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TV-Sat Magazyn: Cyfrowy Polsat przejmie Telewizję Polsat
Cyfrowy Polsat podpisał porozumienie z konsorcjum banków,
które poręczą i udzielą Spółce finansowania dłużnego na
realizację transakcji nabycia wszystkich akcji Telewizji Polsat.
- Podpisane porozumienie z bankami przybliża nas do
realizacji transakcji przejęcia Telewizji Polsat.
Wynegocjowane warunki są dla nas satysfakcjonujące i liczę,
że rozmowy zakooczymy w I kwartale 2011 r. - powiedział
Tomasz Szeląg, członek Zarządu ds. finansowych Cyfrowego
Polsatu.

01.02 TV-Sat Magazyn: Efektywna współpraca Grupy TP i Grupy TVN
Współpraca wygląda obiecująco. Obie korporacje zdecydowały się
wspólnie sprzedawad swoje produkty. Grupa TP wprowadziła do
sprzedaży w swoich salonach Telewizję na Kartę HD - sztandarowy
produkt Grupy TVN. Z kolei Telewizja „n” rozpoczyna sprzedaż
mobilnego dostępu do Internetu Orange Free.

Press: Telefuzje
Platformy satelitarne oferują zwykle pojedyncze usługi, więc zależy im
na aliansach z firmami telekomunikacyjnymi. Specjaliści są pewni, że
kolejne alianse między firmami telekomunikacyjnymi są kwestią czasu.
Może dojśd do aliansu gigantów - Zygmunt Solorz-Żak, twórca Polsatu i
główny akcjonariusz Cyfrowego Polsatu, myśli nad zakupem Polkomtelu
SA, właściciela sieci komórkowej Plus. My mamy kontent, a Polkomtel
buduje infrastrukturę LTE, która będzie mogła go przekazywad - mówi
Zygmunt Solorz-Żak.

Rzeczpospolita: Mobilny Internet w roli stacjonarnego
Mamy jedne z najwolniejszych łącz internetowych wśród krajów
rozwiniętych, ale mobilny Internet w Polsce jest relatywnie szybki. W
Polsce dostęp mobilny często jest podstawową usługą. W szczególności
odnosi się to do miejsc, gdzie infrastruktura naziemna jest słaba lub jej
nie ma. Według analityków Audytel usługi mobilnego Internetu były
jednym z głównych czynników napędzających cały rynek
telekomunikacyjny w Polsce w 2010 r. Jego wartośd wyniosła 46,56 mld
złotych, czyli ok. 1,2 % więcej niż w 2009 r., mimo wyraźnego spadku
przychodów z usług głosowych.
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Puls Biznesu: Giełdowa Spółka Roku 2010
Cyfrowy Polsat został Giełdową Spółką Roku. Najwyższe noty
Cyfrowy Polsat otrzymał w kategoriach „Relacje z
Inwestorami” i „Perspektywy rozwoju”. Spółka zajęła 2
miejsce za "Sukces w 2010 r." oraz 3 miejsce za
"Kompetencje zarządu" oraz "Jakośd produktów i usług".
Prezes Dominik Libicki podkreśla, że obok inwestycji w
telekomunikacje, transakcja zakupu Telewizji Polsat była
istotnym elementem decydującym o zwycięstwie.

04.02
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
03 lutego 2011 

Cyfrowy Polsat Giełdową Spółką Roku
Cyfrowy Polsat zajął 1 miejsce w 12 edycji prestiżowego rankingu "Giełdowa Spółka Roku" dziennika gospodarczego "Puls Biznesu".
Firma uplasowała się także na podium w poszczególnych kategoriach badania.

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych spółek giełdowych wręczono podczas gali "Giełdowa Spółka Roku 2010", która odbyła się 3
lutego br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Specjaliści rynku kapitałowego - analitycy giełdowi, doradcy
inwestycyjni i maklerzy - już po raz dwunasty wzięli udział w sondażu, który na zlecenie redakcji "Puls Biznesu" przeprowadza Pentor
Research International. Ankietowani oceniali kompetencje zarządu, jakośd produktów i usług, komunikację z rynkiem, perspektywy
rozwoju i szeroko rozumiany sukces odniesiony w 2010 roku. Punktacja z poszczególnych kategorii składała się na finalną ocenę ogólną.
Najwyższe noty uzyskały dwie spółki - Cyfrowy Polsat S.A oraz Lubelski Węgiel Bogdanka z wynikiem 80 punktów na 100 możliwych.
Trzecie miejsce zajęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. O tegorocznym sukcesie Cyfrowego Polsatu przesądziły między
innymi najwyższe oceny w kategorii "Perspektywy rozwoju" i "Relacje z inwestorami". Specjaliści docenili sposób, w jaki spółka
poinformowała rynek o przejęciu Telewizji Polsat i przejrzystośd tej transakcji.

Staramy się konsekwentnie realizowad ogłoszoną strategię rozwoju i jednocześnie w jak najbardziej przejrzysty sposób komunikowad
się z rynkiem. Przyznanie tej nagrody odbieram jako wyraz akceptacji kierunków rozwoju wyznaczonych dla naszej spółki, uznania dla
tempa realizacji celów i zadowolenia z prowadzonej przez nas polityki informacyjnej - komentuje Dominik Libicki, Prezes Zarządu,
Cyfrowy Polsat SA.

W pozostałych trzech kategoriach badania Cyfrowy Polsat także znalazł się na podium. Firma zajęła 2 miejsce za "Sukces w 2010 r." oraz
3 miejsce za "Kompetencje zarządu" oraz "Jakośd produktów i usług".

Tak wysoka ocena w każdym obszarze rankingu to wyjątkowe wyróżnienie dla naszej firmy. 2010 rok był dla nas bardzo bogaty w ważne
wydarzenia i jestem zadowolony, że im wszystkim podołaliśmy z sukcesem, co z pewnością znalazło odzwierciedlenie w głosach
respondentów - mówi Dominik Libicki.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

31-01-2011 15,98 15,58 15,85 -0,19% 8 916

01-02-2011 15,91 15,65 15,84 0,00% 2 732

02-02-2011 16,05 15,31 15,80 -0,50% 21 727

03-02-2011 16,04 15,70 15,70 -0,70% 47 878

04-02-2011 15,82 15,30 15,40 -1,28% 17 134

Akcje Cyfrowego Polsatu
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Najbliższe wydarzenia

17 marca 2011 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2010


