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09.08 Rzeczpospolita B: Internet poszerza rynek telewizji

W Europie najszybciej będzie teraz przybywać klientów telewizji
nadawanej po łączach internetowych. W ciągu 5 lat w Europie
przybędzie 8,6 mln gospodarstw domowych korzystających z tzw. IPTV
(Internet Protocol Televison). Rynek płatnej telewizji będzie rósł dużo
wolniej, do 2016 r. zwiększy się o 12% i sięgnie 185,2 mln. W Polsce
rynek płatnej telewizji ma dziś ponad 10 mln klientów, gros z nich to
klienci cyfrowych platform satelitarnych.

11.08 Dziennik Gazeta Prawna: TVN rzuca Polsatowi rękawicę w internecie

26 sierpnia TVN uruchomi własny serwis wideo w sieci. Jest to kolejny
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26 sierpnia TVN uruchomi własny serwis wideo w sieci. Jest to kolejny
krok w walce o rynek internetowej telewizji. Analitycy podkreślają, że w
przyszłości dominację na rynku zdobędzie ten, kto będzie miał
największą ofertę treści. Aby do tego doszło najwięksi nadawcy
musieliby się połączyć. TVN nie wyklucza współpracy z Polsatem.

12.08 Gazeta Wyborcza: Chętnych na zakup TVN: 5+

Grupa ITI rozważa sprzedaż 56,21% udziałów w TVN. Zainteresowanych
przejęciem jest co najmniej 5 firm. Wśród potencjalnych kupców
wymienia się francuski koncern Vivendi, amerykańskie News Corp,
Time Warner, niemieckie Bertelsmann, Discovery Communications oraz
inwestorów finansowych.
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12.08 Puls Biznesu: TVN czaruje rynek wizją zwyżek

Przez ostatnie dwa tygodnie pakiet ITI w TVN stracił, według
giełdowych wycen, trzecią część wartości. Jednak prezes TVN, Markus
Tellenbach przekonuje, że roczne skonsolidowane przychody TVN
wzrosną o ok. 7% w 2011, a w 2012 nawet o 11%. Przychody spółki
wzrosły o 10%, do 724 mln zł. Ponad dwukrotnie wolniej niż reszcie
rynku, rosły przychody reklamowe w TVN. Udziały TVN w reklamie
spadły o 0,5 pkt % do 34,7%, Polsat umocnił się o 1,3 pkt % do 25,9%.

13.08 Polkomtel: do 200 mln euro na zakup. Wsparcie dla Solorza

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) wesprze Zygmunta
Solorza-Żaka kwotą do 200 mln euro na zakup Polkomtelu. Formalnie
przejmie go Spartan Capitan Holding, należący do właściciela Polsatu.
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przejmie go Spartan Capitan Holding, należący do właściciela Polsatu.
Przejęcie będzie warte 18,1 mld zł.
Cyfrowy Polsat poinformował, że rozpoczyna świadczenie usług
telefonii komórkowej na podstawie umowy o tzw. Roamingu krajowym
z Polkomtelem.
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy 

12 sierpnia 2011 r.
Telefonia komórkowa Cyfrowego Polsatu w sieci radiowej Polkomtela 

Cyfrowy Polsat rozpoczyna świadczenie swoich usług telefonii komórkowej w oparciu o infrastrukturę radiową spółki 
Polkomtel. Współpraca jest prowadzona na mocy umowy o roamingu krajowym, którą spółki podpisały w marcu bieżącego 
roku.

Telefony Cyfrowego Polsatu podłączone do sieci radiowej spółki Polkomtel mają zasięg analogiczny do zasięgu sieci Plus. 
Klienci Cyfrowego Polsatu, tak jak dotychczas, mogą korzystać w niezmienionym kształcie ze wszystkich usług głosowych oraz 
transmisji danych proponowanych przez platformę. Obecnie Cyfrowy Polsat w zakresie świadczenia swoich usług MVNO 
współpracuje z trzema spółkami - PTC, PTK Centertel i Polkomtel - zapewniając swoim abonentom największy zasięg usług na 
terenie całego kraju.terenie całego kraju.

-Bardzo się cieszę ze współpracy nawiązanej z Polkomtelem. Przyczyni się ona do optymalizacji naszych kosztów z tytułu 
roamingu krajowego oraz zapewni nam jeszcze większy komfort przy projektowaniu produktów dla naszych abonentów. 
Nasza strategia przewiduje intensywny rozwój usług zintegrowanych, których składową jest telefonia komórkowa, dlatego 
ważna jest dla nas współpraca z operatorem otwartym na zmiany, nowe technologie i projekty - powiedział Dominik Libicki, 
Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

Cyfrowy Polsat usługi telefonii komórkowej oferuje od 2008 r. w modelu infrastrukturalnego operatora MVNO. Spółka 
wybudowała własną infrastrukturę telekomunikacyjną, co zapewnia jej pełną swobodę w kształtowaniu taryf, usług i 
promocji dla klientów. Dotychczas usługi świadczyła w oparciu o sieć radiową PTC Sp. z o.o. (operatora sieci T-Mobile) oraz 
PTK Centertel Sp. z o.o. (operatora sieci Orange). Telefonia komórkowa wchodzi w skład Multioferty Cyfrowego Polsatu, czyli 
zestawu 3 usług - telewizji, Internetu szerokopasmowego i telefonii komórkowej - który abonent może nabyć w ramach 
jednej umowy, opłaty abonamentowej i faktury.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

08-08-2011 15,14 14,02 14,02 -7,82% 5 770

09-08-2011 13,85 12,53 13,58 -4,03% 16 990

10-08-2011 13,84 13,16 13,20 -3,65% 17 840

Akcje Cyfrowego Polsatu
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10-08-2011 13,84 13,16 13,20 -3,65% 17 840

11-08-2011 13,30 11,60 13,15 -2,59% 11 777

12-08-2011 13,58 12,70 13,29 1,84% 15 518
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17 -31 sierpnia 2011 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2011 roku

31 sierpnia 2011 Publikacja wyników za I półrocze 2011 roku

Harmonogram publikacji wyników za pierwsze półrocze 2011:

7:00                    Publikacja raportu półrocznego w systemie ESPI

8:00                    Publikacja raportu półrocznego, prezentacji z omówieniem wyników na naszej stronie     

internetowej www.cyfrowypolsat.pl/inwestor

Najbliższe wydarzenia

10:00                 Spotkanie z inwestorami i analitykami

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami

Szczegóły telekonferencji:

Data                      31 sierpnia 2011

Godzina      16:00 (CET) 

Numer telefonu + 44 (0) 20 7162 0025 (Wielka Brytania)

00 800 1212 097 (Polska)
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