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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Rzeczpospolita: Nakręcony Plusem i LTE

Zygmunt Solorz-Żak zapytany o wspólną ofertę Plusa i
Cyfrowego Polsatu powiedział: - Prace nad ewentualnym
modelem współpracy trwają. Na razie nie będzie wspólnej
oferty. Ale możliwe są już np. wspólne akcje promocyjne. W
każdym razie przejęcie Polkomtelu nie wpłynie istotnie na
biznesy pozostałych moich spółek. Jeśli już – to pozytywnie.
Chcemy oferować usługi i produkty LTE i HSPA+ w obydwu
sieciach – to jest nasz cel.
Zygmunt Solorz-Żak mówi również o planach wykorzystania w
Polkomtelu kontentu, jaki ma Polsat. Produkcja medialna
Polsatu ma się znaleźć na smartfonach i tabletach.

23.01 Puls Biznesu: Polkomtel oszczędzi 150 mln zł

Plus może połączyć się z Midasem najwcześniej za trzy lata. Przedtem
zaoszczędzi na ludziach, dostawcach, sieci sprzedaży. Wojciech Pytel,
członek zarządu Polkomtela i prezes giełdowego NFI Midas, koordynuje
program restrukturyzacji Polkomtela.

Parkiet: Grupa Solorza rozmawia z Vodafone

Zaczęły się rozmowy Polkomtelu o bliższej współpracy z byłym
udziałowcem. Model współpracy mógłby oznaczać dla grupy Solorza-
Żaka możliwość wejścia np. na brytyjski czy amerykański rynek (gdzie są
Polacy) z pakietem usług. Czy i kiedy tak się stanie Solorz-Żak nie
precyzuje.
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Puls Biznesu: Wyścigi potęg o telewizję

Drogi Polsatu i Telekomunikacji Polskiej są różne, ale cel ten
sam – przyciągnąć klienta, wyprzedzając konkurencję
technologicznie. Różnica jest taka, że właściciel Cyfrowego
Polsatu stawia na smartfony i tablety, a metodą transmisji
jest superszybki bezprzewodowy internet w standardzie LTE,
którego nie ma na razie nikt inny na rynku. I ma w grupie
stację telewizyjną. Internet TP nie jest może tak szybki, ale jej
sieć światłowodów jest najdłuższa w Polsce. Dysponuje też
internetem mobilnym i współpracuje z TVN, choć wciąż nie
wiadomo, na czym ostatecznie będzie polegała ta współpraca
po fuzji „n”-ki z Cyfrą+.

24.01

25.01 Puls Biznesu: P4 walczy o nowe pasmo

Operator sieci Play uważa, że regulator powinien go hołubić, bo to
czwarty gracz napędza konkurencję cenową na rynku. Spółka deklaruje,
że na częstotliwościach 1800MHz uruchomi superszybki internet LTE,
taki jak teraz oferują Polkomtel i Cyfrowy Polsat.
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25.01 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizja cyfrowa już prawie wszędzie

Wbrew wcześniejszym obawom, że nie wystartuje, naziemny system
nadawania pokrywa coraz większą powierzchnię Polski. Jest szansa, że za
darmo większość Polaków zobaczy Euro 2012 w jakości HD.

Puls Biznesu: Midas zarobi na Polsacie

Cyfrowy Polsat kupił kolejną paczkę danych pod usługę LTE
taniej niż poprzednio, ale wciąż dotuje usługę. To inwestycja
w przyszłość.
- W tej cenie kupujemy najnowocześniejszą dostępną obecnie
na rynku technologię. LTE jest dla nas produktem
strategicznym, który w przyszłości będzie pozytywnie
wpływał na naszą konkurencyjność. Konstrukcja umowy

26.01 Parkiet: Spadną ceny połączeń

Telekomunikacja Polska poinformowała klientów, że od 1 marca obniży
ceny połączeń do sieci czterech operatorów (Cyfrowego Polsatu, Play’a,
Mobylandu i CenterNetu). Obniżki to efekt stopniowej niwelacji
asymetrii w rozliczeniach międzyoperatorskich (MTR), z której korzystają
nowi na polskim rynku operatorzy mobilni.
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wpływał na naszą konkurencyjność. Konstrukcja umowy
potwierdza tylko, że model biznesowy jest zabezpieczony na
najbliższe lata – mówi Olga Zomer, rzecznik prasowy
Cyfrowego Polsatu.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 4

24 stycznia 2012 roku

Informacja o złożeniu zamówienia nr 2 w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług transmisji danych

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 stycznia 2012 r. Spółka złożyła do Mobyland Sp. z o.o.
("Mobyland"), zamówienie nr 2 ("Zamówienie") dotyczące zakupu usług transmisji danych. Zamówienie zostało złożone w
oparciu o postanowienia umowy zawartej w dniu 15 grudnia 2010 roku, pomiędzy oboma podmiotami, o czym Spółka
informowała komunikatem bieżącym nr 34/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku ("Umowa"). W ramach powyższej Umowy
Mobyland zapewnia dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji danych, realizowanej w Paśmie 1800 oraz Paśmie 900 w
technologii LTE lub HSPA+.

Złożenie powyższego Zamówienia wynika ze spełnienia warunków wyżej wymienionej Umowy, zakładających między innymi
oddanie przez Mobyland do użytkowania do końca 2011 roku 900 stacji bazowych w oparciu o które świadczone są usługi
transmisji danych na rzecz Spółki. Wg informacji otrzymanych od Mobyland na koniec 2011 roku liczba wybudowanych i
zintegrowanych z siecią stacji bazowych wynosiła 1072.
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Komunikat prasowy

27 stycznia 2012 roku

Zamówienie obejmuje zakup usług transmisji 13 milionów GB z gwarantowanym okresem ważności pakietu do dnia 31
grudnia 2015 roku, przy czym strony dopuściły w Umowie możliwość wydłużenia tego okresu. Cena 1MB/netto wynosi
0,00774 PLN. Płatność z tytułu powyższego zamówienia nastąpi w 12 równych miesięcznych ratach począwszy od stycznia
2012 roku.

Kolejne zamówienia składane będą w terminach późniejszych, a ich wartość uzależniona będzie od zasięgu geograficznego
sieci Mobyland oraz wielkości zamawianej usługi transmisji danych.

5 nowych kanałów w Cyfrowym Polsacie

1 lutego br. Cyfrowy Polsat, największa platforma satelitarna w Polsce, włączy 5 nowych kanałów tematycznych: AXN Spin w 
HD, BBC HD, HISTORY HD, ID Investigation Discovery oraz TTV. Tym samym liczba kanałów w jakości HD dostępnych na 
platformie wzrośnie do 25. Jednocześnie operator w związku z decyzją nadawcy wyłączy kanał TVN+1 HD.
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obrotu

(tys. PLN)

23-01-2012 13,20 13,00 13,01 -1,06% 1 893

24-01-2012 13,14 12,72 12,73 -2,15% 1 604

25-01-2012 12,84 12,71 12,79 0,47% 4 586

Akcje Cyfrowego Polsatu
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25-01-2012 12,84 12,71 12,79 0,47% 4 586

26-01-2012 13,26 12,85 13,20 3,21% 5 091

27-01-2012 13,40 12,88 12,89 -2,35% 12 383

27 lutego – 12 marca 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2011 rok

12 marca 2012 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r.

Najbliższe wydarzenia


