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Parkiet: Media: spółki z tego sektora nie maja się czym
pochwalić
Akcje spółek mediowych nie należą do faworytów
inwestorów. Nie potrzeba wyrafinowanych narządzi analizy
technicznej, by stwierdzić, że w notowaniach branży panuje
trend spadkowy, co oznacza realną groźbę kolejnych strat dla
posiadaczy akcji.
Na szczęście są jednak wyjątki od tej smutnej reguły. Tu w
pierwszym rzędzie trzeba wskazać na Cyfrowy Polsat.

23.07

24.07 Puls Biznesu: Orange spiera się z T-Mobile
PTK Centertel obawia się, że operator sieci T-Mobile wskoczy na fotel
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PTK Centertel obawia się, że operator sieci T-Mobile wskoczy na fotel
lidera, bo inaczej liczy klientów.
Tuż przed publikacją wyników za drugi kwartał operator sieci Orange
napisał list do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE),
apelując o ujednolicenie metodologii liczenia kart SIM użytkowanych
przez klientów.
-Brak standardu metodologicznego podważa użyteczność i rzetelność

przedstawianych statystyk, gdyż de facto uniemożliwia dokonanie oceny

rzeczywistej wielkości bazy klientów (…) a w konsekwencji może

prowadzić do błędnej oceny potencjału poszczególnych operatorów i

całego rynku – napisał w liście do UKE Mariusz Gaca, szef Centertela.

25.07 Puls Biznesu: Budowa LTE jesienią powinna ruszyć z kopyta
Polkomtel i Aero2 podpisały umowę z Ericssonem, jednym z dwóch
dostawców, który ma zbudować sieć szybkiego Internetu LTE.
- Jestem przekonany, że wspólnie [z Ericssonem] możemy zrealizować

oczekiwania naszych klientów w zakresie interaktywnych i mobilnych

usług szerokopasmowych w Polsce – zapewnia Wojciech Pytel, członek
zarządu Polkomtela.
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25.07 Parkiet: NFI Midas: w oczekiwaniu na złoto
Prezes Midasa liczy się z tym, że koniunktura w kraju słabnie, ale jego
zdaniem nie dotknie to odbiorców Midasa: Polkomtela i Cyfrowego
Polsatu.
-Jeszcze nie widać zmian w otoczeniu makroekonomicznym w

zachowaniu konsumentów Internetu. Trudniejszy okres dopiero przed

Polską – mówi Wojciech Pytel, Prezes NFI Midas. – Midas jest

hurtownikiem, więc jeśli, to ostrożniejsze decyzje konsumentów mogą

mieć wpływ na dostawców usług detalicznych. Jednak nie

spodziewałbym się, że nadejście trudniejszego okresu sprawi, że Polacy

będą spędzać mniej czasu przed telewizorem lub komputerem – dodaje.
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26.07 Rzeczpospolita: Orange zaoszczędzi, ale nie na telefonach
Duże cięcia kosztów w grupie Telekomunikacji Polskiej zapowiedział
wczoraj jej prezes Maciej Witucki.
-Na pewno nie będziemy oszczędzać na smatrfonach: ich sprzedaży i

subsydiach. Widzimy możliwość redukcji kosztów w realizacji umowy

społecznej, konsultingu, sponsoringu (choć pozostaniemy przy piłce

nożnej) i marketingu. Do tego dochodzą inne drobne pozycje, jak

niezrealizowane urlopy, ale ponieważ jest ich wiele, ich koszty idą w

miliony – mówił Maciej Witucki dziennikarzom.
Zarząd spółki, którą kieruje, obiecał oszczędności inwestorom i
analitykom po tym, gdy opublikowane wczoraj wyniki za II kwartał
okazały się gorsze od oczekiwań biur maklerskich.
TP liczy, że w końcu poprawi sprzedaż stacjonarnego Internetu. W II kw.
tego roku straciła 4 tys. klientów. Mobilny Internet sprzedawał się
lepiej: w II kw. przybyło 48 tys. klientów usługi Orange i w czerwcu było
ich 848 tys.
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27.07 Rzeczpospolita: UKE i Solorz-Żak wygrywają z T-Mobile
W czwartek NSA uchylił decyzję niekorzystną dla Urzędu Komunikacji
Elektronicznej i grupy NFI Midas kontrolowanej przez Zygmunta
Solorza-Żaka.
Wydał ją w 2011 r. sąd pierwszej instancji na wniosek Polskiej Telefonii
Cyfrowej (T-Mobile), dążącej do anulowania przetargu z 2007 r. W
efekcie spółkom Midasa - CenterNetowi i Mobylandowi - uchylono
rezerwacje częstotliwości 1800 MHz. Popularnie mówi się o nich
„częstotliwości LTE", bo Solorz-Żak zastosował je do mobilnego dostępu
do Internetu w tej technologii.
Wczoraj spółki miliardera rezerwacje „odzyskały". Być może więc
budowa sieci LTE w Polsce przyspieszy.
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budowa sieci LTE w Polsce przyspieszy.
Decyzja NSA otwiera drogę UKE do ogłoszenia kolejnego przetargu na
LTE. Najprawdopodobniej przesunie się on na sierpień.
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Podwyższenie ratingu przez Moody's Investors Service

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat", "Spółka") informuje, że agencja ratingowa Moody's Investors Service
("Moody's") podwyższyła korporacyjny rating kredytowy dla spółki Cyfrowy Polsat do poziomu 'Ba2' z 'Ba3'. Moody's
podwyższyła także rating niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem
zapadalności w 2018 roku wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB do poziomu 'Ba2' z 'Ba3'. Perspektywa ratingów
jest stabilna.

Agencja Moody's podała w swoim komunikacie, że korporacyjny rating kredytowy na poziomie 'Ba2' odzwierciedla bardzo
dobre wyniki operacyjne Cyfrowego Polsatu osiągnięte po czterech pełnych kwartałach integracji z Telewizją Polsat, a także
efekty synergii wynikające z połączenia i przekładające się na znaczącą poprawę profilu finansowego Spółki.
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efekty synergii wynikające z połączenia i przekładające się na znaczącą poprawę profilu finansowego Spółki.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu
posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Tablet LTE w Cyfrowym Polsacie od 1 zł
Z myślą o zaawansowanych użytkownikach Internetu mobilnego Cyfrowy Polsat odświeża swoją ofertę z tabletem Samsung
Galaxy Tab 8.9 LTE. W nowej propozycji klienci zyskują same korzyści - urządzenie już od złotówki, trzy pakiety danych do
wyboru i abonament miesięczny od 79,90 zł.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

23-07-2012 14.50 13,95 14,10 -2.08% 4 851

24-07-2012 14,75 14,03 14,51 2,91% 3 430

25-07-2012 14,80 14,24 14,24 -1,86% 1 091

Akcje Cyfrowego Polsatu
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25-07-2012 14,80 14,24 14,24 -1,86% 1 091

26-07-2012 14,81 13,90 14,10 -0,98% 4 153

27-07-2012 14,36 14,11 14,25 1,06% 1 097

16 – 30 sierpnia 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2012 roku

30 sierpnia 2012 Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku

Najbliższe wydarzenia


