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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

6.05 Nesweek: Wielka gra Zygmunta Solorza-Żaka
Przyszłość należy do tych, którzy zaoferują klientom w pakiecie jak
najwięcej usług w atrakcyjnej cenie. I wszyscy zmierzają w tę stronę.
Solorz-Żak dobrze przygotował swe dywizje. – Jego grupa jest

najbardziej zaawansowana w integracji usług – przyznaje
Przemysław Sawala-Uryasz z UniCredit. Solorz ma już prawie komplet
puzzli: telewizję satelitarną i mobilną, internet dwóch generacji,
komórki i liczne do nich aplikacje, podczas gdy konkurenci dopiero
kompletują klocki.

Rzeczpospolita: Rząd chce inwestować miliardy w dostęp do
szybkiego Internetu
Hurtowy operator telekomunikacyjny powstały przy udziale Skarbu
Państwa to jedna z propozycji zawartych w najnowszym Narodowym
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Państwa to jedna z propozycji zawartych w najnowszym Narodowym
Planie Szerokopasmowym.
Wsparcie kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw,
promowanie wspólnych inwestycji telekomów, firm energetycznych i
wodno-kanalizacyjnych, czy wykorzystanie środków z programu
„Inwestycje Polskie” to narzędzia, którymi rząd chciałby rozpędzić
inwestycje w sieci szybkiego Internetu.

7.05 Rzeczpospolita: Nju.mobile budzi rynek
Kolejni operatorzy komórkowi modyfikują taryfy kierowane do
młodych osób.
Od pierwszych dni maja działa nowa marka komórkowa kierowana
do młodych osób – White Mobile. Dziś ofertę przedstawi
uruchomiona w ub. r. sieć Virgin Mobile. Do zmian szykuje się Heyah,
najstarszy tego typu projekt, realizowany przez Polską Telefonię
Cyfrową (T-Mobile Polska).
Choć wszyscy ci operatorzy zapewniają, że ich wiosenna aktywność
nie ma związku z pojawieniem się sieci nju.mobile (własność Orange
Polska), to moment, jaki wybrały sobie na ogłoszenie debiutów i
nowości, raczej nie jest przypadkowy.
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9.05 Dziennik Gazeta Prawna: Cięcia sposobem T-Mobile na spadek
przychodów
Operatorzy muszą szukać pieniędzy na kosztowne inwestycje w
internet LTE.
Przychody T-Mobile spadły w I kw. o 8,5%, do 1,6 mld zł, w stosunku
do I kw. 2012 r. Zdaniem operatora to zapowiedź negatywnego
trendu na rynku. I dlatego T-Mobile – podobnie jak inni operatorzy –
chcą pilnować kosztów, by zebrać pieniądze na inwestycje.

Parkiet: TVN na minusie ale notowania rosły
Telewizyjna grupa podała wyniki finansowe za I kwartał nieco lepsze
od oczekiwań analityków, ale rynek nagrodził ją wzrostem kursu
głównie za skuteczne cięcie kosztów. Pozytywnie podziałała też na
wyobraźnię inwestorów wypowiedź Markusa Tellenbacha, prezesa
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wyobraźnię inwestorów wypowiedź Markusa Tellenbacha, prezesa
firmy, według którego sytuacja na dotkniętym kryzysem
telewizyjnym rynku zaczyna się powoli poprawiać.

Parkiet: 10 mocnych fundamentalnie spółek
Analitycy przygotowali listę niedocenionych spółek o mocnych
fundamentach, którymi warto się zainteresować.
Zdaniem eksperta BM BNP Paribas dużą spółką o atrakcyjnej
wycenie może być Cyfrowy Polsat. – Porównując do konkurencji

w polskiej branży medialnej, spółka jest zdecydowanie tańsza,

zarówno przy uwzględnieniu wskaźnika ceny do zysku, jak i

EV/EBITDA. Notowania uwzględniają słabość rynku reklam w

Polsce oraz coraz większe nasycenie rynku płatnej telewizji,

natomiast ukierunkowanie usług do innej grupy odbiorców niż

np. TVN lub Cyfra+, czyni Cyfrowy Polsat bardziej odpornym na

spowolnienie koniunktury gospodarczej – mówi Jerzy
Nikorowski.

10.05



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
9 maja 2013 r.

Komunikat prasowy
10 maja 2013 r.

Ipla numerem 1 wśród serwisów VOD
Najnowsze wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za marzec 2013r odnotowują bardzo duży wzrost liczby użytkowników
ipli, umieszczając ją na pierwszej pozycji wśród audytowanych platform VOD. Z rekordowym w swej historii wynikiem 3,2
mln realnych użytkowników ipla wyprzedziła dotychczasowych liderów tego zestawienia.
Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/241203/ipla-numerem-1-wsrod-serwisow-vod

Wawrzyk-Povetkin w PPV Cyfrowego Polsatu
Od dziś można zamawiać dostęp do walki bokserskiej o mistrzostwo świata wagi ciężkiej federacji WBA pomiędzy
mistrzem Polski Andrzejem Wawrzykiem a mistrzem świata w tej kategorii Rosjaninem Alexandrem Povetkinem, która
odbędzie się już 17 maja podczas gali boksu zawodowego The One will Stand w Crocus City Hall w Moskwie. Na żywo galę
będzie można obejrzeć - również w jakości HD - w systemie PPV Cyfrowego Polsatu w cenie 40 zł.
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będzie można obejrzeć - również w jakości HD - w systemie PPV Cyfrowego Polsatu w cenie 40 zł.
Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/241303/wawrzyk-povetkin-w-ppv-cyfrowego-polsatu



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

06-05-2013 16,90 16,55 16,58 0,42% 1 915

07-05-2013 16,96 16,65 16,91 1,99% 1 547

08-05-2013 16,99 16,71 16,85 -0,35% 5 318

Akcje Cyfrowego Polsatu
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08-05-2013 16,99 16,71 16,85 -0,35% 5 318

09-05-2013 17,10 16,81 17,10 1,48% 3 753

10-05-2013 17,78 16,93 17,75 3,80% 10 624
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1- 15 maja 2013 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2013 roku

15 maja 2013 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku

Harmonogram publikacji wyników za I kwartał 2013 roku

7:00                    Publikacja raportu kwartalnego w systemie ESPI
8:00                    Publikacja raportu kwartalnego na naszej stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl/inwestor
10:30                  Spotkanie z inwestorami i analitykami
12:00                  Spotkanie z dziennikarzami
16:00 (CET)       Telekonferencja z inwestorami i analitykami

Najbliższe wydarzenia

Szczegóły telekonferencji:

Data: 15 maja 2013 r.
Godzina:                         16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork) 
Numer telefonu:         +44 (0) 1452 555 566 (międzynarodowy) 

22 307 0118 lub 00 800 121 2655 (Polska) 
Kod telekonferencji:    49751498


