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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce
Parkiet: GPW czeka na swojego Warrena Buffeta
- Wśród znanych inwestorów poważamy Zygmunta Solorza-
Żaka, ze względu na sukces rynkowy Cyfrowego Polsatu – i dużo
lepsze traktowanie akcjonariuszy mniejszościowych w
porównaniu na przykład z TVN – oraz sprytne rozegranie rynku
przez Midasa, czyli zbudowanie monopolistycznej pozycji w LTE –
mówi prezes jednego z niezależnych TFI.

5.08 Dziennik Gazeta Prawna: Światłowody opóźnione, pieniądze z UE
zagrożone
Miało powstać 17 tys. km sieci za 1 mld euro. Zbudowano niecałe 1,3
tys. km.
Na liście projektów zagrożonych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
znajdują się trzy inwestycje związane z budową internetowych sieci
szerokopasmowych. Aby nie utracić przyznanych przez Brukselę
dotacji, muszą być oddane do końca 2015r.
Po zakończeniu prac we wszystkich województwach dostęp do
Internetu zyska w Polsce ponad 7 mln osób, i to w obszarach, w
których sieci szerokopasmowe nie powstałyby bez zaangażowania
publicznych środków.

6.08 Puls Biznesu: Krajowa rada w cyfrowym klinczu
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6.08 Puls Biznesu: Krajowa rada w cyfrowym klinczu
Mimo obietnic Jana Dworaka, KRRiT nie rozstrzygnęła przed
wakacjami parlamentarnymi konkursów na kanał edukacyjno-
poznawczy oraz filmowy.
Według informacji „PB”, w pięcioosobowej radzie jest podwójny
klincz. By przyznać koncesję, potrzeba co najmniej czterech głosów
„za”, tymczasem kanały Discovery Networks i ZPR idą łeb w łeb w
głosowaniach nad koncesją dla stacji edukacyjno-poznawczej.
Podobnie jest w przypadku kanału filmowego, gdzie faworytami są
podmiot wspierany przez ZPR oraz Stopklatka, sprzymierzona z
Agorą.

7.08 Parkiet: WIG30 będzie głównym wskaźnikiem
Szykują się wielkie zmiany na warszawskiej giełdzie. GPW po
kilkumiesięcznych konsultacjach zadecydowała, że 23 września
uruchomi nowy indeks – WIG30. Do końca 2015r. ma zniknąć WIG20.
O tym, jakie spółki znajdą się w WIG30, dowiemy się po czwartkowej
sesji. Wtedy GPW przedstawi listę firm, które dołączą do tych, które
już są obecne w indeksie blue chips.
Giełda zaprezentowała listę potencjalnych kandydatów do tej grupy.



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce
7.08 Znalazły się na niej: Alior Bank, AmRest, Azoty Tarnów, Budimex,

CCC, Cyfrowy Polsat, Echo Investment, Enea, Getin Noble Bank, GPW,
ING BSK, LPP, Millenium, Netia oraz TVN.

Dziennik Gazeta Prawna: Orange zamknie co piąty salon
- W latach 2013-2016 liczba naszych salonów zmniejszy się o ok. 20
proc. – zapowiedziała Marta Góralewicz, kierownik działu PR
korporacyjnego w Orange. Likwidacja ma w znacznym stopniu
dotyczyć tych placówek, które znajdują się blisko siebie. Obecnie
firma ma 934 salony na terenie całego kraju. W kwietniu ubiegłego
roku, gdy TP zmieniła markę na Orange, było ich jeszcze 1015.
Likwidacja części salonów firmowych to kolejny ruch w ramach
strategii oszczędnościowej. Z Orange Polska do końca 2013r. odejdzie
1,7 tys. pracowników.
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1,7 tys. pracowników.

Parkiet: Cyfrowy Polsat, który pokazał relacje z meczów
reprezentacji Polski w piłce nożnej w płatnym systemie pay-per-
view, nie złamał prawa – podała Prokuratura Rejonowa
Warszawa-Praga-Północ. Badano to na wniosek KRRiT.

8.08 Rzeczpospolita: Rośnie tabletowy rynek
Za cztery lata na świecie będzie już w użyciu ponad 900 mln tabletów
– wynika z prognoz. Choć najnowsze wstępne prognozy firmy
badawczej IDC mówią o spowolnieniu sprzedaży tabletów na świecie
w II kwartale 2013r. – o prawie 10% w stosunku do pierwszych trzech
miesięcy tego roku – to i tak sprzedaż jest o prawie 60% wyższa niż
przed rokiem. Nic więc dziwnego, że eksperci uważają, iż to jest tylko
przejściowa zadyszka przyszłościowej branży. – Według własnych
szacunków Plusa rynek sprzedaży tabletów w II kwartale 2013r.
wyglądał lepiej, niż w ciągu poprzednich trzech miesięcy. W
przypadku Plusa dodatkowym ważnym argumentem przy zakupie jest
możliwość skorzystania z szybkiej transmisji LTE, a mamy w swojej
ofercie coraz więcej sprzętu obsługującego tę technologię – mówi
Piotr Rożalski, kierownik zespołu w departamencie zarządzania ofertą
sieci Plus.
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Rzeczpospolita: „Sprzedaj” Cyfrowy Polsat
Analitycy Societe Generale w najnowszym materiale skorygowali
do „sprzedaj” z „trzymaj” zalecenie inwestycyjne dla Cyfrowego
Polsatu. W czwartek papiery telewizyjnej spółki można było
kupić po 21,98 zł.

9.08 Gazeta wyborcza: KRRiT: Darmowe kanały TV także przez Internet
Użytkownicy odbierający sygnał telewizyjny przez Internet powinni
mieć darmowy dostęp do części kanałów z oferty naziemnej telewizji
cyfrowej, w tym programów telewizji publicznej – uznała Krajowa
Rada Radiofonii i telewizji. Chodzi o TVP1, TVP2, program regionalny
telewizji publicznej, Polsat, TVN, TV4 i Puls, czyli programy nadawane
w naziemnej telewizji cyfrowej. Zgodnie z ustawą o radiofonii i
telewizji muszą one być rozpowszechniane za darmo także przez
innych płatnych operatorów telewizyjnych.

Parkiet: Hossa na spółkach o mniejszej kapitalizacji
Hossa na małych i średnich spółkach nie jest dziełem przypadku. Za
przewagą papierów z sektora mWIG40 i sWIG80 przemawia szereg
argumentów zarówno fundamentalnych, jak i płynnościowych.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 5 – 11 sierpnia 2013

argumentów zarówno fundamentalnych, jak i płynnościowych.
Przede wszystkim w skład mWIG40 wchodzą lepsze spółki.
Uczestnikami tego indeksu są choćby LPP, CCC czy Integer – liderzy
swoich branż, o rosnącej pozycji także na rynkach zagranicznych. W
indeksie spory udział mają spółki mediowe (Cyfrowy Polsat i TVN),
które będą naturalnymi beneficjentami widocznego już ożywienia
gospodarczego.

Parkiet: WIG30 – warszawska giełda odkryła karty
Poznaliśmy listę spółek, które znajdują się w WIG30. Oprócz 20
firm obecnych już we wskaźniku do grona blue chips dołączy 10
przedsiębiorstw, które aktualnie znajdują się w mWIG40.
Publikacja indeksu rozpocznie się 23 września. Media w nowym
indeksie wzmocnią Cyfrowy Polsat oraz TVN. Udział Cyfrowego
Polsatu w WIG30 wyniesie 1,98%.

10.08



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy,
07.08.2013 r.

Cyfrowy Polsat nie naruszył prawa, transmitując mecze polskiej reprezentacji w PPV
Prokuratura uznała, że Cyfrowy Polsat nie naruszył prawa, oferując w systemie pay-per-view dostęp do meczów
reprezentacji Polski z drużyną Czarnogóry w dn. 7 września 2012 r. i Mołdawii w dn. 11 września 2012 r. w ramach
rozgrywek eliminacyjnych do Mistrzostw Świata 2014 w piłce nożnej. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej Warszawa -
Praga Północ dochodzenie wszczęte na podstawie zawiadomienia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z
dnia 6 marca 2013 r. zostało umorzone, ponieważ stwierdzono brak ustawowych znamion czynu zabronionego.
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Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

05-08-2013 22,48 22,00 22,30 0,72% 865

06-08-2013 22,40 22,03 22,30 0,00% 1 481

07-08-2013 22,30 22,00 22,10 -0,90% 6 117

Akcje Cyfrowego Polsatu
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07-08-2013 22,30 22,00 22,10 -0,90% 6 117

08-08-2013 22,10 21,53 21,98 -0,54% 2 590

09-08-2013 22,24 21,45 21,45 -2,41% 11 791

14-28 sierpnia 2013 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2013 r.

28 sierpnia 2013 r. Publikacja wyników za I półrocze 2013 r.

Najbliższe wydarzenia


