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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

13.07 Parkiet: Twarde warunki UOKiK
UPC Polska negocjuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
warunki przejęcia Astera. Dzięki transakcji powstałaby grupa kablowa o
ok. 1,3 mld zł przychodów i 1,4 mln abonentów. Z nieoficjalnych
informacji wynika, że UOKiK chce, by UPC sprzedało biznes Astera w
Krakowie. Branża wątpi, czy firma się na to zgodzi.

15.07 Gazeta finansowa: Najbardziej znacząca transakcja rynkowa
Najbardziej znacząca transakcja rynkowa Trzeciej Rzeczpospolitej
wkroczyła w finalną fazę. Zygmunt Solorz-Żak odkupił za 18,1 mld zł
akcje Polkomtel SA – operatora sieci Plus. Eksperci są zgodni: to
transakcja, która zapewni spółce możliwość dalszego dynamicznego
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transakcja, która zapewni spółce możliwość dalszego dynamicznego
rozwoju i pozwoli jej na skuteczne konkurowanie z europejskimi
gigantami, którzy wkraczają na nasz rynek, jak T-Mobile.
Fakt, że akcje spółki trafiły do właściciela Cyfrowego Polsatu jest dla
Polkomtela dobrą wróżbą na przyszłość. Dziś, w erze wielokanałowej
komunikacji, liczą się przede wszystkim koncerny oferujące szeroki
pakiet usług z zakresu teleinformatyki i mediów elektronicznych. Granice
między usługami internetowymi, telekomunikacyjnymi i telewizyjnymi są
coraz bardziej płynne, dlatego liczący się gracze muszą być odpowiednio
przygotowani na rozwój nowych usług.

Dziennik Gazeta Prawna Magazyn: Długi przytłoczyły Grupę ITI.
Ratunkiem jest sprzedaż TVN.
Po piętnastu latach zaciętej rywalizacji dwóch medialnych potęg – TVN
oraz Polsatu – rynek powiedział : sprawdzam. I więcej płaci za bliższą
ziemi wizję założyciela stacji z żółtym słońcem w logo. Dziś Zygmunt
Solorz-Żak buduje unikatową w skali światowej potęgę medialno-
telekomunikacyjną, a rynkowi konkurenci podziwiają jego strategię.
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15.07 Rzeczpospolita: Dobry moment na zmianę w Polkomtelu
Dwa lata temu, na WZA Cyfrowego Polsatu, Robert Gwiazdowski,
prezentując sprawozdanie rady nadzorczej, postawił tezę, że w
przyszłości Cyfrowy będzie konkurował nie z Canal +, czy z telewizyjną N,
tylko ewentualnie z TP SA.
Operatorzy muszą mieć oprócz ceny połączeń i aparatów za złotówkę
coś specjalnego dla abonenta. Wyraźnie widać, że użytkowników oprócz
ceny coraz bardziej interesuje kontent. Wejście do Polkomtelu Solorza-
Żaka sprawi, że na polskim rynku będzie dużo ciekawiej.

PAP: Prezydent podpisał ustawę o naziemnej telewizji cyfrowej
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o wdrożeniu

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 11 – 17 lipca 2011

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o wdrożeniu
naziemnej telewizji cyfrowej - poinformowała w piątek kancelaria
prezydenta na swoich stronach. Zgodnie z ustawą, do końca lipca 2013 r.
nadawanie analogowe wyłączą: TVP, Polsat, TVN, TV4 i TV Puls.



Biuletyn Cyfrowego Polsatu 11 – 17 lipca 2011

Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy TV 
Polsat 
11 lipca 2011 r.

Świetny weekend finału Ligi Światowej w Polsacie Sport
Dzięki spotkaniom finałów Ligi Światowej miniony weekend w Polsacie Sport należał do rekordowych pod względem
oglądalności. Największą bo prawie milionową widownię zgromadziło spotkanie finałowe Brazylii i Rosji.

Mecz Brazylijczyków z Rosjanami, czyli wicemistrzami olimpijskich z brązowymi medalistami, dostarczył mnóstwo emocji
gromadząc przez telewizorami ponad 998 tysięcy 500 widzów. Jest to drugi w historii, najlepszy wynik oglądalności Polsatu
Sport. Kanał podczas tego meczu zanotował ponad to najlepsze w historii udziały zarówno w grupie komercyjnej - 9,4%, jak i
4+ - 7,52%.

Niezwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się również mecze naszej reprezentacji, pokazywane jednocześnie na głównej
antenie Telewizji Polsat. Piątkowy mecz z Argentyną decydujący o wejściu do Final Four oglądało w Polsacie Sport ponad 730antenie Telewizji Polsat. Piątkowy mecz z Argentyną decydujący o wejściu do Final Four oglądało w Polsacie Sport ponad 730
tys widzów (7,41% w grupie komercyjnej), sobotnią porażkę z Rosją 630 tys widzów (7,26% w 16-49), a niedzielny mecz o
trzecie miejsce (ponownie z Argentyną) ponad 665 tys widzów (7,58% w grupie komercyjnej)



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

11-07-2011 16,38 15,85 15,97 -1,18% 2 998

12-07-2011 15,99 15,61 15,90 -0,56% 3 490

13-07-2011 15,90 15,75 15,85 0,32% 3 152

Akcje Cyfrowego Polsatu
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13-07-2011 15,90 15,75 15,85 0,32% 3 152

14-07-2011 15,95 15,80 15,95 0,63% 1 305

15-07-2011 15,97 15,82 15,94 -0,31% 5 116

5 sierpnia 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Najbliższe wydarzenia


