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Puls Biznesu: Wawel jest symbolem jakości na giełdzie

Według rankingu Giełdowa Spółka Roku najwyższą jakością
produktów i usług mogą się też pochwalić Cyfrowy Polsat i
Grupa Żywiec. Kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka
Cyfrowy Polsat to obecnie jeden z największych koncernów
multimedialnych w kraju. Choć w jego ofercie znajdują się
obecnie także usługi telefoniczne i internetowe, większości
klientów kojarzy się z platformą telewizji cyfrowej. Po
wchłonięciu w ub. r. Polsatu grupa stała się też jedną z dwóch
największych prywatnych telewizji w kraju.
- Przy najwyższym potencjale w stosunku do ceny docelowej
Cyfrowy Polsat był najlepszą propozycją w sektorze mediów
Europy Środkowej w 2011 roku – uważa Andrzej Knigawka,

14.02
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Europy Środkowej w 2011 roku – uważa Andrzej Knigawka,
analityk ING Securities.

Puls Biznesu: Dobre relacje kosztują

Z relacjami inwestorskimi najlepiej radzą sobie
najzamożniejsze spółki – wynika z zestawienia
przygotowanego przez TNS Pentor na zlecenie „Pulsu
Biznesu”. Wśród emitentów spoza ścisłego grona
największych spółek najbardziej wyróżnił się Cyfrowy Polsat.

15.02 Gazeta Wyborcza: Teleinformatyka: Inwestycje, inwestycje, inwestycje

- Rynek zmierza przede wszystkim w stronę podnoszenia prędkości
transmisji danych, rozbudowy infrastruktury, tworzenia solidnego
fundamentu do oferowania wszelkich usług bazujących na sprawnej
infrastrukturze szerokopasmowej – przekonuje Tomasz Kulisiewicz,
analityk firmy doradczej Audytel. – Wzrost tradycyjnego rynku
komórkowego zbliża się powoli do stanu nasycenia. Natomiast na pewno
daleki od stanu nasycenia jest mobilny internet, więc będziemy
obserwować tu duży wzrost – twierdzi.

Rzeczpospolita: Lepiej o Cyfrowym Polsacie

Specjaliści KBC Securities w raporcie z 13 lutego podwyższyli
do „kupuj” rekomendację dla Cyfrowego Polsatu. Cena
docelowa akcji została wyznaczona na 16,3 zł. W środę
papierami handlowano po 13,94 zł.

16.02 Puls Biznesu: Szklany ekran walczy o pasma z internetem

Przejście na nadawanie cyfrowe uwolni sporo częstotliwości cennych dla
nadawców telewizyjnych i teleoperatorów. Do wyboru jest kilkadziesiąt
kanałów TV lub więcej bezprzewodowej sieci. Rusza bitwa o
częstotliwości. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie podziela emocji
branży. Wyłączanie telewizji analogowej potrwa jeszcze półtora roku,
więc – zdaniem resortu – jest za wcześnie na debatę o uwalnianych
częstotliwościach.
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16.02 Gazeta Wyborcza: TVN przechodzi do defensywy

Stacja znana z programów „Mam talent” i „X Factor” notuje spadki
oglądalności i przychodów reklamowych. W tym roku zamierza bronić
swojej pozycji, zamiast atakować.

Parkiet: Słabe prognozy pogrążyły TVN

Telewizyjna grupa podała wyniki niższe od oczekiwań i odwołała
prognozy na ten rok. Mimo całorocznej straty, wypłaci jednak
akcjonariuszom specjalną dywidendę. Po tym, jak podała słabsze wyniki
za IV kwartał 2011 r. i odwołała prognozę na 2012 r. kurs telewizyjnej
grupy spadł o ponad 8 proc.
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy

17 lutego 2012 roku

VOD na komputer w Cyfrowym Polsacie 

Największa polska platforma satelitarna wprowadza możliwość zakupu dostępu do filmów bezpośrednio w Internecie w
ramach nowego serwisu "VOD Domowa Wypożyczalnia - na komputer", a w promocji "1000 seansów po 1zł" udostępnia
wybrane filmy na PC, w tym takie hity, jak "Super 8" produkcji Stevena Spielberga, "Captain America: Pierwsze starcie" czy
"Transformers 3", jedynie za złotówkę.

(…)

Nowy serwis "VOD Domowa Wypożyczalnia - na komputer", skierowany do wszystkich abonentów oferty telewizyjnej
platformy, jest intuicyjny i prosty w obsłudze, a uruchomienie seansu za jego pośrednictwem wymaga zaledwie kilku kliknięć.
Usługa jest świadczona we współpracy z telewizją internetową ipla. Aktualnie Cyfrowy Polsat proponuje swoim abonentom
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Usługa jest świadczona we współpracy z telewizją internetową ipla. Aktualnie Cyfrowy Polsat proponuje swoim abonentom
ponad 900 filmów - od poruszających dramatów, przez podnoszące poziom adrenaliny filmy akcji i grozy, aż po chętnie
oglądane komedie, optymistyczne filmy dla dzieci czy kino familijne. Filmy są oferowane w cenach od 4,50 do 8 zł i
uwzględniają 10% zniżkę dla abonentów Cyfrowego Polsatu w stosunku do cen obowiązujących w ipla. Filmy można zamówić
za pośrednictwem strony http://www.cyfrowypolsat.pl/, SMS lub infolinii operatora. Płatności można realizować na kilka
wygodnych sposobów: portmonetką Cyfrowego Polsatu (wartość zamówienia doliczana jest do najbliższej opłaty
abonamentowej za regularne usługi), z wolnych środków na koncie abonenckim, e-płatnościami, kartą kredytową.

(…)

Wraz z rozbudową "VOD Domowej Wypożyczalni" Cyfrowy Polsat wprowadził także zmiany w dotychczasowej "Strefie
Wideo" na http://www.cyfrowypolsat.pl/. Oferowana przez platformę usługa o charakterze catch-up tv jest teraz dostępna
pod nazwą "Programy Online" w sekcji "TV Online". Nadal gwarantuje ona dostęp w Internecie do wybranych programów
telewizyjnych z kanałów z posiadanego pakietu telewizyjnego w cenie jego abonamentu. Abonenci mogą wybierać spośród
ponad 10 000 materiałów wideo z 26 kanałów telewizyjnych, takich jak np. Polsat, Polsat Sport, FOX, National Geographic
Channel, AXN.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

13-02-2012 14,14 13,56 13,99 0,29% 1 325

14-02-2012 14,10 13,89 14,10 0,79% 2 192

15-02-2012 14,27 13,70 13,94 -1,13% 1 470

Akcje Cyfrowego Polsatu
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15-02-2012 14,27 13,70 13,94 -1,13% 1 470

16-02-2012 14,10 13,67 13,99 0,36% 660

17-02-2012 14,23 14,02 14,20 1,50% 1 648

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


