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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Puls Biznesu: 9 spółek na czasy kryzysu

Mimo coraz trudniejszej sytuacji na rynku reklamy warto

postawić na Cyfrowy Polsat – twierdzą analitycy KBC

Securities. Latem, po publikacji półrocznych wyników, kursy

koncernów medialnych notowały znaczne spadki. Powodem

były pesymistyczne oczekiwania dotyczące sprzedaży reklam

TV. Analitycy KBC szacują, że będą one niższe o 6% rok do

roku, mimo to Cyfrowy Polsat ma realne szanse na lepsze

wyniki w 2012 r. Specjaliści prognozują poprawę przychodów

o 18%, do 2,8 mld zł, i trzykrotnie wyższy niż przed rokiem

zysk netto (511 mln zł).

- Wyniki Cyfrowego Polsatu są w ponad 60% uzależnione od

segmentu płatnej telewizji, który mimo spowolnienia radzi

15.10 Dziennik Gazeta Prawna: No limit w pre-paidach

Klient usług na kartę może dzwonić i esemesować do wszystkich za

darmo już za 20 zł – tak wygląda rywalizacja na polskim rynku

komórkowym, na którym sieci wyrywają sobie klientów ze względu na

blisko 130% nasycenie rynku kartami SIM. Jest jeden haczyk: 20 zł

wystarcza na pięć dni.

Dziennik Gazeta Prawna: Duża część telewidzów niegotowa

Jedynie 20% gospodarst domowych, które telewizję odbierają tylko

drogą naziemną, przygotowało się do odbioru cyfrowego – szacuje

resort administracji i cyfryzacji. Według sondażu firmy SMG/KRC,

przygotowanego na zlecenie resortu, naziemną telewizję odbiera dziś

blisko 26% gospodarstw domowych. To właśnie ta grupa musi
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segmentu płatnej telewizji, który mimo spowolnienia radzi

sobie dobrze. Wpływy powinny nadrobić stagnację na rynku

reklamy. Ponadto Cyfrowy Polsat efektywnie zarządza

kosztami, co również sprawia, że mimo ciężkich czasów

spółka wykazuje poprawę zysków – mówi Piotr Janik, analityk

KBC Securities.

blisko 26% gospodarstw domowych. To właśnie ta grupa musi

przygotować się na zmianę sposobu nadawania sygnału telewizyjnego.

16.10 Parkiet: Telefon zamiast karty już w Polsce

Orange Polska wraz z MasterCard i mBankiem uruchomiły usługę

Orange Cash. Polega ona na płaceniu telefonem komórkowym zamiast

kartą zbliżeniową. System używa technologii zbliżeniowej NFC, z której

można korzystać w około 90 tys. punktów płatniczych w Polsce.

To pierwsze z wdrożeń NFC planowanych przez polskich operatorów w

najbliższych tygodniach. Do podobnej premiery szykuje się T-Mobile we

współpracy m.in. z Polbankiem i mBankiem.

18.10 Dziennik Gazeta Prawna: Liderzy idą na dolną półkę i licytują cenę

W tym roku w Polsce sprzeda się 0,5 mln tabletów. Ponad połowa

kosztować będzie mniej niż 1000 zł.
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18.10 Czołowi producenci tabletów w pogoni za klientem stawiają na nową

strategię – wprowadzają urządzenia kosztujące poniżej 1000 zł, bo

sprzęt z tej półki cenowej zajmuje około połowę rynku dotykowych

urządzeń.

Parkiet: Gigantyczny spadek kursu akcji TP

Koniecznymi inwestycjami w częstotliwości komórkowe rzędu nawet 2

mld zł, konkurencją i niechęcią do zadłużania zarząd Telekomunikacji

Polskiej tłumaczy obniżenie o 33% dywidendy w 2013 roku.

Kurs akcji akcji Telekomunikacji Polskiej (Orange) spadł wczoraj nawet o

niemal 21%, do 12,83 zł, po tym jak firma nieoczekiwanie – na tydzień

przed oficjalną publikacją – podała szacunkowe wyniki za III kwartał,

obniżając jednocześnie prognozy za cały 2012 r. Nie te informacje
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obniżając jednocześnie prognozy za cały 2012 r. Nie te informacje

wstrząsnęły jednak najbardziej giełdowymi inwestorami, ale podana

jednocześnie informacja, że w 2013 r. TP chciałaby wypłacić nie 1,5 zł,

ale tylko 1 zł dywidendy na akcję.

19.10 Rzeczpospolita: Płatne telewizje przestają rosnąć, ale walczą dalej

Platformy mają mało nowych klientów, ale spodziewana w 2013 r. fuzja

Cyfry+ z „n” zaostrzy rywalizację.

Ostatecznego scalenia obu platform – według informacji

Rzeczpospolitej – nie należy się spodziewać wcześniej niż w I kwartale

przyszłego roku. Obie firmy mają już zgodę UOKiK na fuzję i szybkie

połączenie oszczędziłoby im kosztownej walki na promocje w IV

kwartale. – Dopóki nie nastąpi ostateczne zamknięcie transakcji dopóty

Platforma Cyfra+ i „n” będą działać niezależnie, konkurując o klientów –

mówi Michał Stryjecki, rzecznik Canal+ Cyfrowego.

Rzeczpospolita: Portfel w komórce

Operator T-Mobile pokazał usługę komórkowych płatności

zbliżeniowych MYWallet. Zaprasza do projektu nie tylko banki, ale i inne

telekomy.



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

19.10 - Według badań 67% osób bardzo chciałoby płacić telefonem

komórkowym. Dziś na świecie mamy ponad 200 mln urządzeń

(terminali), które mogą współpracować z technologią NFC. Nasuwa się

proste pytanie: nie „czy”, ale jak szybko telefon komórkowy stanie się

podstawowym narzędziem do płacenia – oceniał Grzegorz Borys,

członek zarządu Polskiej Telefonii Cyfrowej.
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy,

17 października 2012 r.

Nowy modem LTE w Cyfrowym Polsacie

ZTE MF821 już od złotówki

Cyfrowy Polsat wprowadził do oferty kolejny przenośny modem obsługujący technologię LTE. ZTE MF821 umożliwia

pobieranie danych z prędkością do 100 Mb/s i jest dostępny już od złotówki wraz z atrakcyjnymi pakietami danych.

Modem ZTE MF821 jest kompatybilny ze wszystkimi komputerami przenośnymi i stacjonarnymi wyposażonymi w port USB

2.0 oraz obsługującymi większość wiodącego oprogramowania komputerowego, m.in. nowe wersje Windows oraz Mac

OS. Działa we wszystkich technologiach obsługiwanych przez Cyfrowy Polsat: LTE, HSDPA i EDGE/GPRS, zapewniając

użytkownikom maksymalny komfort korzystania z sieci oraz współpracuje z routerem LTE Edimax LT-6408n, dostępnym w

ofercie operatora.
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Komunikacja prasowy 

18 października 2012 r.

Raport bieżący nr 24,

19 października 2012 r.

ofercie operatora.

(…)

Ruszają zmiany w ipla

Wzbogacona oferta programowa, usprawnienia funkcjonalne oraz nowy, lekki wygląd aplikacji i strony www.ipla.tv

podnoszący komfort korzystania z treści to początek procesu zmian, jakim poddana zostanie w najbliższych miesiącach

telewizja internetowa ipla. Akcji towarzyszy dwuetapowa kampania reklamowa, która ruszyła 16 października.

(…)

Podjęcie decyzji o połaczeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka", "Cyfrowy Polsat" lub "Spółka Przejmująca") informuje, iż w dniu 19 października

2012 roku podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

0000254220 ("CPT" lub "Spółka Przejmowana"), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% udziałów w kapitale

zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.

Cyfrowy Polsat S.A. jest największym dostawcą płatnej telewizji satelitarnej w Polsce oraz czwartą co do wielkości

platformą DTH w Europie pod względem liczby abonentów. W ramach swojej podstawowej działalności świadczy klientom

indywidualnym usługi płatnej telewizji cyfrowej a także usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz usługi

telefonii komórkowej.



Ostatnie wydarzenia

Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dekoderów do

odbioru telewizji cyfrowej, prowadzi również działalność handlową polegającą na hurtowej sprzedaży dekoderów i

akcesoriów. Kluczowym odbiorcą sprzętu produkowanego przez CPT jest Cyfrowy Polsat.

Planowane połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") (łączenie

się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 500.000 zł i dzieli się na 1.000 udziałów. Jedynym udziałowcem

Spółki Przejmowanej jest Cyfrowy Polsat.
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Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:

(i) Zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

(ii) Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego

wyznaczonego przez sąd rejestrowy;

(iii) Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółki Przejmującej i

Spółki Przejmowanej.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z

art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH. Na podstawie art. 499 § 4 KSH z

uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i

udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające

informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Planowane połączenie jest przeprowadzane w celu optymalizacji kosztów i uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy

Cyfrowy Polsat, które są niezbędne dla realizacji średnio- i długookresowej strategii Grupy Cyfrowy Polsat.

Plan połączenia

http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/plan_polaczenia_przez_przejecie_CP_CPT_wraz_z_zalacznikami_19102012.pdf


Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

15-10-2012 14,66 14,56 14,66 0,89% 1 761 

16-10-2012 15,00 14,55 14,56 -0,68% 8 530 

17-10-2012 14,70 14,50 14,63 0,48% 1 188 

Akcje Cyfrowego Polsatu
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17-10-2012 14,70 14,50 14,63 0,48% 1 188 

18-10-2012 14,70 14,39 14,39 -1,64% 1 550 

19-10-2012 14,55 14,15 14,30 -0,63% 1 991 

Najbliższe wydarzenia

31 października – 14 listopada 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2012 roku

14 listopada 2012 Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku


