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PAP: DI BRE obniżył cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do

14,80 zł

Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 13 października, obniżyli cenę
docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 14,80 zł z 15,30 zł wcześniej,
podtrzymując zalecenie "trzymaj". W dniu wydania rekomendacji
kurs Cyfrowego Polsatu wyniósł 15,35 zł.

19.10 Rzeczpospolita: Rewolucja w telewizji już w przyszłym roku 

Urząd Komunikacji Elektronicznej zmienił nadawcom działającym w ramach
pakietu naziemnej telewizji cyfrowej zapisy w rezerwacjach częstotliwości
radiowych. Zgodnie z nimi już w listopadzie 2012 r. zaczną wyłączać
analogowe nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiany objęły TVN,
Polsat i TV4, które obecnie na połowie obszaru Polski nadają programy w
ramach jednego z dwóch już działających cyfrowych pakietów i równolegle
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ramach jednego z dwóch już działających cyfrowych pakietów i równolegle
analogowo. Do końca roku mają je nadawać w obu systemach w całym
kraju.

Rzeczpospolita: TVN reorganizuje się tuż przed sprzedażą

Wystawiona na sprzedaż przez właścicieli stacja telewizyjna TVN przeniesie
znaczącą część swojego majątku do spółki zależnej Highgate Capital
Investment. Operacja dotyczy segmentu marketingu i sprzedaży grupy
(odpowiadającego m.in. za sprzedaż reklam, projektowanie polityki
wizerunkowej, działania sponsoringowe, czy telesprzedaż) oraz wszystkich
marek programowych TVN. Przeniesienie majątku do Highgate to element
jej reorganizacji, która ma poprawić efektywność grupy i przynieść
oszczędności. Spółka tłumaczy, iż wydzielenie części odpowiedzialnej za
główny biznes stacji nie ma związku z planowanymi zmianami
właścicielskimi.

Rzeczpospolita: Polacy kochają telewizoryRzeczpospolita: Polacy kochają telewizory

W drugim kwartale br. roku 5,3 mln polskich gospodarstw domowych (38%
wszystkich) deklarowało, że ma już co najmniej dwa telewizory. Z badań TGI
MillwardBrown SMG/KRC wynika też, że z tej liczby 1,2 mln domów ma w
domu już trzy lub więcej. To oznacza, że w ciągu dekady liczba takich
gospodarstw zwiększyła się prawie dwa razy (w 2011 roku wynosiła 700
tys.). Wspólne oglądanie telewizji wciąż jest w polskich domach tradycją ale
od pewnego czasu można zaobserwować zmianę zwyczajów i personalizację
– w coraz większym stopniu każdy domownik chce mieć telewizor w swoim
pokoju oraz wpływ na to co ogląda. Dane pokazują potencjał usługi platform
cyfrowych multiroom, czyli udostępniania klientom płatnej telewizji
rozwiązań umożliwiających oglądanie telewizji na dwóch telewizorach w
domu.
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Gazeta Wyborcza: Polska pokaże się na targach ITU Telecom

World. Pierwszy raz w historii

TP SA, Netia, Comarch, Cyfrowy Polsat (CP) i Play – to tylko
niektórzy partnerzy polskiego pawilonu narodowego podczas
prestiżowych targów telekomunikacyjnych, które odbędą się w
Genewie. Cyfrowy Polsat pochwali się podczas targów
technologią ultraszybkiego internetu LTE na częstotliwości 1800

20.10 Gazeta Wyborcza: Plus rozpoczyna testy ultraszybkiego internetu LTE

Od 20.10 w kilkunastu miastach na terenie całej Polski w wybranych
punktach sprzedaży sieci Plus znajdą się specjalne stanowiska z
laptopami, na których każdy będzie mógł osobiście sprawdzić działanie
usług w technologii LTE. Pierwsze testy zostaną zorganizowane w
Warszawie, Łodzi, Toruniu, Poznaniu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej,
Krakowie, Lublinie i Puławach. LTE to standard telefonii komórkowej
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technologią ultraszybkiego internetu LTE na częstotliwości 1800
MHz. To pierwsza taka sieć w Europie. – Po raz pierwszy w

historii to Polska zaczyna wyznaczać standardy dla kontynentu –
przekonuje Dominik Libicki, prezes CP.

Krakowie, Lublinie i Puławach. LTE to standard telefonii komórkowej
będący następcą systemów trzeciej generacji (3G). Do tej pory ta
supernowoczesna technologia była dostępna jedynie u około 20
operatorów na świecie - w tym w Cyfrowym Polsacie.

PAP: DM IDM SA obniżył rekomendację dla Cyfrowego Polsatu 

do "trzymaj" 

Analitycy DM IDM SA, w raporcie z 13 października, obniżyli
rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "trzymaj" z "kupuj",
zmieniając jednocześnie cenę docelową dla akcji spółki na 15,2
zł z 16,5 zł. Raport wydano przy cenie 15,15 zł.

21.10 Puls Biznesu: Było PlayStation będzie „n”-ka

Operator sieci Play wprowadza do oferty telewizję na kartę platformy
satelitarnej „n”. Zamiast nowego telefonu klienci Play’a dostaną „n”-kę
na dwa lata. Ma to zwiększyć sprzedaż kart SIM. Rok temu zamiast
nowych telefonów Play rozdawał PlayStation.

Dziennik Gazeta Prawna: Plan Play’a: w ciągu trzech lat przejąć 2 mln

klientów

– Pogłoski o tym, że tracimy tempo wzrostu, są przesadzone. Nadal– Pogłoski o tym, że tracimy tempo wzrostu, są przesadzone. Nadal

będziemy dynamicznie rosnąć – zapowiada prezes P4, operatora sieci
Play. W taki sposób szef czwartej co do wielkości sieci komórkowej w
Polsce odnosi się do rynkowych przewidywań, że w wyniku konsolidacji
i rynkowych przetasowań operator może przestać zdobywać rynek i
będzie skazany na sprzedaż. – Nasi właściciele nie chcą na razie

wychodzić z inwestycji, tylko dalej rozwijać spółkę – mówi szef Play’a.
Zapowiada, że w ciągu 5 lat firma zamierza podwoić ubiegłoroczne
przychody w wysokości 2 mld zł.
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24.10
z ostatniej 

chwili 

Parkiet.com.pl: UOKiK zaakceptował przejęcie Polkomtela

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na
przejęcie przez spółkę Spartan Capital Holdings, należącą do grupy
kapitałowej Zygmunta Solorza-Żaka, kontroli nad Polkomtelem.
– Przeprowadzona analiza wykazała, że planowana transakcja nie

doprowadzi do ograniczenia konkurencji" – podał UOKiK w
komunikacie.
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komunikacie.
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Akcje Cyfrowego Polsatu
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17-10-2011 15,50 15,17 15,30 -0,58% 2 435

18-10-2011 15,29 14,90 15,09 -1,37% 5 379

19-10-2011 15,35 14,96 15,35 1,72% 2 213

20-10-2011 15,34 15,02 15,15 -1,30% 1 458

21-10-2011 15,47 14,91 15,47 2,11% 1 560

Najbliższe wydarzenia

1 – 14 listopada 2011 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2011 roku

14 listopada 2011 Publikacja wyników za III kwartał 2011 roku


