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Parkiet: Najlepsi prezesi spółek giełdowych

Ludzie rynku wyszukali wzorowo zarządzane firmy z
warszawskiego parkietu. Najwięcej wskazań otrzymał zarząd
LPP. Tuż za nim uplasował się Cyfrowy Polsat.
-Cyfrowy Polsat poprzez ofertę dopasowaną do potrzeb klienta

zdystansował konkurentów pod względem liczby klientów i

uczynił z platformy cyfrowej wysoce dochodowy biznes w

zestawieniu z walczącymi o bieżącą rentowność rywalami. W

odróżnieniu również od notowanych konkurentów z branży

mediów spółka posiada spójną pod względem strategii rynkowej

grupę i nadąża za zmieniającymi się trendami, budując silną

pozycję w nowych segmentach rynku – mówi Grzegorz
Witkowski, Trigon TFI.

2.09
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Parkiet: Cyfrowy Polsat

Giełdowy podmiot sfinalizował dwie transakcje: przejęcia
udziałów w firmie Polskie Media, nadawcy TV4 i T V6 (za 99 mln
zł) oraz sprzedaży RS TV za 45,5 mln zł. Jak podał operator, tę
ostatnią sumę przeznaczy na przedpłatę kredytów. 28 czerwca
dobrowolnie spłacił 100 mln zł.

3.09 Parkiet: Polkomtel

Operator sieci Plus należący do Zygmunta Solorza-Żaka opublikował
wyniki finansowe za I półrocze br. Przychody operatora sieci Plus
wyniosły 3,38 mld zł, o 5,2 proc. mniej niż przed rokiem, ale EBITDA
wzrosła o 1,3 proc. do 1,47 mld zł. W efekcie marża EBITDA telekomu
wyniosła w tym czasie nieco ponad 43 proc. Według cytowanej w
komunikacie prasowym Joanny Nieckarz, członka zarządu Polkomtela
ds. finansowych, zarówno przychody, jak i wskaźniki rentowności, są
nieco lepsze od tegorocznych założeń zarządu. W końcu czerwca
Polkomtel obsługiwał 13,94 mln kart SIM, o 78 tys. więcej niż po I
kwartale br.
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4.08 Rzeczpospolita: Opłata za oglądanie telewizji na komputerze

Abonament radiowo-telewizyjny ma zastąpić od 2015 r. opłata
audiowizualna. Będzie niższa od abonamentu.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad
założeniami nowej ustawy w sprawie abonamentu. Zgodnie z
założeniami opłata ma wynosić miesięcznie 10-12 zł od każdego
gospodarstwa domowego. Dzisiaj osoby, które posiadają urządzenia
służące do odbioru radia i telewizji, powinny płacić 18,65 zł.
Zmieni się też filozofia poboru nowego rodzaju abonamentu. Będzie
się go płaciło już za możliwość odbioru programu mediów
publicznych (np. w komputerze), a nie – jak jest teraz – od
zarejestrowanych odbiorników.

Parkiet: Midas – przybywa nadajników
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Parkiet: Midas – przybywa nadajników

2900 wszystkich stacji bazowych w mobilnej sieci dysponowała w
połowie roku grupa kapitałowa Midas (należą do niej Centernet,
Mobyland, Aero2), z czego 2050 nadajników obsługiwało naj-
nowocześniejszą technologię transmisji danych LTE – podał wczoraj
zarząd giełdowej spółki. Zasięg sieci LTE, którą grupa Midas
dysponuje na razie jako jedyna w Polsce, wzrósł w ciągu kwartału
dwukrotnie. Midas przygotowuje się na uruchomienie analogicznych
usług przez konkurentów. Do połowy przyszłego roku zamierza
dysponować łącznie 3400 nadajnikami.

Rzeczpospolita: „Trzymaj” Cyfrowy Polsat

Analitycy Societe Generale podwyższyli do „trzymaj” ze
„sprzedaj” wcześniej rekomendację dla Cyfrowego Polsatu. Na
ostatniej sesji akcje kosztowały 20,1 zł.

5.09

Puls Biznesu: 4 ciekawe spółki na czwarty kwartał

Cyfrowy Polsat, TVN, Grupa Lotos i LPP to spółki najbardziej
polecane na czwarty kwartał przez analityków Biura
Maklerskiego Espirito Santo Investment Bank (BM BESI).

6.09 Rzeczpospolita: Topnieją wpływy telekomów

Z powodów regulacyjnych przychody największych sieci mobilnych w
Polsce spadają, choć przybywa im wciąż klientów
O 7,1 proc. spadły w I połowie 2013 r. przychody trzech największych
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Specjaliści spodziewają się ożywienia na rynku reklamy
telewizyjnej w 2014 r., m.in. dzięki przepełnionemu
kalendarzowi wyborczemu, i przewidują, że Cyfrowy Polsat i TVN
będą tego największymi beneficjentami.

6.09 sieci komórkowych w kraju: Orange (grupa TP), T-Mobile Polska i
Polkomtela, operatora sieci Plus – wynika z szacunków „Rz”.
Najmocniej – o ponad 10 proc. – skurczyły się wpływy
pomarańczowej sieci, która silnie walczy o klientów. Najwolniej –
Plusa, którego półroczne przychody obniżyły się o nieco ponad 5
proc. do 3,38 mld zł. Były tym samym najwyższe na rynku – podobnie
jak zyski.

Rzeczpospolita: TVN

TVN wyemituje obligacje Senior Notes o wartości 430 mln euro i
zapadalności w 2020 roku. Środki z emisji oraz środki ze sprzedaży
Grupy Onet.pl wykorzysta głównie do wykupu obligacji Senior Notes
z terminem zapadalności w 2017 roku. – Pozostała kwota zostanie
wykorzystana na ogólne potrzeby korporacyjne – podano.
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wykorzystana na ogólne potrzeby korporacyjne – podano.
Specjaliści DM IDMSA w raporcie z 26 sierpnia obniżyli do „sprzedaj”
z „trzymaj” rekomendację dla TVN. Podnieśli jednak wycenę akcji
telewizyjnej spółki do 12,5 zł z 10,3 zł poprzednio. Na parkiecie za
papiery TVN płacono w czwartek 12,3 zł.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy,

3 września 2013 r.

IPLA w specjalnej ofercie na smartfonach i tabletach w Plusie

Od 3 września klienci Plusa mogą oglądać telewizję online na smartfonach i tabletach, dzięki możliwości korzystania z
zasobów największej polskiej telewizji internetowej IPLA w ramach dedykowanych pakietów. Usługa dostępna jest w
atrakcyjnych cenach, a dodatkowo do końca września oglądanie materiałów IPLA nie będzie zmniejszać internetowego
pakietu danych użytkownika.
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Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

2013-09-02 20,51 20,02 20,20 0,40 1 544

2013-09-03 20,88 20,21 20,31 0,54 2 155

2013-09-04 20,65 20,10 20,10 -1,03 4 427
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Najbliższe wydarzenia

2013-09-04 20,65 20,10 20,10 -1,03 4 427

2013-09-05 20,21 19,04 19,63 -2,34 12 526

2013-09-06 20,10 19,72 20,06 2,19 20 787

30 października – 13 listopada 2013r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2013r.

13 listopada 2013r. Publikacja wyników za III kwartał 2013r.


