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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

30.01 Parkiet: Do fuzji będziemy konkurować z platformą „n”

Beata Mońka, prezes Canal+ Cyfrowego, nie wyklucza, że Cyfra+ może
zacząć oferować swoim abonentom dostęp do Internetu. Mimo planów
konsolidacji możliwe jest, że jeszcze w tym roku platformy Cyfra+ i „n”
będą znowu jesienią konkurowały na kosztowne promocje. Do decyzji
urzędów antymonopolowych, która spodziewana jest w III-IV kwartale,
platformy będą działać niezależnie od siebie.

31.01 Dziennik Gazeta Prawna: UPC na nową sieć wyda 0,5 mld zł

Lider rynku chce po przejęciu Aster zwiększyć inwestycje w rozwój sieci,
by bronić się przed Vectrą i Multimediami, które też w tym roku mogą
zwiększyć inwestycje. Operatorzy zbroją się przed operatorami
telekomunikacyjnymi świadczącymi coraz więcej konkurencyjnych usług.
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Forbes, Diamenty Forbesa: Budowlane lobby oddało pole

Cyfrowy Polsat zajął pierwsze miejsce w rankingu dużych
Diamentów na Mazowszu oraz trzecie miejsce w rankingu
ogólnopolskim.

Forbes: Wszyscy są wygrani

Zygmunt Solorz-Żak zdominował tegoroczny ranking M&A,
przeprowadzając transakcje numer dwa i trzy. Przejęcie
Polkomtelu to jedna z największych operacji tego typu w
historii polskiego rynku. Nie byłoby kupna Polkomtela, gdyby
nie wcześniejsza sprzedaż przez Solorza Polsatu za 3,9 mld zł
Cyfrowemu Polsatowi.

01.02 Parkiet: Tempo przyrostu zwalnia

W 2011 r. mogło przybyć netto około 4% abonentów Cyfrowego Polsatu,
Cyfry+ i platformy „n”, ale tempo przyłączeń nowych wyhamowuje i w
przyszłym roku spadnie już o ponad połowę – wynika z szacunków
domów maklerskich (Ipopema Securities, IDMSA i UniCredit CAIB).
Zdaniem ekspertów wielkimi krokami zbliża się nasycenie rynku płatnej
telewizji.

Dziennik Gazeta Prawna: Telekomunikacja Polska rozbudowuje szybki

internet, może uderzyć w kablówki

Ostatnie decyzje Anny Streżyńskiej, ustępującego szefa UKE, mają
zwiększyć konkurencję na rynku. Największy operator telekomuni-
kacyjny, Grupa TP, podpisał kolejne porozumienie z UKE, dzięki któremu
będzie mógł skuteczniej konkurować o klientów z sieciami kablowymi.
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01.02 Gazeta Wyborcza: Babcia Lodzia reklamuje cyfrową TV

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczyna kolejny etap promocji
naziemnej telewizji cyfrowej. Kosztował 300 tys. zł. Naziemna telewizja
cyfrowa w Polsce to już 16 darmowych kanałów. Na koniec 2011 roku, w
ten sposób telewizję oglądało według szacunków 6,9% gospodarstw
domowych.

Forbes: Smuta w TVN

Słabnięcia TVN nie zatrzyma inwestycja francuskiego Vivendi, które
spadek wartości stacji dyskontuje w okazyjnej cenie, jaką zapłaciło za jej
udziały spadkobiercom Jana Wejcherta. Bez silnego lidera jak on, TVN
nie ma szans w rywalizacji z Polsatem i internetem.
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04.02 Parkiet: Trigon: Midas może być wart 1,6 mld zł

W piątek, przed zatwierdzeniem i publikacją prospektu, fundusz
kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka podał cenę emisyjną akcji.
Wartość oferty to 830 mln zł. Tak naprawdę Midas sięga do kieszeni
akcjonariuszy po około 280 mln zł gotówki, bo pozostała część emisji
przypadnie na głównego właściciela funduszu – Solorza-Żaka, który
obejmie papiery, płacąc udziałami spółki Aero 2. 280 mln zł to tylko
część pieniędzy, których Midas potrzebuje, aby dokończyć inwestycje w
sieć LTE. Reszta – około 1 mld zł – ma pochodzić z kredytów.
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30-01-2012 13,10 12,90 13,10 1,63% 2 701

31-01-2012 13,49 13,12 13,18 0,61% 7 899

01-02-2012 13,75 13,21 13,70 3,95% 1 873

Akcje Cyfrowego Polsatu
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01-02-2012 13,75 13,21 13,70 3,95% 1 873

02-02-2012 13,78 13,20 13,70 0,00% 6 994

03-02-2012 14,07 13,49 14,07 2,70% 2 767

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


