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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

05.12 Rzeczpospolita: Internauci lubią telewizję

Aż 85 proc. polskich internautów, którzy deklarują, że przynajmniej kilka
razu w tygodniu korzystają z sieci, ogląda też telewizję – wynika z badań
organizacji IAB Polska zrzeszającej firmy działające w Internecie.
Internet przez to, że jest interaktywny, tak bardzo różni się od telewizji i
zaspokaja inne potrzeby odbiorców, że nie ma mowy o tzw.
kanibalizowaniu się tych dwóch rodzajów mediów. M.in. dlatego, że
coraz więcej osób korzysta z sieci, jednocześnie oglądając telewizję.
Eksperci z IAB zauważają też, że telewizja – jako medium pasywne –
służy do zupełnie innych celów niż sieć. Jest medium, które ma zapewnić
relaks i rozrywkę, podczas gdy sieć często służy do szukania praktycznych
informacji.
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06.12 PAP: Aero2 w najbliższym czasie będzie mieć ponad 1000

uruchomionych stacji HSPA

Aero2 kontynuuje rozwój sieci szerokopasmowego internetu HSPA+ i do
końca tego roku spodziewa się znacznie powiększyć liczbę działających
nadajników HSPA oraz LTE. W niedługim czasie spółka może mieć ponad
tysiąc uruchomionych stacji HSPA 900 MHz - powiedział w wywiadzie dla
PAP Adam Kuriański, prezes Aero2, Mobylandu i CenterNetu.
Kuriański powiedział, że Aero2 prowadzi nadal rozmowy z podmiotami,
którym mogłaby hurtowo zaoferować usługi korzystania z sieci i ma
nadzieję, że wciągu najbliższych miesięcy uda mu się sfinalizować kolejną
umowę hurtowej sprzedaży usług dostępu od Internetu. Spółka chce
sprzedawać swoje usługi operatorom detalicznym posiadającym własne
bazy klientów.

Rzeczpospolita: Za rok co piąty kupiony telewizor z 3D

Trójwymiar ma coraz więcej zwolenników. Udział telewizorów 3D
systematycznie rośnie. W Polsce telewizor 3D można kupić już za 2,5 tys.
Zł. Dlatego, jak przyznają sieci handlowe, mimo wciąż bardzo ubogiej
oferty treści zainteresowanie jest duże.
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08.12 Gazeta Wyborcza: „Ale urwał” wyzwanie dla sieci

Za 10 lat Polak będzie przesyłał przez komórkę czy tablet 1GB danych
dziennie – szacuje Nokia Siemens Networks (NSN). – Operatorzy muszą
się przygotować na gwałtowny wzrost popytu na dane. I zmienić sposób
zarządzania sieciami. NSN prognozuje, że za dziewięć lat będzie w Polsce
35 mln użytkowników mobilnych sieci szerokopasmowych. Dziś jest ich
niespełna 9 mln, a przeciętny Polak w mobilnej sieci przesyła ok. 15 MB
danych dziennie. Według szacunków NSN, do 2020 r. ilość danych
przesyłanych w Polsce wzrośnie ponad 52 razy, do ok. 1GB.

Puls Biznesu: Wybraliśmy najlepsze kobiety w biznesie

Aneta Jaskólska, dyrektor pionu prawnego i regulacji w randze
członka zarządu spółki Cyfrowy Polsat zajęła drugie miejsce w

09.12
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członka zarządu spółki Cyfrowy Polsat zajęła drugie miejsce w
rankingu 100 Kobiet Biznesu ogłoszonym 8 grudnia.
-Nie lubię etykiet, stereotypów i podziałów. Menedżer, niezależnie

od płci powinien być ceniony przede wszystkim jako fachowiec.

Profesjonalizm nie ma płci – mówi Aneta Jaskólska.
-Jestem przekonana, że sporo osiągnęłam, ale wiele jest jeszcze

przede mną. Szklane sufity są w naszych głowach, a nie nad nimi –
dodaje.

Tylko 3 spółki z WIG20 spełniało w styczniu 2011 r. warunek
wynikający z parytetu obowiązującego np. we francuskich firmach
(20 proc. kobiet). Cyfrowy Polsat był jedną z nich.

10.12 Parkiet: NFI Midas, Bliżej finału przejęcia Aero2

Kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka NFI Midas podał w piątek
wieczorem, że zawarł umowę, dzięki której pośrednio – poprzez spółkę z
Cypru – stanie się właścicielem firmy Aero2, posiadającej kanały i
częstotliwości pozwalające świadczyć usługi szybkiego dostępu do
Internetu.
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10.12 Rzeczpospolita: TVN pójdzie pod młotek w przyszłym tygodniu

Do zatwierdzenia sprzedaży udziałów w grupie TVN francuskiej grupie
Canal+ dojdzie w najbliższych dniach – ustaliła „Rzeczpospolita”.
Należąca do grupy TVN platforma cyfrowa „n” połączy się z Cyfrą+
należącą do grupy Canal+ w ramach joint venture. Francuzi wykupią też
mniejszościowy pakiet w spółce N-Vision z grupy ITI, do której należy 51
proc. udziałów w grupie TVN. Grupa Canal+ dostała też opcję nabycia w
przyszłości pozostałej części pakietu kontrolnego w TVN od ITI.
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy

6 grudnia 2011

Ekspansja Internetu HSPA+ Cyfrowego Polsatu

W wyniku rozbudowy infrastruktury radiowej spółki Aero2 o ponad 460 nowych stacji bazowych, w zasięgu mobilnego Internetu HSPA+
Cyfrowego Polsatu znalazło się kilka tysięcy nowych miejscowości w całej Polsce.
Usługi szerokopasmowego Internetu HSPA+ Cyfrowego Polsatu są obecnie dostępne na ponad tysiącu stacji bazowych, a ich liczba

regularnie rośnie. Łącznie w zasięgu mobilnego Internetu Cyfrowego Polsatu znajdują się ponad 22 tys. miejscowości, w tym ok. 170 o
zaludnieniu powyżej 20 tys. mieszkańców.
(…)
Jednocześnie o kolejnych 25 stacji, do około 600 masztów, wzrósł zasięg superszybkiego Internetu LTE Cyfrowego Polsatu. Ten
innowacyjny, mobilny Internet operator zaoferował pod koniec sierpnia br., jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce. Usługi
zostały uruchomione w pierwszej na świecie sieci LTE działającej na częstotliwości 1800 MHz. Prędkość oferowana klientom usług LTE
wynosi do 100 Mb/s przy pobieraniu oraz do 50 Mb/s przy wysyłaniu danych.
(…)
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Raport bieżący nr 64

9 grudnia 2011 roku

(…)

Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy

Polsat SA w roku obrotowym 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym
2012.
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku - 30 sierpnia 2012 r.
3. Raporty roczne:

- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2011 rok - 12 marca 2012 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała
jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2012 roku
skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1
Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku zawierającego skrócone półroczne
sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku oraz
skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

05-12-2011 14,01 13,75 14,00 0,72% 4 064

06-12-2011 14,00 13,71 14,00 0,00% 2 195

07-12-2011 14,70 13,68 13,79 -1,50% 2 315

Akcje Cyfrowego Polsatu
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07-12-2011 14,70 13,68 13,79 -1,50% 2 315

08-12-2011 14,14 13,71 14,01 1,60% 2 828

09-12-2011 13,90 13,37 13,80 -1,50% 3 432

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


