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Bloomberg Businessweek Polska: Najlepsi menedżerowie

na czas kryzysu

Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu, znalazł się na
liście Top 20 najlepsi menedżerowie na czas kryzysu
powstałej na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród
doświadczonych menedżerów, obserwatorów rynku z
różnych branż. To lista menedżerów najlepszych z
najlepszych, odpornych na trudne sytuacje, gotowych do
podejmowania wyzwań w niekomfortowych warunkach,
jakimi zaskakuje nas gospodarka.

09.07 Puls Biznesu: Polkomtela wyścig z czasem

Operator śpieszy się, by wykorzystać przewagę, którą daje mu LTE.
Wpływy z nowych biznesów mają zasypać spadki z tradycyjnej telefonii.
-Będziemy wciąż analizowali możliwość zwiększenia efektywności, ale

skupiamy się na wykorzystaniu produktów i usług opartych na transmisji

danych. Chcemy też wykorzystywać synergie w grupie – mówi Wojciech
Pytel, członek zarządu Polkomtela.
Według Grzegorza Bernatka, szefa działu analiz Audytela, w ciągu kilku
lat Polkomtel będzie utrzymywał poziom przychodów i będzie miał
najlepszą pozycję rynkową spośród trzech największych operatorów
komórkowych. Jego zdaniem Polkomtel będzie podwyższał ARPU,
oferując usługi multimedialne na bazie LTE, takie jak transmisję wideo
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oferując usługi multimedialne na bazie LTE, takie jak transmisję wideo
dobrej jakości czy usługi telewizji na żądanie.

Puls Biznesu: Przetarg na szybki internet podzielił operatorów

Wynik przetargu na pasmo 1800MHz jest kluczowy dla rynku
telekomunikacyjnego. Urząd Komunikacji Elektronicznej został zasypany
opiniami na temat przetargu. Wniosek? Duzi gracze są generalnie
zadowoleni. Nadzorca znalazł się natomiast pod ostrzałem mniejszych
graczy, organizacji konsumenckich i pozarządowych.

10.07 Puls Biznesu: Solorz twardo negocjuje z dostawcami

Spółki biznesmena wydadzą 2 mld zł na budowę sieci mobilnego
internetu LTE. Ma być gotowa za 2 lata.
-Prace nad budową sieci LTE idą pełną parą, na razie prowadzimy prace

przygotowawcze. W pierwszym kwartale 2014 r. chcemy pokryć siecią

90 proc. populacji, która dostanie internet o prędkości co najmniej 1

Mb/s – mówi Wojciech Pytel.
NFI Midas poniesie większość nakładów na sieć i będzie właścicielem
infrastruktury LTE, dzieląc wieże z Polkomtelem.
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11.07 Gazeta Wyborcza: Częstotliwości w przetargu, nie z ręki

- Gdyby częstotliwości stały na półce, dałabym je Playowi. Ale nie stoją,

to rzadkie dobro – tak o zbliżających się przetargach na pasmo
1800MHz i 800MHz mówi prezes UKE Magdalena Gaj.
- Dla mnie niedopuszczalne jest przygotowanie takiej dokumentacji

przetargowej, która wskazywałaby, kto ma przetarg wygrać. Ja

uważam, że powinien odbyć się przetarg, w którym kryterium

decydującym powinna być konkurencyjność. Dbanie o konkurencyjność

to obowiązek UKE – dodaje.

Rzeczpospolita: Poczta rusza z dekoderami

Od sierpnia za pośrednictwem poczty będzie można kupić dekodery do
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Od sierpnia za pośrednictwem poczty będzie można kupić dekodery do
naziemnej telewizji cyfrowej.
- Poczta Polska chce uczestniczyć w misji cyfryzacji kraju jako partner

pocztowo-logistyczny. Nie będziemy jednak sprzedawcą ani

instalatorem dystrybuowanych urządzeń – zastrzega rzecznik poczty
Zbigniew Baranowski.

12.07 Dziennik Gazeta Prawna: Wojna cenowa o mobilny internet. 30

procent taniej

Rozpoczęły Plus i Cyfrowy Polsat. Obniżyły opłaty za korzystanie z
internetu mobilnego nawet o 30 proc. – Konkurenci, czyli Orange, T-
Mobile i Play, muszą zareagować – mówi DGP Grzegorz Bernatek, szef
działu analiz firmy badawczej Audytel. Szacuje, że w tym roku ceny
dostępu do sieci przez komórki spadną o ok. 6 proc., a w ciągu pięciu lat
– o 35 proc.
Eksperci zastrzegają jednak, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na
kolejne drastyczne obniżki.
Z mobilnego internetu korzysta na razie ok. 5 mln Polaków, ta liczba w
pięć lat może się nawet potroić.
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12.07 Puls Biznesu: UPC bije się z funduszami o Multimedia

UPC i co najmniej trzy fundusze private equity są zainteresowane
przejęciem operatora sieci kablowej za ok. 700 mln EUR. Wszyscy
zastanawiają się co zrobi UOKiK.
Do szybkiej sprzedaży Multimediów mogą zachęcać właścicieli rozwój
naziemnej telewizji cyfrowej (która odbierze kablówkom część
klientów) i technologii LTE w spółkach Zygmunta Solorza-Żaka, który
łączy internet z telewizją Cyfrowego Polsatu.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 19

10 lipca 2012 r.

Informacja o zbyciu akcji 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 lipca 2012 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację
na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną sprzedaży 8.867 (osiem tysięcy
osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki.

Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych:
- w dniu 3 lipca: transakcja sprzedaży 8.101 akcji Spółki po cenie 14,76 zł za akcję;
- w dniu 4 lipca: transakcja sprzedaży 766 akcji Spółki po cenie 14,60 zł za akcję.
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Komunikat prasowy

12 lipca 2012 r.

Cyfrowy Polsat z nowym dekoderem HD własnej produkcji

Cyfrowy Polsat poszerza swoją ofertę o kolejny dekoder do odbioru telewizji satelitarnej w wysokiej rozdzielczości,
wyposażony dodatkowo w aplikację ipla. HD 3000 to następca dekodera Mini HD 2000, wyprodukowany przez Cyfrowy
Polsat Technology.

(…)

-Naszą ofertę sprzętową poszerzamy wraz z rozwojem technologii oraz zmieniającymi się oczekiwaniami widzów. Dzięki

nowoczesnym rozwiązaniom zapewniamy naszym abonentom możliwość korzystania ze wszystkich naszych usług

telewizyjnych w prosty sposób, w ramach jednego dekodera. Własna fabryka zapewnia nam dużą elastyczność działania,

dlatego w krótkim czasie po wprowadzeniu na rynek tunera HD do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, przedstawiamy nowy

odbiornik dedykowany telewizji satelitarnej - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu.

(…)



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

09-07-2012 14,36 14,05 14,20 0,35% 4 784

10-07-2012 14,30 13,93 14,10 -0,70% 5 348

11-07-2012 14,25 13,90 14,20 0,71% 1 627

Akcje Cyfrowego Polsatu
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11-07-2012 14,25 13,90 14,20 0,71% 1 627

12-07-2012 14,25 13,87 14,20 0,00% 6 361

13-07-2012 14,35 14,20 14,22 0,14% 4 843

16 – 30 sierpnia 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2012 roku

30 sierpnia 2012 Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku

Najbliższe wydarzenia


