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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
17.07 Rzeczpospolita: Przybywa domów z naziemną telewizją cyfrową 

Z najnowszego panelu badania telewizyjnej oglądalności firmy 
Nielsen Audience Measurement wynika, że odsetek gospodarstw 
domowych odbierających wyłącznie naziemną telewizję cyfrową 
wzrósł do 33,3% (tj. 4,3 mln gospodarstw domowych) z 30,3% w 
styczniu br. Zdaniem TVP, która ma na multipleksach najwięcej 
stacji, wzrost popularności telewizji naziemnej zależy od 
atrakcyjności jej kanałów.  

W panelu Nielsena zmalał odsetek gospodarstw korzystających z 
telewizji kablowej: z 33% do 30,8% oraz platform cyfrowych: z 
36,7% do 35,9%.  

19-20.07 Parkiet: Przychody Orange i Netii spadły, marże wzrosły 

Analitycy prognozują, że przychody Orange Polska w II kw. 2014 r. 
wyniosły 3,06 mld zł, tj. o 7,2% mniej niż rok wcześniej. Zdaniem 
Konrada Księżopolskiego z Espirito Santo Investment Bank (BESI), 
przychody z usług mobilnych Orange w II kw. spadły o 3%, a 
przychody ze sprzedaży urządzeń mobilnych – o 11%. II kw. był dla 
Orange słabszy niż pierwszy pod względem liczby przeniesionych 
numerów.  

Według analityków z biur maklerskich, wolniej niż przychody 
Orange spadała w II kw. EBIDTA. Średnia prognoz mówi, że 
wyniosła ona w tym czasie 967 mln zł, czyli o 3,7% mniej niż w 
analogicznym okresie 2013 roku,  co daje marżę 31,5% (rok temu 
30,4%). Średnia prognoz analityków mówi również, że telekom 
poprawił rentowność netto i zarobił w tym czasie na czysto 105,5 
mln zł (o 38% więcej niż rok wcześniej).  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
19-20.07 W przypadku Netii założenia analityków są podobne: uważają, że 

firma poprawiła marżę EBIDTA (do 29,1%) i poziom zysku netto (o 
28% do 11 mln zł). Średnia prognoz specjalistów wykazuje przy 
tym, że  przychody stacjonarnego operatora alternatywnego w II 
kw. br. były niższe niż rok wcześniej o blisko 12% o wyniosły 425 
mln zł.  
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Ostatnie wydarzenia 
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Komunikat prasowy  
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Kolejne korzyści w programie smartDOM: tańszy prąd od Plusa dla klientów PlusBanku! 

Wspólna oferta Plusa, Cyfrowego Polsatu i PlusBanku – program smartDOM – zostaje rozszerzona o nowe korzyści – od 
14 lipca wszyscy klienci PlusBanku, bez względu na produkt, jaki posiadają w tym banku, mogą skorzystać z możliwości 
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na Plusa i oszczędzić na rachunkach za prąd nawet 240 zł.  

Energia od Plusa to: 

• Atrakcyjna stawka za kWh i dodatkowe zniżki dla klientów Plusa, Cyfrowego Polsatu i PlusBanku. 

• Jedna prosta faktura – po raz pierwszy w Polsce rachunek za prąd jest tak samo prosty i przejrzysty jak za telefon. 
Klient płaci stały abonament za prąd, a niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym kWh są przeliczane na 
złotówki i przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe, pokrywając nowe zobowiązania lub ich wartość zostaje 
oddana klientowi w formie gotówki. 

• Minimum formalności przy zmianie sprzedawcy - zmiana sprzedawcy prądu na Plusa nastąpi automatycznie, bez 
przerw w dostawie energii. 

• Gwarancja niezmienności cen – przez cały okres trwania kontraktu. 

• Jedna oferta energii w całej Polsce– takie same, korzystne warunki bez względu na miejsce zamieszkania. 

• Dostępność informacji oraz możliwość zakupu blisko domu w prawie 1200 punktach sprzedaży Plusa i Cyfrowego 
Polsatu na terenie całego kraju. 

HBO GO w prezencie na dekoderach HD Cyfrowego Polsatu 

Od 18 lipca do końca sierpnia br. użytkownicy dekoderów satelitarnych HD Cyfrowego Polsatu otrzymują pełen dostęp 
do serwisu HBO GO, a za jego pośrednictwem do ponad 2000 godzin filmów i seriali, w tym seriali HBO, m.in. „Gry o 
tron”, „Rodziny Soprano” czy najnowszej produkcji „Detektyw”. Przez całe wakacje HBO GO na dekoderach HD będzie 
można oglądać bez dodatkowych opłat.  



Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

14-07-2014 22,52 22,10 22,50 1,81% 4 581 

15-07-2014 22,98 22,43 22,77 1,20% 9 576 

16-07-2014 22,80 22,32 22,35 -1,84% 2 135 

17-07-2014 22,67 22,30 22,67 1,43% 2 865 

18-07-2014 22,99 22,31 22,80 0,57% 11 174 
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Najbliższe wydarzenia 

14 – 28 sierpnia 2014 r.  Okres zamknięty przez publikacją wyników za I półrocze 2014 roku 

28 sierpnia 2014 r.  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku  


