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17.01 Parkiet: Ugoda udziałowców zmieni dużo
Sfinalizowane w piątek porozumienie udziałowców PTC, w wyniku
którego jedynym właścicielem spółki stał się niemiecki Deutsche
Telekom, oznacza dla niej bardzo duże zmiany. Nowy prezes spółki
Miroslav Rakowski na przyszły rok przewiduje zwiększenie dynamiki
działania, zmianę marki z Era na T-Mobile, a pod koniec roku pierwsze
decyzje dotyczące przejęd w segmencie usług dostępu do Internetu i
telewizji cyfrowej.

18.01 Gazeta Wyborcza: Telewizja 3D jeszcze się nie opłaca
Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu, uważa, że Polacy ledwie
dojrzeli do technologii HD. - Przed upowszechnieniem telewizji 3D w
Polsce musi nastąpid kolejna zmiana technologiczna, na którą polskie
gospodarstwa domowe mogą nie byd w tej chwili gotowe. Chociaż
oczywiście 3D na pewno trafi pod strzechy i my także jesteśmy gotowi
do oferowania tej technologii w momencie mającym uzasadnienie
biznesowe - mówi Libicki.

Rzeczpospolita: Ponad 3,4 mln klientów Cyfrowego Polsatu
Rok do roku abonentów platformy Cyfrowy Polsat przybyło
ok. 230 tysięcy, do ponad 3,43 mln. Kurs Cyfrowego Polsatu
wzrósł we wtorek o 6,4 proc., najwięcej wśród spółek z
indeksu WIG 20.

19.01
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Puls Biznesu: Euforia była krótka, indeksy poszły w dół
W środę, akcje Cyfrowego Polsatu poszły w górę o prawie 3%
podczas gdy indeks WIG20 stracił 1,33%.

20.01

Parkiet: Umowa z Mobyland nie jest dla nas niekorzystna
Najważniejszym nowym projektem 2011 r. będzie dla grupy
szybki Internet w technologii LTE. To z myślą o nim Cyfrowy
Polsat podpisał umowę z Mobylandem. W publikowanym
wywiadzie, Dominik Libicki zdradza jej szczegóły. Podkreśla,
że warunki , na jakich została zawarta są bardzo atrakcyjne
dla Cyfrowego Polsatu.

24.01
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
18 stycznia 2011 

Raport bieżący nr 4
23 stycznia 2011

Blisko 3,5 miliona abonentów Cyfrowego Polsatu
Cyfrowy Polsat S.A., największa platforma satelitarna w Polsce, zakooczyła 2010 rok z liczbą 3 miliony 434 tysiące abonentów, co
oznacza wzrost o ponad 230 tysięcy w porównaniu do roku 2009. Czwarty kwartał zeszłego roku przyniósł spółce wzrost bazy
abonentów o ok. 156 tysięcy.

Jestem bardzo zadowolony zarówno ze sprzedaży, jak i wzrostu liczby abonentów w zeszłym roku. Odnotowane wyniki są zgodne z
naszymi założeniami i przewyższają konsensus rynkowy, co oznacza, że spółka rozwija się w dobrym tempie. Bardzo cieszy fakt, że
nasze wyniki poprawiamy w warunkach rosnącej konkurencji, co jeszcze mocniej podkreśla trafnośd obranej przez nas strategii rozwoju,
słusznośd podejmowanych przez nas decyzji biznesowych, jak na przykład tej o zakupie Telewizji Polsat i zasadnośd realizowanych
inwestycji w usługi telekomunikacyjne - powiedział Dominik Libicki, Prezes Zarządu w Cyfrowym Polsacie S.A.

Regularny wzrost liczby abonentów umocnił Cyfrowy Polsat na pozycji niekwestionowanego lidera rynku płatnej telewizji w Polsce.
Jednocześnie spółka jest czwartą co do wielkości platformą płatnej telewizji satelitarnej w Europie, po brytyjskiej Sky Digital, francuskiej
Canalsat i Sky Italia.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku – 16.05.2011 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – 10.11.2011 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku – 31.08.2011 r.

3. Raporty roczne:
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2010 r. – 17.03.2011 r.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartośd 
obrotu
(tys. PLN)

17-01-2011 15,59 15,00 15,02 -1,51% 5 976

18-01-2011 15,97 15,05 15,78 5,13% 9 025

19-01-2011 16,44 15,80 16,21 1,50% 56 429

20-01-2011 16,30 15,75 16,19 -0,06% 25 223

21-01-2011 16,44 15,92 16,21 0,68% 7 145

Akcje Cyfrowego Polsatu
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Najbliższe wydarzenia

17 marca 2011 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2010


