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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

17.06 Rzeczpospolita: Sieć telefonii Plus zaoszczędzi na długu
16 banków i PZU wzięły udział w refinansowaniu zadłużenia

operatora sieci Plus.

Według Joanny Nieckarz, odpowiadającej za finanse w zarządzie

Polkomtela, niższy koszt obsługi długu da firmie szansę więcej

inwestować w rozwój usług mobilnego dostępu do Internetu LTE oraz

w pozyskanie klientów.

18.06 Dziennik Gazeta Prawna: Play i T-Mobile gonią Solorza-Żaka
Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydała

wczoraj Playowi i T-Mobile rezerwacje na częstotliwości 1800 MHz,

dzięki którym operatorzy mogą budować sieć szybkiego internetu

LTE. Ich pierwsze nadajniki mają ruszyć już w tym roku, bo firmy chcą

jak najszybciej przedstawić ofertę konkurencyjną dla Plusa i

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 17 – 23 czerwca 2013

jak najszybciej przedstawić ofertę konkurencyjną dla Plusa i

Cyfrowego Polsatu, jedynych podmiotów oferujących obecnie dostęp

LTE.

19.06 Dziennik Gazeta Prawna: To faktycznie działa. Ofensywa serwisów z
cyfrową muzyką okazała się skuteczna
Co najmniej milion – na tyle branża muzyczna szacuje nieoficjalnie

liczbę użytkowników, których dotychczas mogły u nas przyciągnąć w

pierwszym, niepełnym kwartale działalności globalne serwisy

streamingowe z muzyką – Spotify, Deezer, WiMP - oraz polskie

Muzo. Na podstawie danych Związku Producentów Audio-Video

można oceniać, że płatny abonament mogło wykupić 200-220 tys.

osób.

20.06 Rzeczpospolita: Telewizji w Internecie jak na lekarstwo
Poza ofertą operatorów płatnej telewizji większość interesujących

widzów kodowanych kanałów TV wciąż jest niedostępna w sieci w

technologii streamingu wideo.

To, że należący do Polsatu internetowy serwis wideo Ipla wprowadził

do swojej oferty 14 klasycznych linearnych stacji telewizyjnych,

niewiele zmienia na polskim rynku. Wśród tych kanałów jest tylko

jeden nadawcy zagranicznego – Discovery.



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Parkiet: Rośnie wycena akcji
Analitycy DM BDM, w raporcie z 17 czerwca, obniżyli do

„trzymaj” z „akumuluj” zalecenie inwestycyjne dla Cyfrowego

Polsatu. Równocześnie jednak podnieśli cenę docelową akcji do

20,82 zł (z 18,7 zł). W czwartek po południu kurs wynosił ok.

19,5 zł.

21.06

Parkiet: Gwiazdy, które błysną wynikami za drugi kwartał
Zdaniem analityków nieźle radzą sobie m.in. spółki z sektora

mediów, w tym TVN i Cyfrowy Polsat. – Mogą pokazać

relatywnie dobre wyniki. Spodziewam się znacznego

wyhamowania negatywnej dynamiki przychodów reklamowych

w porównaniu z głębokim spadkiem w pierwszym kwartale, co

powinno przekonać inwestorów, że w najbliższym czasie mamy

22.06
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powinno przekonać inwestorów, że w najbliższym czasie mamy

szansę na powrót do wzrostu – mówi Dominik Niszcz, analityk

DM Raiffeisen.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
18 czerwca 2013 r.

iplaNetTV – telewizja zawsze pod ręką
Telewizja internetowa ipla wprowadza dziś do oferty nowy pakiet iplaNetTV, który umożliwia oglądanie online programów

telewizyjnych na żywo. Ofertę pakietu wzbogaciły dodatkowo treści od Discovery, które są dostępne dla widzów zarówno

jako kanał linearny, jak i w formie VOD. IplaNetTV to propozycja kierowana do użytkowników, którzy cenią sobie dostęp

do rozrywki i informacji, zarówno w domu - na komputerze lub Smart TV, jak i poza nim - dzięki wykorzystaniu urządzeń

mobilnych.

Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/245846/iplanettv-telewizja-zawsze-pod-reka
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Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

17-06-2013 19,79 19,30 19,64 0,98% 2 121

18-06-2013 20,29 19,50 20,12 2,44% 2 298

19-06-2013 20,39 19,70 19,86 -1,29% 1 815

Akcje Cyfrowego Polsatu
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19-06-2013 20,39 19,70 19,86 -1,29% 1 815

20-06-2013 20,14 19,41 19,70 -0,81% 4 781

21-06-2013 19,75 18,81 19,00 -3,55% 11 036

14-28 sierpnia 2013 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2013 r.

28 sierpnia 2013 r. Publikacja wyników za I półrocze 2013 r.

Najbliższe wydarzenia


