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Parkiet, Wyniki Spółek: Media, Dekoniunktura daje się we

znaki

Z pozostawiającymi wiele do życzenia wynikami TVN mocno
kontrastują osiągnięcia Cyfrowego Polsatu, który zwiększył
przychody o 17 proc. (m.in. dzięki konsolidacji raportów
Telewizji Polsat), a zyski o 33 proc. Najwyraźniej więc silny
spadek zarobku z III kw. okazał się jedynie jednorazowym
„wypadkiem przy pracy”, choć jego efekty ciągle widać w
postaci znacznie niższych wskaźników rentowności.

27.03

Parkiet: „Parkietowi” to powiem

15 pytań do… Dominika Libickiego , prezesa Cyfrowego

Polsatu

28.03 Dziennik Gazeta Prawna: Iplex powalczy z Iplą, VoD.onet.pl i

Kinoplexem na płatne filmy w sieci

Internetowe serwisy wideo liczą na 300 mln zł z reklam na koniec 2015
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Polsatu

Za 10 lat będę… mam nadzieję, że wciąż na czele Grupy
Polsat, która nadal będzie największą firmą medialną w
Polsce.

Internetowe serwisy wideo liczą na 300 mln zł z reklam na koniec 2015
roku.
- Wejście na rynek wideo w internecie to jak wiercenie w poszukiwaniu

ropy – mówi Arkadiusz Świerczewski, prezes Iplex.pl, internetowego
serwisu z filmami online. – Na początku oznacza same koszty. Ale gdy

ropa już popłynie, skorzystają na tym wszyscy, którzy przetrzymali czas

inwestycji i nie upadli pod naporem kosztów.

Dziennik Gazeta Prawna, Forum Biznesu: Konsumenci

wybrali najlepszych

Marka Cyfrowy Polsat znalazła się w gronie nagrodzonych
tytułem Dobry Produkt 2011 – Wybór Konsumentów za
ofertę telewizji cyfrowej. Tytuł przyznała redakcja „Forum
Biznesu” na podstawie ankiet wypełnionych przez
konsumentów, którzy opiniowali i oceniali walory użytkowe
produktów.

29.03 Rzeczpospolita: Dzięki Internetowi sieci komórkowe powiększyły bazę

abonentów

Na ponad 0,5 mln można szacować liczbę nowych abonentów Internetu,
których pozyskały w ub. r. Play, Orange, T-Mobile i Plus.
Ubiegły rok był dla polskich sieci komórkowych przygrywką do małego
piekła, które rozpętało się na rynku w bieżącym roku: mobilne telekomy
na wyścigi przerzucają się nowymi projektami i na zmianę zapewniają
konsumentów, że to właśnie u nich smartfony są najtańsze.

Puls Biznesu: Prezes UKE nie pozwoli skrzywdzić rynku

Rynek telekomunikacyjny coraz wyraźniej dzieli się między dwie strefy
wpływów. Jedna to spółki skupione wokół Zygmunta Solorza-Żaka,
kontrolującego Polkomtel, NFI Midas i Cyfrowy Polsat, drugi – to
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T-Mobile z Orange, które jest częścią grupy TP współpracującej z TVN.
Jeśli podział wpływów zaszkodzi konkurencji, Magdalena Gaj będzie
regulować.

30.03 Puls Biznesu: Plus bez Jarosława Bauca

Jarosław Bauc złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Polkomtela.
Jego kompetencje przejął Zygmunt Solorz-Żak, oddelegowany przez radę
nadzorczą do pełnienia funkcji prezesa. Z poprzedniego zarządu ostał się
jeszcze Martin Moorhouse, ale jego kadencja wkrótce się skończy.
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Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

26-03-2012 14,15 13,91 14,13 0,36% 2 132

27-03-2012 14,23 14,02 14,02 -0,78% 3 653

28-03-2012 14,29 14,02 14,10 0,57% 1 068

Akcje Cyfrowego Polsatu
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28-03-2012 14,29 14,02 14,10 0,57% 1 068

29-03-2012 14,25 13,80 13,80 -2,13% 2 733

30-03-2012 14,00 13,81 13,99 1,38% 3 144


