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Dziennik Gazeta Prawna: Grupa Solorza-Żaka kontra tercet
Vivendi - Orange - Play
Część z 2,5 mln klientów Cyfry+ i platformy „n” czeka z
podpisaniem nowych umów, aż dojdzie do fuzji obu platform,
co może nastąpić za co najmniej kilka miesięcy. Cyfrowy
Polsat zamierza wykorzystać ich niecierpliwość. Będzie
próbował przeciągnąć widzów do siebie nowymi ofertami w
ostatnich miesiącach tego roku. To okazja zdobycia
abonentów, bo rynek płatnej telewizji satelitarnej w zasadzie
przestał już rosnąć.
- Wiadomo, że większość przyrostu to klienci, którzy przeszli
od konkurencji. Teraz wielu odbiorców chce zobaczyć, jaka
będzie oferta po fuzji. Widzimy tu szansę - podkreśla Dominik
Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.

3.09
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Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.

Rzeczpospolita: „Neutralnie" dla Cyfrowego Polsatu
Banco Espirito Santo de Investimento w raporcie z 20 sierpnia
rozpoczął od zalecenia „neutralnie" wydawanie rekomendacji
dla Cyfrowego Polsatu. Zdaniem specjalistów papiery spółki
są warte 16,7 zł, czyli o 17,8% więcej niż na parkiecie w
poniedziałek (14,18 zł).

4.09 Rzeczpospolita: 4Fun Media planuje nowy kanał
Nadająca muzyczne kanały 4fun.tv, rebel.tv i TV Disco telewizyjna grupa
nie wyklucza, że będzie starać się o miejsce w ramach naziemnej
telewizji cyfrowej. Grupa już raz walczyła o miejsce w tym samym
pakiecie stacji nadawanych w ramach naziemnej telewizji. Teraz
zamierza wykorzystać drugą szansę, bo KRRiT zapowiedziała już konkurs
na uzupełnienie jego oferty.
- W momencie ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie pierwszego
multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej możemy zgłosić się z nowym
projektem. Będzie to nowy kanał stworzony tylko na tę potrzebę z treści,
jakie produkujemy, bo stacji muzycznych jest już w ofercie telewizji
cyfrowej dużo – mówi Ewa Czekała, prezes 4fun Media.

5.09 Dziennik Gazeta Prawna: Nokia wygrała z Huawei
Zakończyła się batalia o warty ponad 1 mld zł kontrakt na budowę sieci
szybkiego Internetu LTE i HSPA+ dla grupy telekomunikacyjnej
Zygmunta Solorza-Żaka. Kontrolowana przez niego spółka NFI Midas
wybrała drugiego dostawcę, który dołączy do realizującego inwestycję
szwedzkiego Ericssona. Będzie nim Nokia Siemens Networks.
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5.09 Dziennik Gazeta Prawna: Multimedia: szybszy Internet zwiększy
sprzedaż
Szykowany na sprzedaż drugi co do wielkości operator kablowy nie
czeka na nowego właściciela. Spółka pracuje nad usługą, która pozwoli
jego abonentom odbierać przez Internet programy na tabletach i
smartfonach. Wprowadza też nową strategię marketingową.

Rzeczpospolita: Reprezentacja Polski za 20 złotych
TVP nie pokaże meczu z Czarnogórą. Transmisje pay-per-view szykują
platformy satelitarne i kablówki. Wczoraj okazało się, że TVP i mająca
prawa do meczów kadry firma SportFive jednak nie zdążą się
porozumieć w sprawie relacji z piątkowego spotykania.
Pozostaje kwestia ustawy o radiofonii i telewizji, która nakłada
obowiązek pokazywania takich meczów w telewizjach otwartych. Ale
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obowiązek pokazywania takich meczów w telewizjach otwartych. Ale
dopuszcza inne rozwiązanie, jeśli nie było chętnych wśród stacji
ogólnodostępnych. Gdyby KRRiT zajęła się tą sprawą, strony raczej nie
będą miały problemu z udowodnieniem, że PPV było jedynym
możliwym wyjściem.

7.09 Rzeczpospolita: Mecz w Polsacie i w kablówkach
Cyfra i telewizja „n" wycofały ofertę transmisji z meczu Czarnogóra-
PoIska za 20 PLN.
Ani, „n”, ani Cyfra+ nie chciały ryzykować starcia z Krajową Radą
Radiofonii i Telewizji, która dała wcześniej do zrozumienia, że
transmisję z Czarnogóry może uznać za złamanie ustawy o radiofonii i
telewizji i jej art. 20 mówiącego o obowiązku pokazywania ważnych
wydarzeń sportowych w telewizji ogólnodostępnej. Ustawa jest pełna
luk i słabo dostosowana do medialnej rzeczywistości, ale wpisane do
niej kary mimo wszystko brzmią groźnie. Choć w sprawie platform
cyfrowych zdecydowało raczej coś innego: „n” i Cyfra Plus chcą się
połączyć i boją się podpaść Radzie, by im tego nie utrudniała.
Z pokazywania meczu w PPV nie wycofał się natomiast Cyfrowy Polsat.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy, 
5 września 2012 r.

Mecz Czarnogóra-Polska w PPV Cyfrowego Polsatu i ipla
Już 7 września 2012 Cyfrowy Polsat pokaże na żywo w systemie pay-per-view (PPV) mecz polskiej reprezentacji piłki nożnej w
eliminacjach do Mistrzostw Świata 2014. W spotkaniu, które rozpocznie się o 20.30, Polacy zagrają z drużyną Czarnogóry.
Abonenci platformy mogą je obejrzeć w telewizji, a pozostali użytkownicy - online w ramach serwisu ipla. Niezależnie od
źródła dostępu, cena za dostęp do wydarzenia, zarówno w jakości HD, jak i SD, wynosi 20 zł.

(…)

- To pierwszy raz, kiedy Cyfrowy Polsat pokaże w PPV mecz piłki nożnej i to jeden z tych niezwykle ważnych, eliminacyjnych do
Mistrzostw Świata 2014. Podjęliśmy to wyzwanie ze względu na bardzo dużą popularność piłki nożnej w naszym kraju. Mimo
braku transmisji na antenie otwartej, dzięki nam mecz będzie dostępny praktycznie dla wszystkich Polaków. Śmiało możemy
założyć, że skoro mamy ponad 3,5 miliona abonentów, czyli jesteśmy obecni w co czwartym domu, to każdy z nas zna kogoś,
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założyć, że skoro mamy ponad 3,5 miliona abonentów, czyli jesteśmy obecni w co czwartym domu, to każdy z nas zna kogoś,
kto posiada dekoder Cyfrowego Polsatu, a przecież sport znacznie lepiej ogląda się w gronie przyjaciół. Dodatkowo każdy
użytkownik Internetumoże zamówić mecz w serwisie ipla - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu.

(…)

Drugi mecz Polaków w PPV Cyfrowego Polsatu i ipla
11 września 2012 r. polska reprezentacja piłki nożnej rozegra kolejny mecz w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2014.
Spotkanie z drużyną Mołdawii, które rozpocznie się o 20.45, będzie można obejrzeć w systemie pay-per-view Cyfrowego
Polsatu i telewizji ipla. Dostęp do wydarzenia na żywo w jakości SD albo HD, podobnie jak w przypadku pierwszego meczu
Czarnogóra - Polska, kosztuje 20 zł.

(…)

Świetny start nowego serialu „Przyjaciółki” – Polsat wygrał z konkurencją!
Premierowy odcinek „Przyjaciółek” pokonał konkurencję w obu grupach i zapewnił stacji Polsat pozycję lidera w czasie
trwania serialu. „Przyjaciółki” zgromadziły 25,1% widzów grupie (16-49) oraz 25,2% w grupie wszystkich oglądających (4+), co
oznacza, że Polsat był w tym czasie najchętniej oglądaną stacją w Polsce. Nowość Polsatu zgromadziła przed telewizorami
średnio ponad 2,6 mln oglądających.

(…)
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Oświadczenie Cyfrowego Polsatu S.A. w sprawie oferowania dostępu do meczów polskiej reprezentacji w piłce nożnej
Cyfrowy Polsat kontynuuje sprzedaż dostępu do meczów polskiej reprezentacji w piłce nożnej w eliminacjach do Mistrzostw
Świata 2014 w ramach usługi pay-per-view (PPV).

Cyfrowy Polsat decyzję o zaoferowaniu swoim abonentom dostępu do meczów reprezentacji Polski w usłudze PPV podjął
dopiero po tym, jak do publicznej wiadomości została podana informacja, że nie będą one oferowane przez telewizję
publiczną. Z taką propozycją do Cyfrowego Polsatu zgłosił się wyłączny dystrybutor praw telewizyjnych do meczów Polskiej
Reprezentacji Narodowej - firma Sportfive.

Jako Grupa, która od lat promuje polski sport i której nadrzędnym celem jest dobro kibiców, nie chcieliśmy w tej trudnej
sytuacji zostawić ich bez jakiejkolwiek możliwości obejrzenia meczów. Dlatego jako jedyny operator satelitarny w Polsce
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sytuacji zostawić ich bez jakiejkolwiek możliwości obejrzenia meczów. Dlatego jako jedyny operator satelitarny w Polsce
podjęliśmy decyzję o zapewnieniu naszym abonentom dostępu do meczów eliminacyjnych do Mundialu w jedynej nam
zaproponowanej i prawnie dopuszczalnej formie - usłudze PPV.

Zgadzamy się co do zasady z tym, że spotkania naszej reprezentacji powinny być oferowane w kanałach ogólnodostępnych,
jednak podejmując naszą decyzję w tych wyjątkowych i niecodziennych okolicznościach, priorytetowo kierowaliśmy się
chęcią zapewnienia naszym abonentom i polskim kibicom dostępu do meczów.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

03-09-2012 14,20 13,90 14,18 3,05% 640

04-09-2012 14,39 14,05 14,25 0,49% 12 515

05-09-2012 14,24 14,06 14,15 -0,70% 357

Akcje Cyfrowego Polsatu
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05-09-2012 14,24 14,06 14,15 -0,70% 357

06-09-2012 14,20 13,95 14,00 -1,06% 4 127

07-09-2012 14,29 14,00 14,00 0,0% 3 091

Najbliższe wydarzenia

31 października – 14 listopada 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2012 roku

14 listopada 2012 Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku


