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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
Rzeczpospolita: „Trzymaj” TVN i Cyfrowy Polsat 

Analitycy DM PKO BP obniżyli do 19,9 zł z 20,4 zł cenę docelową 
akcji Cyfrowego Polsatu. Konsekwentnie zalecają trzymanie ich 
w portfelach inwestycyjnych. Na giełdzie walory telewizyjnej 
spółki można było kupić we wtorek po 19,33 zł.  

Specjaliści wskazują, że po konsolidacji Polkomtela z Cyfrowym 
Polsatem ich oczekiwana stopa wzrostu przychodów w latach 
2013-2020 spadnie z 4,8% do 1,6%. 

08.01 Rzeczpospolita: Rząd przyjął trzy ważne programy związane z 
informatyzacją i cyfryzacją państwa 

Rada Ministrów przyjęła Program Zintegrowanej Informatyzacji 
Państwa (rozbudowa e-administracji i e-usług), Narodowy Plan 
Szerokopasmowy, przewidziany na lata 2014-2020, który ma 
upowszechnić dostęp Polaków do szerokopasmowego Internetu 
oraz program operacyjny Polska Cyfrowa. 

Polska Cyfrowa ma kumulować działania z trzech obszarów: 
upowszechniania dostępu do Internetu, kwestii związanych z 
treściami i usługami internetowymi oraz kompetencji internautów. 
Środki przeznaczone na wykonanie tego programu to 2,26 mld 
euro. Na rozwój dostępu do szybkiego Internetu przewidziano 1,02 
mld euro. Zgodnie z zapisami w Europejskiej Agendzie Cyfrowej 
program zakłada objęcie dostępem do Internetu o przepustowości 
co najmniej 30 Mb/s wszystkich gospodarstw w Polsce do końca 
2020 r. Druga oś programu (rozwój e-administracji i otwartego 
rządu) zostanie zasilona środkami na poziomie prawie 1,04 mld 
euro, a na trzecią, dot. cyfrowej aktywizacji społeczeństwa jest 135 
mln euro.  

09.01 ekonomia.rp.pl: W 2013 r. na rynek trafiło 1,67 mld urządzeń do 
oglądania wideo z sieci 

A będzie ich na światowym rynku jeszcze więcej. W 2017 roku - już 
2,67 mld, wynika z prognoz IHS iSuppli. W swoich wyliczeniach 
firma brała pod uwagę wszystkie te urządzenia, które mogą służyć 
do oglądania internetowego wideo, czyli odtwarzacze Blu-Ray, 
popularne w USA urządzenia takie jak Apple TV czy Roku, konsole 
do gier wideo, telewizory z dostępem do Internetu, komputery, 
dekodery, smartfony i tablety. Wynika z nich, że między 2013 i 
2017 rokiem łączna roczna sprzedaż wszystkich urządzeń tego 
rodzaju wzrośnie o ponad 80 proc. 
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09.01 Forsal.pl: Polska na szarym końcu OECD pod względem penetracji 

usług internetowych 

Polska zajęła 30. miejsce wśród 34 krajów członkowskich 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pod 
względem penetracji usług dostępu do szerokopasmowego 
Internetu bezprzewodowego. Wskaźnik ten wyniósł w przypadku 
Polski 15,4 proc., zaś średnia dla OECD to 26,7 proc. (według stanu 
na czerwiec 2013 r.) 

W przypadku dostępu mobilnego, Polska uplasowała się na 10. 
miejscu z 22,72 mln użytkowników (wobec 299,45 mln w USA i 
851,19 mln w całej OECD). 

Rzeczpospolita: Sprawa Sferii załatwiona 

Wydanie nowej decyzji rezerwacyjnej z pozbawionymi wad 
częstotliwościami dla  mobilnego Internetu LTE postawiło „kropkę 
na i” ugody, którą zawarli latem Ministerstwo Cyfryzacji i 
Administracji i udziałowcy Sferii. Operator czeka na 
uprawomocnienie decyzji UKE.  

Ugoda spotkała się z zarzutami dot. braku płatności za 
częstotliwości po stronie Sferii, oraz faktu, że Sferia dostanie 
częstotliwość z zakresu 800Mhz, zanim pozostali operatorzy będą 
mogli z niego skorzystać, zyskując tym samym przewagę 
konkurencyjną. UKE podjął decyzję, że Sferia będzie mogła 
rozpocząć korzystanie z uzyskanego w drodze wymiany pasma 
800MHz wtedy, gdy swoje rezerwacje  częstotliwości w tym paśmie 
odbiorą zwycięzcy aukcji ogłoszonej przez regulatora. Nowa 
rezerwacja częstotliwości Sferii wygaśnie w 2018 r. Wówczas 
operator będzie mógł ją zachować, ale uiszczając opłatę ustaloną na 
podstawie wyników ogłoszonej już aukcji.  
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Parkiet: Cyfrowy Polsat i PZU typami analityków na początek 
roku 

Cyfrowy Polsat i PZU to spółki, których papiery warto mieć w I 
kwartale 2014 r. w portfelu w związku z tym, że ich notowania 
mogą szczególnie zyskać – wynika z ankiety przeprowadzonej 
przez „Parkiet” wśród dziesięciu biur maklerskich. Pierwsza 
spółka została wytypowana przez połowę spośród instytucji, 
które wzięły udział w ankiecie.  

Wśród atutów Cyfrowego Polsatu eksperci wskazują, że 
pozytywny wpływ na cenę jago akcji będzie miała akwizycja 
Polkomtelu. Oceniają, że połączenie obu podmiotów pozwoli na 
dalszy wzrost przychodów głównie dzięki dodatkowej sprzedaży  
w ramach już istniejącej bazy klientów.  

11.01 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

07-01-2014 19,51 19,25 19,33 -2,28% 10 420 

08-01-2014 19,40 18,72 18,83 -2,59% 4 409 

09-01-2014 19,02 18,53 18,73 -0,53% 16 458 

10-01-2014 19,01 18,43 19,00 1,44% 4 606 
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Najbliższe wydarzenia 

16 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

12 – 26 lutego 2014 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2013 r. 

26 lutego 2014 r. Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r. 


