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9.04 Dziennik Gazeta Prawna: Giełdowa alternatywa

Play rozważa debiut na GPW, który zapewni udziałowcom
wyjście z inwestycji z zyskiem. Takie spekulacje krążą wśród
bankierów inwestycyjnych, prawników i w środowisku
telekomunikacyjnym.

Dziennik Gazeta Prawna: NC+ ustępuje pod presją klientów

W przyszłym tygodniu NC+, platforma satelitarna, która
powstała po fuzji telewizji n i Cyfry+, ma przedstawić zmiany w
ofercie. Od startu pod koniec marca telewizja jest pod ostrzałem
niezadowolonych klientów.

10.04 Dziennik Gazeta Prawna: Potwierdzone rezerwacje na 900 Mhz

Właściciele Playa i Aero2 mogą spać spokojnie. Naczelny Sąd
Administracyjny potwierdził prawomocnym wyrokiem, że mogą
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Administracyjny potwierdził prawomocnym wyrokiem, że mogą
korzystać z częstotliwości w paśmie 900 Mhz, bo ich rezerwacje
zostały wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zgodnie
z prawem.

Dziennik Gazeta Prawna: Play ciągle odbiera klientów Plusowi,

Orange i T-Mobile

W tym roku Polacy przeniosą między operatorami
komórkowymi 1,6-1,7 mln numerów – wynika z szacunków
portalu Telepolis.pl. To oznacza, że przenosin będzie o 400 tys.
więcej niż w 2012 r.
Choć Play chwali się, że I kw. był najlepszym w jego historii pod
względem liczby pozyskanych klientów, jego pozycja w tej
kwestii słabnie na rzecz konkurentów.

Dziennik Gazeta Prawna: Mobilny Polak biegnie przez życie z

internetem w kieszeni

13,5 mln smartfonów będzie pod koniec 2013 roku w Polsce
6 mln Polaków korzysta z nich dziś, wynika z raportu firmy
analitycznej IDC
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10.04 41% właścicieli smartfonów używa w nich internetu
51% z nich włącza internet w smartfonie przynajmniej raz
dziennie.

Rzeczpospolita: Cyfrowy Polsat poza zestawieniem

Dystrybucyjno-telewizyjna grupa kapitałowa Cyfrowy Polsat z
niewiadomych przyczyn nie została ujęta w raporcie Europejskiego
Obserwatorium Audiowizualnego. Gdyby analitycy ją uwzględnili,
plasowałaby się w rankingu przychodów tego typu firm pod koniec
pierwszej dwudziestki.

11.04 Dziennik Gazeta Prawna: Manewry gigantów telekomunika-

cyjnych

Właściwie wszystkie firmy na rynku prowadzą nieformalne
rozmowy na temat potencjalnej współpracy. Cel: zmniejszenie
kosztów budowy sieci i przyspieszenie rozwoju oferty
mobilnego internetu LTE. Do rozmów pcha operatorów sytuacja
rynkowa.
Głównymi rozgrywającymi w kształtowaniu rynkowego układu
sił są Orange Polska oraz imperium Zygmunta Solorza-Żaka, w
skład którego wchodzą Midas, Polkomtel i Cyfrowy Polsat.
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skład którego wchodzą Midas, Polkomtel i Cyfrowy Polsat.

Parkiet: W planach zwolnienia i fuzja z PTK Centertel

Według Macieja Wituckiego, prezesa Telekomunikacji Polskiej,
istotnym elementem zmian w grupie w tym roku będzie fuzja
spółki matki z PTK Centertel, komórkowym ramieniem.

12.04 Rzeczpospolita: Pecety stają się mniej atrakcyjne niż tablety

Sprzedaż tabletów rośnie błyskawicznie, pecetów – spada. W
ciągu pierwszych trzech miesięcy 2013 roku, jak podaje firma
IDC, klienci kupili o niemal 14% mniej komputerów PC niż rok
wcześniej. Sprzedaż tabletów, dla odmiany, według szacunków
firmy Digitimes Research, wzrosła o ponad 75% rok do roku.

Rzeczpospolita: Przepraszam za wszystko

- Wprowadziliśmy zbyt wiele zmian naraz – przyznaje w
rozmowie z Magdaleną Lemańską i Jakubem Kuraszem prezes
platformy nc+. Zapowiada zmianę w ofercie, która tak
zbulwersowała klientów.
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Rzeczpospolita: Przeprosiny i nowa oferta to dla klientów za mało

Zmiany w cenach pakietów nc+ nie uspokoiły nastrojów i na forach
internetowych dalej wrze. – Firma popełniła błędy – ocenia prezes
UOKiK.
-Rynek już w zasadzie nie rośnie, dlatego na tym zamieszaniu

zdecydowanie powinien wygrać Cyfrowy Polsat. Sieci kablowe

zyskają mniej, ponieważ abonamentami platform są jednak inni

klienci – wskazuje Waldemar Stachowiak, analityk z Ipopema
Securities.
-Ostatnie wydarzenia z pewnością nie pozostaną bez wpływu na

podział rynku płatnej telewizji, ale trudno oczekiwać diametralnych

zmian – ocenia Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu.

13.04 Gazeta Wyborcza: Prezes NC+ bardzo przeprasza. Ale kto mu

wybaczy?

Nie wiadomo, ilu klientów Cyfry+ i platformy N złożyło
wypowiedzenia umów. Szefowie NC+ dają im jednak możliwość
powrotu. – Ci klienci, którzy już wypowiedzieli umowy, z

pewnością podpisali nowe z innymi operatorami. Ludzie nie

lubią rezygnować z rozrywki i zależy im na ciągłości. Odzyskanie

przez NC+ takich klientów jest praktycznie niemożliwe –
komentuje Piotr Janik, szef działu analiz z KBC Securities.
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Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

08-04-2013 16,64 15,92 16,00 3,23% 11 281

09-04-2013 16,40 16,12 16,38 2,38% 3 549

10-04-2013 16,89 16,16 16,42 0,24% 5 336

Akcje Cyfrowego Polsatu
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10-04-2013 16,89 16,16 16,42 0,24% 5 336

11-04-2013 17,09 16,30 17,06 3,90% 4 833

12-04-2013 17,69 17,01 17,45 2,29% 1 733

Najbliższe wydarzenia

1 maja – 15 maja 2013 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2013 roku

15 maja 2013 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku


