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tylko jeden taki jest…

…jedyny i niepowtarzalny. Tak, tak, szanowni 
czytelnicy. Bez zbytniej skromności stwierdzamy, 
że od 15 lat „telekabel”, a dziś „TELEKABEL & 
digital tv” jest jedynym periodykiem na polskim 
rynku tak wszechstronnie otaczającym opieką 
elektroniczną branżę medialną, bez której życie 
znacznej większości Polaków nie byłoby tak uroz-
maicone i kolorowe.

Nie ma wyceN doskoNałych

Najczęściej wykorzystywaną przez analityków 
metodą wyceny są zdyskontowane przepły-
wy finansowe (DCF), w której z jednej strony 
odzwierciedlone są sporządzone przez autora 
prognozy wyników firmy, a z drugiej czynniki 
takie jak jego optymizm oraz podejście do ryzy-
ka. W efekcie wyceny sporządzone przez dwóch 
różnych analityków na podstawie tych samych 
prognoz mogą się różnić.
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 MultiMedia polska sprzedane

O ile w przypadku Aster, której fragmenty sieci 
UPC sprzedał Netii, problem dotyczył praktycz-
nie tylko dwóch miast (Warszawy i Krakowa), 
o tyle w tym przypadku takich wspólnych miejsc 
może być już znacznie więcej. Do większych 
miejscowości, w których zarówno UPC Polska, 
jak i Multimedia Polska prowadziły telekomuni-
kacyjne biznesy, można zaliczyć m.in.: Bytom, 
Częstochowę, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Lublin, 
Mielec, Płock, Rzeszów, Starogard Gd., Szczecin, 
Tarnów, Warszawę i Wrocław.

Rada w cyfRowym świecie

– Nasza współpraca z Komisją Europejską 
w zakresie opracowywania dyrektywy jest bar-
dzo dobra. Dotyczy to nie tylko dyrektywy, ale 
i innych kwestii prawnych na poziomie unijnym. 
Cały czas procedowana jest strategia jednolitego 
rynku cyfrowego, a wiele jej aspektów doty-
czy rynku audiowizualnego, czym zajmuje się 
właśnie KRRiT. Aktywnie uczestniczymy w tych 
pracach, bo to nie jest tak, że urzędnicy unijni 
piszą za nas prawo – mówił Witold Kołodziejski, 
przewodniczący KRRiT.


