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NordTelekom: sikeres volt a nyilvános részvényaukció 

16 forinton keltek el a részvények, jöhet a tőkeemelés 

 

Sikeresen zárult a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett NordTelekom nyilvános részvényaukciója, 

melynek keretében a névérték 160 százalékán keltek el a telekommunikációs vállalat 

részvényei. A fő tulajdonos a tőzsdei aukción és a kereskedésben összesen 11 millió 245 ezer 

darab részvényt értékesített 16 forintos árfolyamon. A részvények eladásából befolyt teljes 

összeggel, azaz 180 millió forinttal a NordTelekom tőkéjét emeli meg a tulajdonos, melyből a 

társaság elsősorban külföldi növekedési terveit tervezi finanszírozni. 

 

A mai sikeres részvényaukciót megelőzően a NordTelekom fő tulajdonosa kötelezettséget vállalt 

arra, hogy az eladott részvény mennyiségének megfelelő darabszámú részvényt az értékesítés során 

kialakuló átlagárfolyamon lejegyez a NordTelekom zártkörű alaptőke-emelése keretében. A vállalat 

a tulajdonában maradó részvényekre két évre szóló elidegenítési tilalmat vállalva nem jelenik meg a 

részvények eladói oldalán, ezzel is mutatva elkötelezettségét a cég terveit illetően. A tőkeemelés fő 

célja a NordTelekom nemzetközi növekedési terveinek finanszírozása a hazai piaci jelenlét 

fenntartása mellett. A NordTelekom piackutatása a lengyel és az angol területeken tárt fel olyan 

üzleti irányokat, melyek jelentős mértékben támogathatják a cég bővülési terveit.  
 

 

 

NordTelekom 

A NordTelekom Nyrt. a magyar telekommunikációs piac egyik fontos szereplője, a mobilinternet mellett bérelt vonali és ADSL 

internet szolgáltatással, telefonszolgáltatással, szerver elhelyezéssel is foglalkozik. A saját tulajdonú hálózatán, valamint a Magyar 

Telekom és Invitel mellett a Vodafone hálózatán is teljes körű internet szolgáltatást kínál. A magyar tulajdonú NordTelekom Nyrt. 

2009-ben vezette be részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. A NordTelekom elődjét 1995-ben alapították fiatal amerikai 

szakemberek. A céget 1999-ben felvásárolta a Telenor és Nextra néven nyújtott szolgáltatásokat. A jelenlegi magyar 

befektetőcsoport 2006-tól irányítja a vállalatot, amely minden évben nyereséget termelt. A NordTelekom elkötelezett ügyfelei 

telekommunikációs igényeinek maradéktalan kiszolgálása iránt. A vállalat többször is elnyerte az "Év legjobb internet szolgáltatója" 

díjat. Magyarország egyik legjobban szervezett, legfelkészültebb ügyfélszolgálatával. 

 


