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Megvásárolta a Nordtelekom a Beltáv távközlési üzletágát – több ezer újabb ügyfél
Megtörtént a Beltáv ügyfeleinek és eszközeinek felvásárlásáról szóló megállapodás aláírása,
melynek köszönhetően a Nordtelekom jelentősen növelte ügyfelei számát, tovább erősítve a
telekommunikációs piacon betöltött pozícióját. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett
Nordtelekom azt követően írta alá a szerződést, hogy megkapta a független könyvvizsgáló
jelentését, mely a Beltáv megvásárolt részeit 166 millió forintra értékelte.
A Nordtelekom 2010 elején határozott úgy, hogy a társaság növekedését akvizíciókkal is támogatni
kívánja. Ennek érdekében a vállalat részvényesei tőkeemelésről döntöttek és felhatalmazták a
vállalat vezetését, hogy a tőkeemelésből befolyó összeget a Beltáv ügyfeleinek és hálózatának
megvásárlására fordítsák. A Nordtelekom vezetése a felhatalmazás alapján átvilágította a Beltáv
tevékenységét, melyhez független tanácsadó, könyvvizsgáló értékelését is igénybe vette. Az
értékelés alapján a Nordtelekom 166 millió forintért vásárolta meg a nyereségesen működő Beltáv
ügyfeleit és eszközeit.
A sikeres akvizíciót követően a Nordtelekom és Beltáv integrációja hamarosan lezárulhat, melynek
köszönhetően a Nordtelekom a saját távközlési hálózatán nyújthat internet elérést Budapesten,
Győrben és Dunaújvárosban. A Beltáv több ezer ügyféllel rendelkezik, melynek megvásárlása után
a Nordtelekom ügyfeleinek száma meghaladja a 10 ezret.
A Nordtelekom a jövőben további növekedést tervez, melynek a Beltáv akvizíció mellett három fő
pillére van. Egyrészt tovább javítja a működés hatékonyságát, másrészt az értékesítési hálózat
megújításával és bővítésével kívánja ügyfelei számát növelni. A növekedés harmadik pillérét
további akvizíciók jelenthetik: a Nordtelekom Igazgatósága folyamatosan vizsgálja a
telekommunikációs piacot, a potenciálisan felvásárolható cégeket, ügyfélbázisokat mivel a
gazdasági válság hatására további átrendeződések várhatóak a magyar telekommunikációs piacon.
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Nordtelekom 117 millió forintos árbevétel mellett 11,4 millió
forintos adózott eredménnyel zárta a 2011-es év első felét. A Nordtelekom fennállása óta, a válság
ellenére folyamatosan nyereségesen gazdálkodik és további növekedést tervez.
Nordtelekom
A Nordtelekom Nyrt. a magyar internet piac egyik fontos szereplője, a mobilinternet mellett bérelt vonali és ADSL internet
szolgáltatással, telefonszolgáltatással, szerver elhelyezéssel is foglalkozik. A Magyar Telekom és Invitel hálózata 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. 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 a nap 24
órájában szolgálja ki ügyfeleit.
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