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Jelentős mértékű tőkeemelést és akvizíciót tervez a Nordtelekom Nyrt. – a Beltáv ügyfelei és
eszközei lehetnek a célpont
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Nordtelekom Nyrt. jelentős mértékű tőkeemelést tervez,
melynek célja a társaság növekedésének támogatása. A tőkeemelés keretében a vállalat
jegyzett tőkéje minimum 25, de akár 125 százalékkal is bővülhet. A társaság Igazgatóságának
tervei szerint a közlejövőben megvásárolhatják a Beltáv telekommunikációs társaság ügyfeleit
és eszközeit maximum 200 millió forintos vételárért.
A Nordtelekom Nyrt. a gazdasági válság kirobbanását követően 2009-ben vezette be részvényeit a
Budapesti Értéktőzsdére. A tőzsdei megjelenés egyik fő célja az volt, hogy a telekommunikációs
piacon a vállalat a konszolidáció egyik nyertese lehessen. A tőzsdei jelenlét által megkövetelt
transzparencia jelentős mértékben erősítette a Nordtelekom pozitív megítélését. A társaság piaci
pozíciója erősödött, a működés pénzügyi háttere folyamatosan stabil maradt. A Nordtelekom a
gazdasági válság 2008-as kitörése előtt és azóta is nyereségesen gazdálkodik: 2010-ben 264 millió
forintos árbevétel ért el. A pénzügyi válság által generált egyik legfőbb kihívást az ügyfelek
pénzügyi fegyelmének romlása jelentette, azonban mára ez is normalizálódott.
A Nordtelekom vezetése az év elején a dinamikus növekedését tűzte ki célul, melyet nem csak
organikus úton kíván megvalósítani. Ennek érdekében a részvénytársaság tulajdonosai
tőkeemelésről döntöttek, melynek keretében a Nordtelekom alaptőkéje 25, de akár 125 százalékkal
is emelkedhet. Mindez legalább 50.000 és legfeljebb 250.000 darab részvény kibocsátását jelenti
1.000 forintos névértéken, mely jelentősen meghaladja a jelenlegi 600 forint körüli tőzsdei
részvényárat. A társaság Igazgatóságának tervei szerint a tőkeemelésből befolyó pénzből maximum
200 millió forintért megvásárolja a Beltáv Kft. eszközeit és ügyfeleit. Az akvizícióval kapcsolatos
előkészítő tárgyalások elkezdődtek, a tranzakció során független tanácsadó, könyvvizsgáló végzi a
megvásárolandó Beltáv eszközök értékelését. A Nordtelekom a következő években – többek között
a tőkeemelés által biztosított pénzügyi források segítségével – tovább kívánja erősíteni a
telekommunikációs piacon betöltött pozícióját.

A Nordtelekom
A Nordtelekom 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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