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A Nordtelekom tulajdonosai támogatják a Beltáv ügyfeleinek és hálózatának megvásárlását 
 
Közgyűlést tartottak a Nordtelekom tulajdonosai, melyen elfogadták a korábban elhatározott 
alaptőke-emelés jegyzési határidejének meghosszabbítását. A tulajdonosok támogatták az 
Igazgatóság javaslatát, mely szerint a tőkeemelésből befolyó összeget, vagy annak egy részét a 
Beltáv ügyfeleinek és hálózatának megvásárlására fordíthatják. Az Igazgatóság a következő 
hónapokban befejezi a Beltáv átvizsgálását és előkészíti az akvizíciót. 
 
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Nordtelekom Nyrt. tulajdonosai augusztus 2-án közgyűlést 
tartottak, melyen határoztak az Igazgatósági tagok kinevezésének meghosszabbításáról, valamint 
díjazásukról. A részvényesek megszavazták a társaság által korábban elhatározott tőkeemelés 
határidejének hosszabbítását is. A tőkeemelés keretében a Nordtelekom alaptőkéje 25, de akár 125 
százalékkal is emelkedhet. A tulajdonosok elfogadták az Igazgatóság javaslatát, mely szerint a 
befolyó összegből maximum 200 millió forintot a Beltáv ügyfeleinek és hálózatának 
megvásárlására fordíthatnak. A Nordtelekom vezetése a felhatalmazás alapján a következő 
hónapokban befejezi a Beltáv átvilágítását, melyhez független tanácsadó, könyvvizsgáló értékelését 
is igénybe veszi és előkészíti az akvizíciót. A Nordtelekom és a Beltáv kapcsolata komoly múltra 
tekint vissza, mivel a Beltáv birtokolja a Nordtelekom részvényeinek 55 százalékát. A Nordtelekom 
növekedési terveivel összhangban nemrég határozott értékesítési hálózatának bővítéséről is, 
melynek célja, hogy tovább erősítse 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.  
 


