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Jelentősen növekvő eredmény és további növekedési tervek a NordTelekomnál
Megjelent a társaság 3. negyedéves gyorsjelentése
A NordTelekom Nyrt. az elmúlt időszakban jelentősen növelte működésének hatékonyságát,
így 182 millió forintos árbevétel mellett 16 millió forintos üzemi és 11 millió forintos adózott
eredménnyel zárta az idei év első kilenc hónapját. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság
az előző negyedévben végrehajtott Beltáv akvizíciót követően további növekedést tervez,
amivel összefüggésben a NordTelekom tulajdonosai októberben nyilvános, maximum 900
millió forint értékű kötvényprogram indításáról határoztak.
A NordTelekom Nyrt. az idei év első kilenc hónapjában jelentős mértékben javította működésének
hatékonyságát, melynek köszönhetően a társaság az előző évivel szemben üzemi szinten is
nyereségessé vált. A 16 millió forintos üzemi nyereséget a NordTelekom az elmúlt évben
végrehajtott szerkezeti átalakításokkal érte el, melyek hatására átmenetileg csökkent ugyan az
árbevétel, viszont jelentősen nőt a társaság eredménytermelő képessége. A telekommunikációs
vállalat jelentős, 25,4 százalékos csökkenést ért el az anyagjellegű, 5 százalékos csökkenést a
személy jellegű és 14,5 százalékos csökkenést az egyéb ráfordítások esetében.
A harmadik negyedévben a NordTelekom megkötötte a Beltáv ügyfeleinek és eszközeinek
felvásárlásáról szóló megállapodást, melynek köszönhetően 10 ezer fölé növelte ügyfelei számát,
tovább erősítve a telekommunikációs piacon betöltött pozícióját. A sikeres akvizíciót követően a
NordTelekom és a Beltáv integrációja hamarosan lezárulhat, melynek következtében további
hatékonyságjavulás és eredménynövekedés várható. A NordTelekom a Beltáv akvizíciója után
továbbiakat tervez: a vállalat vezetése folyamatosan vizsgálja a telekommunikációs piacot, a
potenciálisan felvásárolható cégeket, ügyfélbázisokat mivel megítélése szerint további
átrendeződések várhatóak a magyar telekommunikációs piacon. A növekedési tervekkel
összefüggésben a NordTelekom tulajdonosai nyilvános, maximum 900 millió forint értékű
kötvényprogram indításáról határoztak, melynek célja, hogy az üzletfejlesztésre hatékony
finanszírozási forrás álljon rendelkezésre.
A NordTelekom Nyrt. gazdálkodása 2011. első 9 hónapjában
(Adatok ezer forintban)
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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
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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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