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További növekedés és kötvényprogram a NordTelekomnál
A NordTelekom tulajdonosai a további üzletfejlesztések érdekében maximum 900 millió
forint értékű nyilvános kötvény-kibocsátási programról határoztak. A Budapesti
Értéktőzsdén jegyzett telekommunikációs társaság a további növekedést újabb akvizíciókkal
is támogatni kívánja, miután a közelmúltban sikeresen megvásárolta a Beltáv ügyfeleit és
hálózatát. A társaság tervei szerint a kötvények az Equilor Befektetési Zrt.-nél lesznek
jegyezhetőek.
A NordTelekom a jövőben további növekedést tervez, melynek a nemrégiben lezárt Beltáv
akvizíció mellett három fő pillére van. A társaság egyrészt tovább javítja a működés hatékonyságát,
így a Beltávtól megszerzett saját tulajdonú, már kiépített hálózaton szeretné növelni az ügyfél
penetrációt, másrészt az értékesítési hálózat megújításával és bővítésével kívánja ügyfelei számát
növelni. A növekedés harmadik pillérét további akvizíciók jelenthetik: a NordTelekom
folyamatosan vizsgálja a potenciálisan felvásárolható telekommunikációs cégeket, ügyfélbázisokat,
mivel a gazdasági válság hatására további átrendeződések várhatóak a magyar telekommunikációs
piacon.
A növekedési tervekkel összefüggésben a NordTelekom tulajdonosai nyilvános kötvényprogram
indításáról határoztak, melynek célja, hogy a telekommunikációs társaság üzletfejlesztésére
hatékony finanszírozási forrás álljon rendelkezésre. A maximum 900 millió forintos
kötvényprogram részleteit a későbbiekben dolgozza ki a társaság Igazgatósága, így annak pontos
mértékét, időzítését elsősorban az üzletfejlesztési feladatok és a piaci környezet aktuális állása
határozza majd meg. A társaság a program részleteinek kidolgozását követően kezdeményezi a
kötvénykibocsátás PSZÁF általi jóváhagyását. A kötvények a tervek szerint az Equilor Befektetési
Zrt.-nél lesznek jegyezhetőek.
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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