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A Magyar Telekom megvásárolja a GTS Hungary-t
Budapest – 2015. február 25. – Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM
HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Deutsche Telekomtól
megvásárolja a GTS Hungary Kft.-t annak érdekében, hogy megerősítse piaci pozícióját az üzleti
ügyfelek körében.
A Magyar Telekom Igazgatósága a mai napon jóváhagyta a GTS Hungary Kft., Magyarország vezető
alternatív infokommunikációs szolgáltatójának 100%-os megvásárlásáról szóló üzletrészadásvételi
szerződés megkötését. A nettó vételár hozzávetőlegesen 42 millió euró (kb. 13 milliárd forint). A GTS
Hungary árbevétele 2014-ben mintegy 10 milliárd forint, EBITDA-ja hozzávetőlegesen 2,5 milliárd forint
volt.
A GTS Hungary megvásárlásával a Magyar Telekom elsődleges célja, hogy tovább erősítse piaci
pozícióját az üzleti ügyfelek körében. A GTS Hungary jelenleg mintegy 7 ezer üzleti előfizetőnek nyújt
országszerte vezetékes hang-, adat-, internet- és informatikai szolgáltatást, ugyanakkor rendelkezik közel
11 ezer lakossági előfizetővel is, akiknek vezetékes internet- és telefonszolgáltatást kínál, míg jelentős a
hazai és nemzetközi nagykereskedelmi üzletága is. Terveink szerint a GTS Hungary tevékenységét
néhány éven belül integráljuk a vállalatcsoportba, ezzel lehetőséget teremtve a vezetékes és mobil
keresztértékesítésre, informatikai és nagykereskedelmi szolgáltatásaink piacának bővítésére, valamint a
folyamat-, hálózat és létszám-racionalizálás révén költségmegtakarításra.
A csoporton belüli tranzakció várhatóan 2015. második negyedévében zárul le.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott
mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem
vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan
frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó
kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2013. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

