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A T-Systems Magyarország Zrt. hazai IT vállalkozást vásárol fel, hogy erősítse
SAP kompetenciáit
A Magyar Telekom – 2017. november 27. - (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB)
Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a T-Systems Magyarország Zrt.
megállapodást kötött az SAP szolgáltatásokra specializálódott ITgen Kft. 100%-os
megvásárlásáról.
A T-Systems Magyarország Zrt. megállapodást kötött az SAP–hoz kapcsolódó technológiai és biztonsági
szolgáltatásokra szakosodott ITgen Kft. 100%-os akvizíciójáról. A teljes fizetendő vételár maximális
értéke 1,2 milliárd forint, ami magában foglalja a tranzakciós díjat, valamint a 2018., 2019. és 2020. évek
pénzügyi teljesítményétől függő esetleges kifizetést. Az ITgen Kft. árbevétele 2016-ban megközelítőleg
0,8 milliárd forint, EBITDA-ja 0,3 milliárd forint volt.
A vállalat felvásárlásának köszönhetően a jelenlegi szolgáltatás portfolióhoz szorosan kapcsolódó, azt
kiegészítő kompetenciákkal bővül a T-Systems Magyarország Zrt. által nyújtott SAP szolgáltatások köre,
valamint javul a versenyképessége. Az ITgen Kft. értékes kompetenciával rendelkezik az SAP
technológiai tanácsadás, az SAP GRC és az SAP Security területeken.
A tranzakció várhatóan 2017 év végére zárul.
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