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Tovább folytatja a SYNERGON a felvásárlásokat  
 
 

Hat hónappal az első jelentősebb tranzakciót követően, újabb felvásárlást hajt végre a 

SYNERGON Informatika Nyrt. A megállapodás értelmében a tranzakció  zárását követően - 

amelyre előreláthatólag 2013. június 30-ig kerül sor - a SYNERGON csoport informatikai 

outsourcinggal foglalkozó leányvállalata, a SYNERGON Outsource Kft. felvásárolja a 

tevékenységében teljesen megegyező NAVIGATOR Informatika Zrt.-t (NAVIGATOR), és annak 

leányvállalatát a Vilati Zrt.-t. A társaságot értékesítő WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. teljes 

egészében kiszáll az informatikai outsourcinggal foglalkozó befektetésből. 

 

A SYNERGON Holding akvizíciós stratégiájának következő lépésével a társaság által létrehozott 

ITC értéklánc két újabb értékes elemmel bővül. A SYNERGON cégcsoport a tranzakció révén 

Magyarországon egyedülálló, piacvezető outsource szolgáltatási portfólióra tesz szert.  

 
A 2012-ben elfogadott portfólió bővítést célzó üzleti stratégia megvalósításának következő lépéseként 
újabb két társasággal növeli leányvállalatai számát a SYNERGON Holding. A cégcsoport megvásárolja 
a NAVIGATOR Informatika Zrt. 100 százalékos tulajdoni hányadát, valamint a megállapodás szerint a 
tranzakcióba a Vilati Zrt. (a NAVIGATOR 100%-os tulajdonú leányvállalata) tulajdonjogának átadása is 
benne foglaltatik. A NAVIGATOR felvásárlásával a SYNERGON Holding a stratégiájában 
meghatározottak szerint tovább növeli piaci részesedését a hazai infokommunikációs szektorban. 
 
A felvásárlás értéke a megállapodás szerint 515 millió forint lesz. A megállapodás szerinti árat tőke 
értékként és kötelezettség átvállalásként állapították meg a felek. A tranzakciót a SYNERGON a 
felvásárolt társaságok folyamatos teljesítményből finanszírozza. A cégcsoportba kerülő két társaság 
várható üzleti teljesítményét, és meglévő szerződés állományát figyelembe véve a tranzakciót 
követően a SYNERGON Csoportban éves átlagban megközelítőleg 1,5 milliárd forint árbevétel 
növekménnyel és 450 millió forint EBITDA többletel számolhatunk, amely értékeket az integráció, 
valamint a gazdasági környezet rövid távú változásának függvényében realizálhat a Társaság a 
jövőben.  
 
A SYNERGON Informatika Nyrt. 2012. decemberében kezdte meg stratégiájában meghatározott 
akvizíciós tevékenységét, amelynek során elsőként a „DataWorld Tranzakció”-val hat társaságban 
szerzett tulajdont. Az akvizíciós lépéssekkel az infokommunikációs szolgáltatási értéklánc hazai piacon 
egyedülálló integrációja valósul meg. A tranzakciók stabil alapot biztosítanak az IT infrastruktúra-
szolgáltatások szegmensében történő még erőteljesebb piaci megjelenéshez is. 
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„Megítélésem szerint erőteljes piaci konszolidáció zajlik az informatikában. Az informatikai 

szolgáltatások előtérbe kerülésével azok a vállalkozások lesznek képesek bővülni, amelyek időben 

felismerik az ügyfelek igényeinek változását. A NAVIGATOR tranzakció ezt a szolgáltatói szegmenst 

erősíti a jövőben a cégcsoporton belül. 

A most felvásárolt cégek személyes okokból is érdekesek számomra. A NAVIGATOR Informatika Zrt. 

elődjét úgy 15 évvel ezelőtt még én alapítottam. 2005-ben szálltam ki a társaságból, akkor egy 

pénzügyi befektető vásárolta meg a céget. Innen a névazonosság a NAVIGATOR Investments Zrt.-vel, 

ami azóta is a befektetéseimet koordináló vállalkozás. Mára bebizonyosodott, hogy a hosszútávú 

stratégiával rendelkező vállalkozásoknak van jövője a piacon. A NAVIGATOR Informatika Zrt. 

menedzsmentje képes volt megőrizni azokat a szakmai és üzleti értékeket, melyek több mint tíz éve 

stabil hátteret adnak a cég ügyfeleinek. A felvásárlástól azt várom, hogy a SYNERGON szakmai 

csapata, szerződésállománya és eredményessége tovább javul a jövőben. 

A stratégiánkkal összhangban lévő tranzakcióval nem csak kiváló teljesítő képességű cégekkel 

bővítjük portfoliónkat, hanem jelentős megrendelői bázissal is gyarapítjuk ügyfeleink körét. A 

NAVIGATOR közel 200 ügyfele és az a több, mint 4000 felhasználó, akiket nap mint, nap kiszolgál a 

társaság, fontos része lesz a cégcsoport bővülésének. Az akvizícióval jelentősen átalakul az 

ügyfélportfólió összetétele is, a korábbi elvekkel összhangban a NAVIGATOR ügyfeleinek többsége a 

magánszférában tevékenykedik, így az ügylettel csökken a SYNERGON csoport állami szféra 

kitettségének aránya is. A tranzakciót követően lehetőségünk lesz a meglévő szolgáltatásainkat 

kiterjeszteni az új leányvállalataink partnereire is. A SYNERGON kiemelt figyelmet biztosít az IT 

outsourcing szolgáltatásainak, ezzel a jövőben nyereségtermelési képességünk is jelentősen javulhat. 

Az átvétellel tovább bővül a cégcsoport létszáma, reményeink szerint a K+F tevékenységünk során a 

munkahelyteremtő képességünket is javítani tudjuk – nyilatkozta Jutasi Zoltán a SYNERGON 

Informatika Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke.” 

A NAVIGATOR Informatika Zrt.-ről 
 
A NAVIGATOR Informatika Zrt. egyik elődjét a NAVIGATOR Holding Kft.-t 1998-ban, míg a másik 
jogelőd társaságot, az AM-IT Rt-t 2001-ben alapították. 2004. augusztusban az AM-IT Rt. 100%-os 
részesedése a Wallitrade Kft. tulajdonába került és 2005. januártól az összeolvadó Társaságok 
NAVIGATOR Informatika Rt. néven működtek tovább. A tranzakcióval a Wallis Csoporton belül 
létrejött, egy, az informatikai szolgáltatások sikeres megvalósítását célzó vállalkozás. A NAVIGATOR 
Informatika Zrt. 72 munkatársat foglalkoztat, árbevétele mintegy 1,4 milliárd forint. A cég a hazai 
informatikai piac jelentős IT-outsourcing vállalata, mely több mint 100 ügyfél és közel 6000 felhasználó 
megbízható partnere az IT szolgáltatások területén. A Navigator 100%-os leányvállalata a Vilati Zrt. 

 

Tevékenység 
 
A Társaság informatikai és távközlési szolgáltatásokat nyújt nagy-, illetve a kis-, és középvállalati 
szektorban működő cégeknek egyaránt. A Társaság tevékenysége a munkaállomás-, hálózat-, és 
szerverüzemeltetéstől kezdve a gyengeáramú rendszerek szerelésén át az internet-, és 
telefonszolgáltatás nyújtásáig terjed. Tevékenysége kiterjed az alkalmazásüzemeltetésre, egyedi 
alkalmazások fejlesztésére, szervertermi szolgáltatásokra, telekommunikációs mérnöki 
szolgáltatásokra valamint beléptető rendszerek fejlesztésére és implementálására is. 
 

Partnerek 
o Citrix SILVER SolutionAdvisor 
o Sun Partner Advantage 
o CISCO Select Certified Partner 
o Microsoft Silver Partner, Small Business Specialist 
o Novell Silver Partner 
o HP Preferred Partner 2012 
o IBM Business Partner 

o Google Authorized Reseller 


