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Mikor lesz az aukció?  

Ajánlatadási időszak 2013. június 3-9. (hétfőtől-péntekig) 

A Budapesti Értéktőzsdén az aukció napja: 2012. június 10. hétfő 

 

Hogyan vehetek részvényt?  

A NordTelekom részvények a Budapesti Értéktőzsdére vannak bevezetve, így bármely 

brókerháznál és bármely értékpapír forgalmazással foglalkozó bankon vagy befektetési 

szolgáltatón keresztül tudja a részvényeket megvásárolni. 

 

Ha Önnek már van brókere vagy értékpapírszámlája, akkor hívja számlavezető pénzintézetét 

vagy brókerházát és mielőbb adjon megbízást az értékpapírok vásárlására. Megbízását általában 

telefonon, faxon, személyesen vagy egyes esetekben interneten, online is leadhatja. 

 

Ha Ön még nem rendelkezik értékpapírszámlával, nincs brókere, akkor értékpapírszámlát kell 

nyitnia egy brókercégnél vagy a bankjánál. Ezt követően a számlán a részvényvásárlásra 

fordítandó összeget kell elhelyeznie, amit követően megbízást adhat üzletkötőjének az aukción 

történő vásárlásra. 

 

A részvényaukció szervezőjénél a Random Capital Zrt.-nél is lehet számlát nyitni és ajánlatot 

leadni. (1053 Budapest, Szép utca 2., Telefon: 06-1-501-3300, www.randomcapital.hu) 

 

A NordTelekomról  

Jelentős növekedést tervez a magyar tulajdonú telekommunikációs szolgáltató, a NordTelekom, 

miután megvizsgálta a magyar és nemzetközi terjeszkedési lehetőségeket.  

A NordTelekom elsődleges célpiaca az Egyesült Királyság, ahol a statisztikák szerint – folyamatos 

bővülés mellett – kb. 250-300 ezer magyar munkavállaló és családja él. A vállalat az Angliában 

élő magyarok telekommunikációs igényeit szeretné kiszolgálni (magyar nyelvű 

ügyfélszolgálattal, kedvező perc és internet tarifákkal). Versenyelőnyt jelent, hogy a vállalat a 

meglévő hazai ügyfélszolgálatára és költséghatékony erőforrásaira építve tud megjelenni az angol 

piacon.  

A másik bővülési irányt Lengyelországban tárta fel a NordTelekom, ahol a társaság a varsói 

tőzsdére bevezetett, a VOIP szolgáltatások terén piacvezető lengyel szolgáltatóval, az Aiton 

Caldwell vállalattal tervez együttműködést. A lengyel partner pár év alatt piacvezetővé vált és több 

mint 100 ezer ügyfelet szolgál ki jelenleg. Az IP alapú telefonszolgáltatásoknál az opcionális 

többletszolgáltatásokon lehet a legnagyobb jövedelmezőséget elérni, továbbá versenyelőnyt 

jelent a már kész, tesztelt szoftver felhasználása, valamint az, hogy nincs szükség jelentős 

szervezetfejlesztésre, mivel a NordTelekom jelenlegi ügyfélszolgálata, technikai stábja el tudja 

látni a feladatokat.  

 

Milyen a fő tulajdonosok elkötelezettsége?  

A jelenlegi meghatározó tulajdonos a tulajdonában maradó részvényekre két évre szóló 

elidegenítési tilalmat vállalva nem jelenik meg a részvények eladói oldalán, ezzel is mutatva 

elkötelezettségét a cég terveit illetően. Így biztosítható az új befektetők számára, hogy az eddigi 

tulajdonos nem adja el részvényeit, csak leghamarabb két év után tud az értékesítői oldalon 

megjelenni.  

 

http://www.randomcapital.hu/
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Mennyibe kerül a részvény?  

A június 10-i aukción a felajánlott 13 millió db részvényre 16 - 20 Ft-os ársávban lehet vételi 

ajánlatot tenni. Aki magasabb árat ajánl, vagy korábban jelenik meg vevőként, annak a vásárlási 

igénye teljesül először az aukción. Túljegyzés esetén, az alacsony áron vagy későn ajánlatot 

adók nem jutnak részvényhez, mert nem fogad el túljegyzést az értékesítő. Az aukción minden 

befektető az aukción kialakuló un. egyensúlyi áron, azaz azonos áron kapja meg végül a 

részvényeket. 

 

Fontos információ!  

A részvénybefektetés szokásostól eltérő kockázatú befektetés, a NordTelekom részvények 

kockázatait és hozamlehetőségeit a befektetőknek kell mérlegelnie. A múltbeli részvényárakból és 

a jövőbeli tervekből sem lehet pontos hozamelvárásokra következtetni. 

 


