
Jövőkép és stratégia  

2021-2022
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Miért most?

2021/április
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Tulajdonosi szerkezet

2021/április
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Kik vagyunk?

2021/április
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Üzletágaink 2020-ban

2021/április

Mivel foglalkozunk?



6

Mivel foglalkozunk?

2021/április



72021/április

Néhány ismertebb ügyfelünk



82021/április

Cégtörténet
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Díjaink és elismeréseink

2021/április



102021/április

Gloster menedzsment
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2020-as év főbb számai

2021/április

https ://www.gloster.hu/uploads/befektetoknek/alapinformaciok/befektetoi-prezentacio/2020_befektetoi_prez_04.pdf

https://www.gloster.hu/uploads/befektetoknek/alapinformaciok/befektetoi-prezentacio/2020_befektetoi_prez_04.pdf
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2020-as év fontosabb üzleti fejleményei

2021/április

• A Társaság zártkörű tőkeemelés keretében 

sikeresen bevont 1,1 milliárd friss tőkét 

növekedési céljainak megvalósításához. 

(2020.04.20.)

• A Gloster részvények kereskedhetővé váltak a 

Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán. A 

bevezető ár: 2000 HUF, az első kötés: 2150 

HUF volt. (2020.06.09.)

• Fortinet Wifi rendszer szállítása a Duna 

Medical Center számára. (2020.06.15.)

• Informatikai eszköz szállítási teljesítés 278.000 

EUR értékben egy ismert globális termelési 
láncba gyártó multinacionális termelő

vállalatnak. (2020.06.25.)

• HOB Bankcenter projekt: Gloster outsourcing 

szolgáltatás bevezetése, új generációs 

tűzfalak LAN és központosított wifi hálózat 

menedzselése.

• Szinkronizált kibervédelemi rendszer 

megvalósítására a Prímaenergia Zrt- számra.

• Cisco hálózati megoldások tervezése, 

implementálása , M4, M44, M85 

autópályákra és az M1 és M7 autópályák 10 

GB gerinchálózati rendszer cseréje.

• A Társaság két sikeres akvizíciót hajtott végre 

(Euroway Kft 49%-a, Macrogate Kft. 100%-a).



132021/április Adatok forrása: https://www.bet.hu/

https://www.bet.hu/


142021/április

Xtend papírok elérhetősége

Forrás: https://bet.hu/oldalak/kereskedocegek és telefonos kutatás, a befektetési szolgáltatók ABC sorrendben kerültek feltüntetésre 

https://bet.hu/oldalak/kereskedocegek




Új üzletágak 2021-2022

162021/április



172021/április

Értéklánc az informatikai szektorban
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Rövid távú terveink számokban

2021/április
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A növekedés motorja

2021/április



202021/április
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Jövőkép és stratégia 2021-2022

2021/április
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Gloster helye a hazai IT piacon 2020-2023-ban*

2021/április
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Networking üzletág

242021/április

LAN switch, WiFi



IT szolgáltatások üzletág

252021/április

rendszergazda szolgáltatás



GMSC számokban*

262021/április *2020-as nem auditált adatok



IT szolgáltatások üzletág szolgáltatásai

272021/április



Kibervédelmi üzletág

282021/április

végpontvédelem,

tűzfal



Intelligens épületek üzletág

292021/április

ipari kábelezés,

nem okos otthon
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További befektetői információk

2021/április

• 2020 februári befektetői prezentáció
https://www.gloster.hu/uploads/befektetoknek/alapinformaciok/befektetoi-prezentacio/2020_befektetoi_prez_04.pdf

• Információs dokumentum
https://www.gloster.hu/uploads/befektetoknek/alapinformaciok/informacios_dokumentum/glosterinfodok_bet_elfogaott_final_
2020_04_09_11_04.pdf

• 2020-as féléves beszámoló
https://www.gloster.hu/uploads/befektetoknek/penzugyi-jelentesek/2020-eves-penzugyi-jelentesek/Gloster_22Flvesjelentes.pdf

https://www.gloster.hu/uploads/befektetoknek/alapinformaciok/befektetoi-prezentacio/2020_befektetoi_prez_04.pdf
https://www.gloster.hu/uploads/befektetoknek/alapinformaciok/informacios_dokumentum/glosterinfodok_bet_elfogaott_final_2020_04_09_11_04.pdf
https://www.gloster.hu/uploads/befektetoknek/penzugyi-jelentesek/2020-eves-penzugyi-jelentesek/Gloster_22Flvesjelentes.pdf
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Nyilatkozat

2021/április

Jelen tájékoztatót a Gloster Infokommunikációs Nyrt. készítette (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János u 1/a).

Jelen tájékoztató kizárólag tényszerű információkat és ésszerű kalkulációkon alapuló ésszerű következtetéseket

tartalmaz, amelyeket az arra jogosultak a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően hoztak

nyilvánosságra. Jelen tájékoztató a Tpt. (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény) 5.§ (1) bekezdés 9. Pontja

értelmében nem minősül „befektetési ajánlásnak” és a Bszt. (a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei

szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény) 4.§ (2)

bekezdés 8. Pontja alapján nem tartalmaz befektetési elemzésre, pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak

kibocsátójára vonatkozó olyan elemzést, javaslatot vagy más információt, amelynek nyilvánosságra hozatala

önmagában, vagy bármely más módon befolyásolhatja a befektetőt, hogy saját vagy más pénzét, egyéb

vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé. A Gloster Infokommunikációs Nyrt.,

valamint képviselői nem vállalnak felelősséget a jelen tájékoztató adataiból levont következtetéseken

alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségekért.




