
 

 

 

Rendkívüli tájékoztatás 
 

  
Microsoft Gold partnercéget vásárolt a Gloster  

  
A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 2142 
Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszáma: 13-10-042012; adószáma: 
27294260-2-13) (továbbiakban: „Gloster”) tájékoztatja 
befektetőit a KingSol Zrt. tulajdonosával kötött adásvételi szerződésről.   
  

2021. május 3-án a Gloster Infokommunikációs Nyrt. és a KingSol Zrt. tulajdonosa szerződést 
kötöttek a KingSol Zrt. 100%-os tulajdonrészének adásvételéről. A KingSol Zrt. az aláírás 
után a Gloster leányvállalataként változatlan néven folytatja tevékenységét. A cég vezetői 
feladatait Király István a KingSol Zrt. vezérigazgatója és Oszlánszki Péter 
a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Szervezetfejlesztési és HR vezetője látják el.  
Az akvizícióval egyidőben a Gloster elindítja felhő üzletágát, melynek vezetésével az első 
hazai Azure MVP-t, Király Istvánt bízza meg.   
  
A 2010-ben alapított KingSol Zrt. a hazai felhő technológiai piac szakmailag elismert 
szereplője, a Microsoft hatszoros Gold és hétszeres Silver direkt partnere. Hazánkban 
egyedüli cégként rendelkezik Microsoft Windows Virtual Desktop Advanced 
specializációval.  A Kingsol Zrt. több mint tíz magasan képzett szakemberének 
segítségével elsősorban Microsoft alapú felhős megoldások nyújtásában és 
bevezetésében erős: kínálatában megtalálhatóak a Microsoft Azure, M365, Security, 
Modern Workplace és Power Platform, illetve Dynamics Sales megoldások. 2020-ban a 640 
millió forint árbevétel mellett 121 millió forint EBITDA-t értek el.  
A KingSol Zrt. ügyfelei az akvizíciót követően változatlan színvonalon és áron kapják az eddig 
is igénybe vett szolgáltatásokat, illetve azok elérhetővé válnak a Gloster ügyfelei részére is.   
  
Az akvizíció a 2021. április 7-én közzétett kétéves stratégia első eredménye, melyben a nagy 
növekedés előtt álló felhős és szoftverfejlesztő cégek felvásárlását jelentette be a Gloster.   
  
A Kingsol Zrt. megvásárlása a Gloster ötödik akvizíciója. A Társaság 2019. január 10. napján 
vásárolta meg az Euroway Networking Kft. 51%-át, 2019. december 13. napján a TMSI Kft. 
100%-os tulajdonrészét. 2020. január 1. napján a Cableline Technologies Kft. került 
a Gloster tulajdonába, 2020. június 9. napján pedig a Euroway Networking Kft. 49%-át 
szerezte meg, majd 2020. október 30-án a Macrogate IP Systems Kft. 100%-os tulajdonrészét 
vásárolta meg.   
  

https://bet.hu/newkibdata/128544831/GlosterNyrt%20strategiai%20tervek%20prezentacio.pdf
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Az akvizíciót követően a Gloster Infokommunikációs Nyrt. és leányvállalatai együttesen 
immár 62 munkatárssal, több mint 287 havidíjas és több mint 650 rendszeresen vásárló 
vállalati ügyfelet szolgálnak ki. A Kingsol Zrt. és a Gloster csoport konszolidált együttes 
össesített árbevétele 2020-ban 2940 millió forint volt 485 millió forint EBITDA mellett. A 
KingSol mint leányvállalat, először a Gloster csoport 2021. évi konszolidált pénzügyi 
jelentésébe kerül teljeskörűen bevonásra. 
  
A Társaság 2020. április 30-án, intézményi és magánbefektetők bevonásával, 1,1 milliárd 
forintos sikeres zártkörű tőkeemelést hajtott végre. Részvényeivel először 2020. június 9-én 
lehetett kereskedni a Budapesti Értéktőzsde XTEND piacán. A zártkörű tőkeemelés vezető 
befektetője a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. volt.  
  
Nagytarcsa, 2021. május 3.  
  
 
         Szekeres Viktor 
       igazgatóság elnöke 
                      Gloster Infokommunikációs Nyrt.  

 
 
 

 


