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A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 13-10-
042012; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: Társaság, Gloster) 
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit. 
 
A VW és az Audi németországi szoftverbeszállítóját készül felvásárolni a Gloster 
 
2022.07.27-én kötelező érvényű ajánlatot írtak alá a müncheni G-plus Consulting GmbH tulajdonosai 
és a Gloster Infokommunikációs Nyrt., melynek keretében a több közvetlen (ún. Tier 1) autóipari 
beszállítói szerződéssel rendelkező német szoftveripari vállalat többségi (51%-os) tulajdonrészét 
szerezheti meg a Gloster. 
 
Az “Audi Innowation Award” díjas G-plus Consulting GmbH (a továbbiakban: G-plus, G-plus Consulting) 
2009-ben alakult azzal a céllal, hogy magas minőségű nearshore szolgáltatásokat nyújtson a német 
piacon. Az alapító tulajdonosok korábban a Volkswagen AG-nál és az AUDI AG-nál külső IT 
tanácsadóként tevékenykedtek, ezért adott volt a kapcsolatrendszer a vállalkozás elindításához. A cég 
1.603.128 EUR (kb. 641 millió forint) árbevétel mellett mintegy 167.154 EUR (kb. 66 millió forint) 
EBIDTA-val zárta a 2021-es üzleti évet.  
 
A Gloster első külföldi akvizíciója valósulhat meg még az idei évben 
 
Az akvizíció célja, hogy a G-plus meglévő sikeres helyi operációjára támaszkodva - a 2025-ös 
stratégiának megfelelően – a Glosternek helyi jelenléte, saját értékesítési irodája legyen a DAH 
régióban (Németország, Ausztria, Svájc), további hosszútávú, nagyértékű, magas profittartalmú – de 
nem csak autóipari – szoftverfejlesztési megbízások elnyerése érdekében. Első lépcsőként a G-plus 
Consulting-on keresztül nyerte el a cégcsoport a német Audi gyártáshoz kapcsolódó riporting 
rendszerének megújítási projektjét 700.000 EUR értékben, melyet 2022.06.07-én tett közzé a Társaság. 
„Saját német cégünkkel fogunk közvetlenül, önállóan megnyerni és magyar szakemberekkel 
megvalósítani nagy, nyugati fejlesztési megbízásokat. Nem lesz szükségünk külső, külföldi 
közvetítőkre.” – mondta el Szekeres Viktor a Gloster elnöke az ügylet kapcsán. 2022. július 12-én tette 
közzé a Gloster, hogy a külföldi szoftverfejlesztési megbízások kiszolgálására négy egyetemi városban 
(Debrecen, Szeged, Pécs, Kecskemét) nyit fejlesztőközpontokat, melyhez a 2022-2024 közötti 
időszakban 156 új munkahelyet hoz létre. A Társaság a HIPA jogi kötelező erővel nem rendelkező 
ajánlatát elfogadta, a támogatás a Kormány jóváhagyása esetén lesz elérhető a Gloster számára.  
  
Új részvények kerülhetnek kibocsátásra 
 
A kötelező érvényű ajánlat értelmében, a szerződéskötést követően az ügylet – készpénz nélkül – 
apporttal történő tőkeemelés keretében fog lezajlani, azaz a G-plus tulajdonosai Gloster részvényeket 
kapnak üzletrészükért. A kötelező érvényű ajánlat aláírását megelőzően a Gloster a 90 országban 44 
ezer szakembert foglalkoztató független nemzetközi könyvvizsgáló hazai képviseletét, a Mazars 
Hungary-t bízta meg egy objektív cégértékelési jelentés (a továbbiakban: Jelentés) elkészítésével. A 
Jelentés alapján a vállalat cégértékének 51%-át 1.426.144 EUR-ban (569.074.240 HUF; 399,03 
HUF/EUR árfolyamon) állapították meg. A kötelező érvényű ajánlat aláírásának napján a Gloster 
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részvények 180 napos, forgalommal súlyozott átlagára 1067 Ft/db, így a szerződéskötést követően a 
G-plus Consulting GmbH 51%-ának ellenértékeként 533.341 db új Gloster részvényt 
(ISIN:HU0000189600) bocsát ki a Társaság.  
 
Az átvilágítások és a szerződéskötési folyamat teljesüléséről a Gloster a későbbiekben tájékoztatni 
fogja a Tisztelt Befektetőket. 
 
További tájékoztatás:  
dr. Bassola Eszter  
befektetői kapcsolattartó  
bassola.eszter@gloster.hu 
 
 
Nagytarcsa, 2022. július 27. 

 
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 
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