
 

 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS   

  

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. 
 
Az Equilor Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Equilor) a tegnap kiadott elemzésében reagált a Társaság 
kedden közzétett féléves jelentésére,mely szerint a terveknek megfelelően, jól halad a Gloster a 2025-
ös növekedési stratégiája megvalósításával. 
  
Equilor Befektetési Zrt.: Jó úton halad a 2025-ös tervek megvalósítása felé a Gloster 
 
Az elemzés kiemeli, hogy a beszámoló alapján működési szempontból egyre jobban tervezhetővé 
válik az üzletmenet: az árbevétel közel kétharmada már rendszeres árbevétel, és több mint negyede 
exportból származik. A menedzsment elmondása szerint az ügyfélmegbízások és a nyitott 
rendelésállomány alapján bíztatóak a kilátások a második félévre is: a teljesítési elszámolás rendje, és 
a megrendelések éven belüli ciklikussága miatt várhatóan az első félévnél erősebben alakulhat az év 
hátralevő része. 
 
Amint az a társaság jelentésében szerepel chiphiány és a szállítási nehézségek továbbra is visszafogják 
a Networking és IT infrastruktúra üzletág forgalmát, de az ellátási problémák a menedzsment 
várakozásai szerint 2023 második felére oldódhatnak.  
 
Az elemzői beszélgetés alapján az Equilor kiemeli, hogy jelentősen kibővült a Gloster Intelligens 
Épületek üzletága szolgáltatásainak köre, hogy ellensúlyozni tudják az építőipari szektorban várható 
visszaesést: nagy keresletnek örvendő hőszivattyú és napelem kiépítésre irányuló kompetenciákat 
hoztak létre, aminek köszönhetően nőnek a bevételek. A menedzsment tájékoztatása szerint az 
inflációs hatásra évközi béremelésekkel reagálnak, továbbá a forintgyengülés hatása ugyan féléves 
csúszással beépül a munkavállalók egyre növekvő bérigényeibe, de a cégcsoport árbevételének több 
mint 70 százaléka euro vagy euro alapú forint, így meg tudják adni a megalapozott bérigényeket. 
 
Forrás: Az Equilor teljes elemzése a csatolt pdf dokumentumban található. 
 
Kapcsolódó korábbi közzététel: 
https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.09./Gloster_2022._feleves_jelentes_-
_Sikeresen_valositja_meg_novekedesi_strategiajat_a_Gloster_gyorsabban_novekszik_a_vartnal_az_
informatikai_vallalat__128779571 
 
További tájékoztatás:  
dr. Bassola Eszter, befektetői kapcsolattartó  
bassola.eszter@gloster.hu 
 
Nagytarcsa, 2022. szeptember 20. 
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