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TÖBBSÉGI TULAJDONT SZEREZ AZ ORANGE AZ EGYKORI ROMTELECOMBAN, A ROMÁN ÁLLAM IS RÉSZVÉNYES MARAD

Narancssárgára válthat a Telekom egy része
A francia Orange mobilszol-
gáltató 268 millió euróért 
megvásárolta a német Deut-
sche Telekom csoporthoz 
tartozó görög OTE csoport-
tól a Telekom Romania 
Communications vállalat 
54 százalékos részvénycso-
magját. A tranzakció várha-
tóan 2021 második felében 
zárul le.
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A z Orange Románia tegnap 
bejelentette, megállapo-
dást kötött a Telekom Ro-

mania Communications (volt 
Rom  telecom) többségi, 54 száza-
lékos részvénycsomagjának meg-
vásárlására. A hivatalos közlés 
szerint az Orange 268 millió eurót 
fi zet. A tranzakció jelentős mér-
tékben felgyorsítja az Orange tér-
hódítását a romániai vezetékeste-
lefon-piacon.

A távközlési óriás közleménye 
nem tér ki arra, hogy mi történik 
a volt Romtelecom 45,99 százalé-
kos állami kézben lévő részvény-
pakettjével. Lucian Bode közle-
kedési és távközlési miniszter 
viszont múlt héten a Hotnews.

ro hírportálnak úgy nyilatkozott, 
hogy az állam meg fog tartani egy 
kisebbségi részvénycsomagot ab-
ban az entitásban, ami a Telekom 
Romania Communicationsnek az 
Orange általi megvásárlása nyo-
mán jön létre.

A Telekom Romania Commu-
nications (volt Romtelecom) a 

második legnagyobb vezetékes-
telefon-szolgáltató a romániai 
piacon, 5 millió ügyfélnek biz-
tosít vezetékestelefon-, inter-
net- és kábeltévé-szolgáltatást, 
a széles sávú internethálózata 
3 millió háztartásba jut el, 2019-
ben pedig az üzleti forgalma el-
érte a 622 millió eurót. A vételár 

497 millió euróra értékeli a vál-
lalatot.

Az Orange jelen pillanatban a 
legnagyobb távközlési cég a ro-
mániai piacon, tavalyi üzleti for-
galma 1,1 milliárd euróra rúgott. 
Romániai portfóliójukból egye-
dül a vezetékes távközlési szolgál-
tatások hiányoztak mostanáig.

A tranzakció lezárásához még 
szükség van az Európai Bizott-
ság és más illetékes hatóságok 
jóváhagyására is, így várhatóan 
valamikor 2021 második felében 
sikerül a feleknek véglegesíte-
niük az akvizíciót. Addig a két 
vállalat egymástól függetlenül 
működik tovább, és a vételár is 
némileg módosulhat, hogy el-
lensúlyozza az esetleges adós-
ság- és tőkeváltozást.

Mint ismeretes, a görög OTE 
2005-ben vásárolta meg az egy-
kori román állami vezetékes 
telefonszolgáltatót, a Romtele-
comot, a román állam 44 szá-
zalékos kisebbségi részvény-
pakettet tartott meg a cégben. 
2014-ben az OTE német tulaj-
donosai úgy döntöttek, hogy 
valamennyi OTE-szolgáltatás a 
Telekom nevet fogja viselni Ro-
mániában, így az OTE vezetékes 
szolgáltatásokat biztosító cége a 
Telekom Romania Communica-
tionsnek, a mobilszolgáltatást 
biztosító cége a Telekom Roma-
nia Mobile Communications ne-
vet vette fel.

A tegnapi bejelentések szerint 
a tranzakció csak az előbbi vál-
lalatra korlátozódik, a mobilszol-
gáltató üzletét az OTE továbbra is 
megtartja Romániában.
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Új piac. A Telekom egyik cégének megvásárlásával az Orange a vezetékestelefon-piacon is megveti a lábát




