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Sikeresen lezárult a BTel kötvénykibocsátása 
A hazai alternatív távközlési szolgáltató zártkörő részvénytársasággá alakul, most 
kibocsátott kötvényei a tızsdére kerülnek 
 
Sikerrel zárult a dinamikusan fejlıdı alternatív szolgáltató, a Business Telecom Kft. 
(BTel) egyéves kötvényprogramjának elsı állomása. A sikeres jegyzési limitet 
háromszorosan meghaladó összegben, összesen 302 millió forint értékben jegyeztek 
hazai egyéni befektetık a társaság 12,5 százalékos éves kamatot kínáló, három év két 
hónap futamidejő kötvényeibıl. A most lejegyzett BTel-kötvények még a nyáron 
bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktızsdére, így a papírok másodlagos piaca is 
biztosított lesz. A most bevont forrást a társaság saját mikrohullámú hálózatának 
bıvítésére, valamint a júniusban elindított mőholdas szolgáltatás piaci lehetıségeinek 
kiaknázására fordítja. A további tıkepiaci tervek megvalósítása érdekében a BTel 
tulajdonosi taggyőlése úgy döntött, hogy szeptember 1-tıl Business Telecom Zrt. 
néven zártkörő részvénytársasággá alakul, és ezzel megteszi az elsı lépést a tızsdei 
bevezetés felé. 
 
Június 29-én lezárult a Business Telecom Kft. 2011-2012 évi kötvényprogramja keretében 
elsıként kibocsátásra kerülı „BTEL 2014/A” jelő, nyilvános kötvényének jegyzése, melynek 
során 302.450.000 forint értékben történt jegyzés. A BTel a júniusban megkezdett nyílt 
kötvénykibocsátási program keretében jegyzett kötvények mielıbbi tızsdei bevezetésével 
biztosítani kívánja azok másodlagos piacát. 
 
A száz százalékban hazai magánszemélyek tulajdonában lévı BTel június 29-i taggyőlési 
határozatának megfelelıen, stratégiai terveivel összhangban a társaság 2011. szeptember 
1-tıl zártkörő részvénytársaságként mőködik tovább. Ez fontos mérföldkı a társaság tervei 
szerint egy éven belül megvalósuló tızsdére lépés útján is. 
 
Az organikus növekedéssel árbevételét évrıl évre megduplázó BTel rövid, illetve hosszú 
távú tervei között kiemelt szerepet kap a saját, független mikrohullámú távközlési hálózat 
bıvítése; az országos gerinchálózat várhatóan 2015-re épül ki. A dinamikus bıvítés révén a 
társaság folyamatosan újabb és újabb településeket, térségeket kapcsol be a saját hálózatán 
biztosított szolgáltatásba, mely tovább növeli piaci függetlenségét, hozzájárulva a BTel 
jelenlegi üzleti, piaci rugalmasságának fenntartásához.  
 
Szintén kiemelt üzletág lesz a júniusban elindított mőholdas televíziós szolgáltatás, mely 
jelentıs lépés a stratégiai cél, a távközlési szolgáltatások teljes spektrumát kínáló 
társasággá válás felé. Portfóliójának teljessé tétele érdekében a BTel célja, hogy akár 
virtuális mobilszolgáltatóként, akár önálló frekvencia birtokában a mobilpiacon is 
megjelenjen; feltett szándéka, hogy indul a következı frekvencia-pályázaton, amennyiben a 
kiírás lehetıvé teszi negyedik mobilszolgáltató piacra lépését. Bevált üzleti modelljére épülı 
növekedésének köszönhetıen a BTel számára az alternatív távközlési piac várható 
átrendezıdése, valamint számos kis szolgáltató jövıbeli megszőnése az ügyfélkör további 
növekedését jelenti majd. 
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HÁTTÉRINFORMÁCIÓK: 
 
A BTel-rıl 
A Business Telecom Zrt. (BTel) Magyarország egyik legdinamikusabban fejlıdı alternatív 
távközlési szolgáltatója. A 2006-ban Kecskeméten alapított BTel 50 fıt foglalkoztat. A BTel új 
és meglévı ügyfeleinek a legújabb és legköltséghatékonyabb távközlési megoldásokat 
biztosítja, valamint a piaci igényeknek legmegfelelıbb internetalapú megoldások fejlesztésén 
és hasznosításán dolgozik. Alternatív távközlési szolgáltatóként vezetékes 
hangszolgáltatást, szélessávú internet-szolgáltatást, mőholdas televíziós szolgáltatást és 
egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt országszerte. Kapcsolódó szolgáltatásai közé 
tartoznak az IPTV, IP alapú telefonszolgáltatások, az eFax szolgáltatás, VPN kapcsolatok 
kiépítése, szerver- elhelyezés, szerverbérlet, valamint a domain-regisztráció. 
 
További információ: www.btel.hu  
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