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Η Deutsche Telekom επιτυγχάνει την πώληση της θυγατρικής T-Mobile USA στην ΑΤ&Τ 
 
 
Στην πώληση της θυγατρικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ, T-Mobile USA προς την 
αµερικανική AT & T προχώρησε η Deutsche Telekom. Η συµφωνία των δύο εταιρειών 
ανακοινώθηκε στις 21 Μαρτίου και η πραγµατοποίηση της αγοραπωλησίας τελεί υπό τη σύµφωνη 
γνώµη της αµερικανικής Ρυθµιστικής Αρχής και του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Το αντίτιµο της 
πώλησης ανέρχεται σε 39 δις $, ή 28 δις € (18 δις € µετρητά και 10 εκ. € σε µετοχές της ΑΤ&Τ, 
µερίδιο 8%).  
 
H Deutsche Telekom κατ’αυτόν τον τρόπο χάνει την πρωτοκαθεδρία της ως µεγαλύτερης 
τηλεποικωνιακής εταιρείας στην Ευρώπη, καθώς ο κύκλος εργασιών της θα είναι πλέον 
χαµηλότερος κατά σχεδόν ένα τέταρτο, και άρα µικρότερος από τον κύκλο εργασιών των 
ανταγωνιστριών της Vodafone και Telefonica.  
 
Ωστόσο, η Deutsche Telekom µε την πώληση της T-Mobile USA απαλλάσσεται από µια µη 
προσοδοφόρο θυγατρική της: η T-Mobile USA έχει το µικρότερο µερίδιο αγοράς στην 
αµερικανική αγορά κινητής τηλεφωνίας (12,2%), όπου κυρίαρχη είναι η AT&T µε 26,6%, και 
ακολουθούν οι Verizon (31,3%) και Sprint (11,9%). Παρά τις επενδύσεις στο δίκτυο που 
πραγµατοποίησε η Deutsche Telekom από το 2001 που εισήλθε στην αµερικανική αγορά, δεν 
κατάφερε να καλύψει το χαµένο έδαφος σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες της, και δεν 
πραγµατοποίησε εγκαίρως επενδύσεις για υπηρεσίες δεδοµένων (mobile Internet) µε αποτέλεσµα 
το  2009 και 2010 να έχει µεγάλες απώλειες πελατών και πτώση του κύκλου εργασιών και των 
κερδών της.  
 
Μετά την ανακοίνωση της συµφωνίας, η αξία της µετοχής της Deutsche Telekom σηµείωσε 
άνοδο κατά 16% και εκτιµάται ότι η άνοδος θα συνεχιστεί (τιµή- στόχος 13-14 €), ώστε η τιµή 
της µετχοχής να φθάσει το επίπεδο της τιµής έκδοσής της (14,57€).      
 
Η Deutsche Telekom σκοπεύει να αξιοποιήσει τα έσοδα από την πώληση της T-Mobile USA για 
την επαναγορά µετοχών και τη µείωση των χρεών της, ενώ δεν προτίθεται να πραγµατοποιήσει 
µεγάλης κλίµακος εξαγορές. Έτσι, η στρατηγική της εταιρείας διαφοροποιείται σε σχέση µε τις 
ανταγωνίστριές της στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν µέσω εξαγορών εξαπλωθεί σε χώρες όπως η 
Ινδία (Vodafone), οι χώρες της Αφρικής (France Telecom) και της Λατινικής Αµερικής 
(Telefonica).  
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Οι µεγαλύτερες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες της Ευρώπης - Κύκλος εργασιών σε δις €
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Πηγή: Handelsblatt, Thomson Reuters  
 
 
Αντιθέτως, η εταιρεία αποσκοπεί να αυξήσει τον κύκλο εργασιών που πραγµατοποιεί 
προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής αξίας. Οι πέντε τοµείς – στόχοι της εταιρείας, µε τους οποίους 
φιλοδοξεί µέχρι το 2015 να πραγµατοποιεί κύκλο εργασιών 30 δις €, είναι οι εξής:  

1. Υπηρεσίες δεδοµένων - Mobile Internet 
2. Περιεχόµενο στο διαδίκτυο: Scout 24, Music-, Video-, Software και Gamesload 
3. Connected Home  
4. Dynamic and Cloud Computing  
5. Έξυπνα δίκτυα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Smart grids, καθώς και έξυπνες 

υπηρεσίες δικτύου για τους κλάδους της ιατρικής, των ΜΜΕ και της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας  

 

Οι 5 τοµείς ανάπτυξης της Deutsche Telekom 
- Κύκλος εργασιών σε δις € το 2009 και στόχος για το 2015
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Πηγή: Handelsblatt  
 
 
 
Συντάκτις: Αντιγόνη Μαριόλη, Γραµµατέας ΟΕΥ B΄  


