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A Cellum Global befektetési megállapodást írt alá az indonéz 

Telkommal 

A stratégiai megállapodás szorosabbra fonja a két vállalat közti együttműködést 

Budapest, 2018. január 30. – A Cellum Global stratégiai együttműködési és befektetési 

megállapodást írt alá kedden Budapesten a Metranettel, Indonézia piacvezető 

infokommunikációs (ICT) cégcsoportjának, a Telkom Indonesiának leányvállalatával. A Délkelet-

ázsiai telekommunikációs óriás kisebbségi tulajdonrészt szerez a mobilfizetési megoldásokat 

fejlesztő magyar cégben, és egyben biztosítja a Cellum fintech szolgáltatásainak elterjedését az 

indonéz piacon. 

Indonézia Délkelet-Ázsia legnagyobb gazdasága, az elmúlt fél évtizedben megközelítőleg 5%-os éves 

GDP növekedést volt képes fenntartani. 261 milliós népességének fele 30 év alatti. Az ország 

legnagyobb informatikai és kommunikációs cégcsoportja a Telkom, amely több mint 130 millió 

ügyféllel rendelkezik. A telekommunikációs óriás részben állami, részben magántulajdonban van, 

részvényeit több nemzetközi tőzsdén is jegyzik. 

A megállapodás értelmében a Telkom két lépésben végrehajtott tőkeemeléssel 30,4%-os 

tulajdonrészt szerez a Cellumban. A cég operatív irányítása továbbra is a jelenlegi menedzsment 

kezében marad. 

„A Cellum számára a megállapodás fontos mérföldkövet jelent. Jóval több egy jelentős pénzügyi 

befektetésnél. A Telkom már korábban a Cellum fintech platformját választotta üzleti 

szolgáltatásaihoz, a mai nappal pedig az indonéz infokommunikációs piac vezető vállalata teljes 

mértékben elkötelezte magát az együttműködésünk mellett. A partnerség lehetővé teszi 

számunkra, hogy üzleti tevékenységeinket magasabb szintre emeljük Indonéziában és térségében. 

A tőkeemelés pénzügyi szempontból erősebbé tesz minket, és tartani tudjuk termékfejlesztési és 

növekedési terveinket” – mondta Kóka János, a Cellum Global elnök-vezérigazgatója. 

„A Telkom vezető szerepet játszik Indonézia digitális átalakulásában, amelynek a pénzügyi 

technológia nélkülözhetetlen eleme. A Cellum platformja biztos alapot nyújt számunkra olyan 

korszerű fintech szolgáltatások elindításához, amelyek könnyebbé teszik ügyfeleink életét, vállalati 

partnereinknek pedig új üzleti lehetőségeket jelentenek. A közeljövőben számos tranzakciós 

szolgáltatást tervezünk indítani Indonézia egész területén” – jelentette ki Joddy Hernady, a Telkom 

Indonesia médiáért és digitális szolgáltatásokért felelős alelnöke. 

„Amikor közép-európai üzletemberek fontos külföldi piacra szeretnének belépni, tipikusan a 

nyugati országokban gondolkodnak. A mi iparágunk azonban más: jelenleg a világ leggyorsabban 

növekvő fintech piaca Délkelet-Ázsia” – tette hozzá Kóka János. 

  



 

 
 

 
 

 2 

 
 

 

# VÉGE # 

A Telkom Csoportról 

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) 1965-ben alapított, részben állami tulajdonban lévő 
informatikai és kommunikációs technológiai vállalat, illetve távközlési hálózat. A cég többségi 
tulajdonosa 52,09%-al az indonéz állam, míg a többi 47,91% magánbefektetők kezében van. A Telkom 
részvényeit az indonéz tőzsdén (IDX) (TLKM) és a New York-i részvénytőzsdén (NYSE) is jegyzik (TLK). 

A Telkom Csoport tevékenysége a technológiai fejlődéssel és digitális átalakulássasl párhuzamosan alakul 
és bővül, de továbbra is a telekommunikáció és informatika területén belül marad. 

A Telkom Csoport 43 leányvállalattal rendelkezik. Tevékenysége 6 üzleti ágazatba szerveződik (mobil, 
vezetékes, nagykereskedelmi és nemzetközi, hálózati infrastruktúra, vállalati digitális, lakossági digitális), 
amelyek négy ügyfélcsoportot szolgálnak ki (vállalati, lakossági, egyéni, egyéb). 

telkom.co.id 

 

A Cellumról 

A Cellum Európa egyik vezető nemzetközi mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az okostelefonon keresztül 
történő vásárlásokat egyszerűvé és biztonságossá teszik. A cégcsoport banki biztonsági szintű megoldásai 
a mobilkereskedelem minden területét lefedik, beleértve a vásárlást és a fizetést, valamint az 
érintésmentes (NFC) technológiákat. A Cellum Csoport PCI DSS 3.2 Level 1 megfelelési tanúsítvánnyal 
rendelkezik, amit a régió mobilfizetéssel foglalkozó cégei közül elsőként szerzett meg, így megfelel a 
legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok legfontosabb biztonsági szabványának. 

A Cellum által üzemeltetett rendszer több mint 20 millió biztonságos tranzakciót kezel évente. A cég 
számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint a MasterCard, az OTP Bank, az Erste 
Bank, a Magyar Telekom, a Telenor, a PaysBuy, az NF Innova, a Kalixa és a Credorax, valamint az indonéz 
Telkom csoport több leányvállalata. A Cellum ügyfele Indonézia elsőszámú telefongyártója, az Evercoss 
is: a gyártó évi 5 millió telefonkészülékére kerül előtelepítve a Cellum mobiltárcája. A Cellum továbbá 
több hazai és nemzetközi díjjal is büszkélkedhet, így megkapta a Citi Mobile Challenge PwC Díját, a 
Superbrand címet, valamint az IT Business különdíját. 

A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 2011-ben, több 
leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is. 2015 óta a Cellum APAC székhelye 
Szingapúrban van. 

Honlap: cellum.hu, Facebook: Cellum Group 

http://telkom.co.id/
http://www.cellum.hu/
https://www.facebook.com/pages/Cellum/292478610785955

