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"Lattelecom" valsts budžetā ieskaita dividendes
14 miljonu latu apmērā
Elizabete Rutule
Otrdiena, 18. maijs (2010) 13:11

Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs Lattelecom pirmdien Valsts kasei pārskaitījis 14,7
miljonus latu - tā ir valsts daļa no Lattelecom pagājušā gada peļņas, ko akcionāri šogad nolēma
izmaksāt dividendēs, informē uzņēmums.

Lattelecom norāda, ka peļņu krīzes laikā izdevies gūt, pateicoties izvēlētajai stratēģijai. Uzņēmuma
vadītājs Juris Gulbis piebilst, ka Lattelecom pērn arī ieguldījis valsts infrastruktūras attīstībā - grupas
kapitālieguldījumi 2009.gadā sasniedza 27,4 miljonus latu, no kuriem lielākie ieguldījumi veikti
optiskās infrastruktūras izbūvē un Virszemes TV ieviešanā, kas ir uzņēmuma stratēģiskie projekti arī
šim gadam.

Padome ir apmierināta ar uzņēmuma paveikto, saka
tās priekšsēdētājs Gatis Kokins. Viņaprāt, Lattelecom
valde izvēlējusies vienīgo pareizo stratēģiju –
nepārtrauktu jaunu un inovatīvu produktu piedāvājumu
mājsaimniecībām, kapitalizējot ievērojamās
investīcijas infrastruktūrā, kuras uzņēmums jau ir
veicis un vēl veiks 2010.gadā. "Lattelecom šogad ir
teju vienīgais uzņēmums, kas silda Latvijas
ekonomiku," paziņojumā presei vēsta G.Kokins.

Lattelecom grupā ir pieci uzņēmumi - Lattelecom,
Lattelecom BPO, Citrus Solutions, Lattelecom
Technology un tam piederošais meitasuzņēmums
Baltijas Datoru Akadēmija. Lattelecom kopuzņēmums
izveidots 1994.gadā. 51% daļu kapitāla pieder valstij,
49% - konsorcijam Tilts Communications, kas
savukārt pieder Sonera Corporations meitasuzņēmumam Sonera Holdings B.V. 99,4% Sonera
Corporations daļu pieder uzņēmumam Telia Sonera.
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Valdība trešdien nolēma Latvijas elektronisko
pakalpojumu sniedzēja "Lattelecom" pērnā
gada peļņu 28 miljonu latu apmērā pilnībā
izmaksāt dividendēs, žurnālistiem pēc
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