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Во 2015 година презедовме големи иницијативи и трасиравме нов пат по којшто тргнавме напред со сигурни чекори. Годината која 
што измина, во прв план го стави припојувањето на Т-Мобиле со Македонски Телеком. Овој чекор се реализираше после долги 
години на интерни планирања и подготовки. Собранието на акционери на состанокот оддржан на 17 јуни ја прифати Спогодбата за 
соединување. Па така, Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија и на 1 јули официјално станаа една компанија. Вработените, 
вклучително целокупниот имот и обврски ги презема Македонски Телеком.  Главен извршен директор на Македонски Телеком е 
г-динот Андерас Маиерхофер, а г-динот Жарко Луковски е избран за Главен оперативен директор на Македонски Телеком.
Зошто се одлучивме да се споиме токму во 2015?

Доколку погледнеме низ годините наназад, консолидацијата не е само светски тренд, туку ние на спојувањето едноставно гледавме 
како на начин  да се  прилагодиме на пазарното опкружување. Затоа, кога станавме една компанија – Македонски Телеком, нашата 
целта е подобрување на резулатите и поефикасно справување со конкуренцијата којашто исто така се одлучи на консолидирање, 
преку воведување на конкурентно портфолио на 
интегрирани фиксни и мобилни производи и услуги.
Интерно овој процес го направивме да бидеме 
поефективни и поедноставни во процесите на работењето и 
одлучувањето, да ги оптимизираме оперативните трошоци 
за подобро позиционирање на пазарот. Сето ова го 
направивме за да им се посветиме целосно на корисниците, 
од една страна преку нудење на иновативни конвергирани 
услуги преку најновите технологии, а од друга страна преку 
подобрување на корисничкото искуство. 

Компанијата, која е технолошки лидери во регионот 
целосно ќе се фокусира кон задоволството на корисникот, 
со понуда на конкурентни интегрирани фиксни и мобилни 
услуги, што се очекува да доведе до уште подобро 
позиционирање на пазарот.
Сега, како една компанија ќе се стремиме што повеќе 
да го искористиме потенцијалот на тие технологии, да 
креираме конвергирани услуги, кои ќе бидат за целото 
семејство и ќе ги покријат сите комуникациски потреби: 
интернет, мобилна, фиксна, телевизија. Најдобрата мрежа 
ќе овозможи огромен проток на податоци во реално 
време а како една компанија ќе им го овозможиме тоа 
на корисниците од едно место. Се очекува процесот на 
присоединување да ја зајакне позицијата на Македонски Телеком како водечки интегриран давател на телекомуникациски услуги 
во земјата. Тоа исто така ќе обезбеди европска преспектива за напредок на земјата бидејќи тоа позитивно ќе влијае и на севкупните 
економски движења и на деловното опкружување преку инвестиции во нови технологии и најнови услуги. Македонски Телеком 
ќе продолжи да биде двигател на промените во телекомуникацискиот сегмент и голем инвеститор и поддржувач на македонската 
економија и општество.
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