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Společnost NWT prodává divizi Internet skupině Suntel Net

Ve středu 13. června 2018 byly převedeny práva a závazky společnosti NWT a.s.1, týkající 
se části podniku v rámci poskytování služeb přístupu k síti internet, na společnost KeyNet.
cz s.r.o. Holding NWT převedl svou divizi včetně zaměstnanců, zákazníků, smluv a majetku 
skupině Suntel Net poskytující služby v oblasti elektronických komunikací.

„Kapitál z prodeje plánujeme opětovně využít pro rozvoj oborově příbuzných služeb, které bu-
dou v souladu s naší vizí: přinášet lidem ty nejnovější světové technologie. Investovat budeme 
především do zkvalitňování služeb zákazníkům ICT řešení, do elektromobility, do inovací a na 
nové příležitosti, které trh aktuálně nabízí.“, doplňuje generální ředitel NWT, David Vítek. 

Divize Internet specializující se na nadstandardní telekomunikační řešení byla jednou z osmi 
divizí technologické a inovační společnosti NWT, která zastávala pozici internet providera 
více než 20 let. Během nich se společností provozovaná bezdrátová a optická síť KeyNet 
rozšířila po Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji – a její vysílače se nachází na 
spoustě exkluzivních místech.

Celá divize, kterou NWT dlouhodobě provozovala, byla úspěšná, dařilo se jí, a tak zaujala 
společnost Suntel v rámci rozšiřování jejich působnosti. Akvizice je odpovědí především na 
aktuální vývoj na trhu pro regionální poskytovatele. Přestože s více než 700 přístupovými 
body v 213 obcích a 8 000 klienty patřilo NWT k jedné z největších sítí na Moravě, konsoli-
dací získal nový vlastník silnější pozici na trhu a možnost dalšího rozvoje.

Pro zákazníky sítě KeyNet se nic nemění. Nový vlastník navíc disponuje právy umožňující 
využívání rádiových kmitočtů v pásmu 3,7 GHz, které jsou ideální nejen pro klíčový bu-
doucí rozvoj sítí 5. generace, ale také pro realizaci mobilních datových sítí FWA. Díky tomu 
se mohou zákazníci těšit na velmi kvalitní službu, která dosud nemá v těchto segmentech 
obdoby.
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1NWT a.s. je významná technologická a inovační firma s centrálou ve Zlíně a pobočkami na Slov-
ensku, v Anglii a na Kypru. Hlavními obory působení jsou informační technologie, telekomuni-
kace, výroba a úspory energií, stavebnictví a zemědělství. Zaměstnává téměř 300 pracovníků a již 
přes 25 let přináší lidem ty nejnovější světové technologie (New World Technologies). Společnost 
NWT již třetím rokem patří mezi 100 nejlepších firem Česka. Více na www.nwt.cz


