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Informatikai portfolióját erősíti a Magyar Telekom
Budapest – 2011. március 1. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország
vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a 2010. július 20-i adásvételi megállapodás, a Gazdasági Versenyhivatal
jóváhagyás és az eredményes évzárás után a Daten-Kontor Kft. mától a Magyar Telekom 100%-os leányvállalataként
működik tovább. A jelentős informatikai múlttal rendelkező cég a Magyar Telekom Csoport IT szolgáltatási portfolióját
erősíti.
A Daten-Kontor Kft. 2011.március 1-től a Magyar Telekom 100%-os leányvállalataként, a Magyar Telekom Vállalati
Szolgáltatások Üzletágához (T-Systems) tartozóan működik tovább. Az új leányvállalat a hasonló szolgáltatásportfoliójú,
alkalmazásokért felelős IQSYS Zrt.-vel számos területen erősíti majd egymást, illetve kiterjeszthetik tevékenységeiket új
piacokra is. A Daten-Kontor budapesti és pécsi telephelyéről végzi informatikai alkalmazások fejlesztését, telepítését és
üzemeltetését. 2010-ben a Daten-Kontor Kft. auditált árbevétele 2,7 milliárd forint, EBITDA-ja 340 millió forint volt. A
Daten-Kontor csoport szinten konszolidált árbevétele meghaladta a 3 milliárd forintot.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a
véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken
alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon
időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új
információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a
tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegû megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2009. december 31-én
végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz
a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

