Magyar Telekom
Befektetői közlemény

A Magyar Telekom projektfinanszírozás keretében EIB-hitelt vesz
igénybe
Budapest – 2006. január 12. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE:
MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy hitelszerződést írt
alá, amelyet szélessávú beruházási projektjeinek finanszírozására használ fel. A hitelt a Deutsche Telekom
International Finance B.V. közvetítésével a European Investment Bank (EIB) nyújta.
A Magyar Telekom az EIB-től, a DT International Finance B.V közvetítésével 47,4 milliárd forint összegű hitelt vesz fel.
A hitel 2013. januárjában jár le, törlesztése három év múlva kezdődik, évente öt egyenlő részletben történik. A hitel a
3 hónapos BUBOR-hoz rögzítetten változó kamatozású.
Dr. Klaus Hartmann, Gazdasági vezérigazgató-helyettes és az Igazgatóság tagja a hitel kapcsán így nyilatkozott:
„Örülök, hogy az EIB-vel fennálló hosszú távú kapcsolatunk újabb jelentős eseményhez érkezett. Megállapodásunk
következtében a Magyar Telekom kedvezőbb hitelkondíciókat élvez, mint amilyenek hasonló összeg esetén a
magyar piacon számunkra elérhetőek lennének. A változó kamatozású hitel felvételével a Magyar Telekom folytatja
hitelportfoliója fix és változó kamatozású elemeinek kiegyensúlyozását. Ezzel egyidejűleg megemelkedik a
hitelportfolió átlagos futamideje, valamint a kialakított törlesztési struktúrának köszönhetően a hitel cash flow-jának
ütemezése nagyrészt illeszkedik a projekt cash flow-jához.”
A hitelt a Magyar Telekom a szélessávú beruházásainak finanszírozására használja majd fel. A Magyar Telekom egyik
fontos stratégia célja, hogy tovább emelkedjen a szélessávú internetpenetráció és 2006 végéig 600 ezerre kívánja
növelni szélessávú csatlakozásainak számát.
A Magyar Telekom jelenleg A– (Standard & Poor’s) és Baa1 (Moody’s) hosszútávú hitelminősítéssel rendelkezik.

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 2004.
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.

