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A Magyar Telekom önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tett az Első Pesti
Telefontársaság Nyrt. részvényeire
Budapest – 2010. január 15. – A Magyar Telekom Nyrt. (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE:
MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy jóváhagyásra benyújtotta
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének az Első Pesti Telefontársaság Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(EPT Nyrt.) részvényeire vonatkozó önkéntes vételi ajánlatát.
A Magyar Telekom jelenleg 97,2%-os tulajdonnal rendelkezik az EPT Nyrt-ben. Az ajánlati ár a névérték, azaz
részvényenként 16,300 forint, ami a 2,8%-os tulajdoni hányadra vetítve 21,7 millió forintot tesz ki.
Az EPT Nyrt. contact center szolgáltatást és ingatlanvagyon gazdálkodást végez nagyrészt a Magyar Telekom Csoport
számára. 2009 első kilenc hónapjában értékesítésből származó árbevétele 642,5 millió forint volt.
A tranzakció célja a vállalatcsoport hatékonyságának és versenyképességének további javítása. Az ajánlatot el nem
fogadó EPT részvényesek esetében a Magyar Telekom vételi jogának gyakorlása útján kívánja részesedését 100%-ra
növelni az EPT Nyrt-ben. Az önkéntes vételi ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének kell jóváhagynia.
A részletes önkéntes vételi ajánlat elérhető a www.telekom.hu honlapon.

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, ezért 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 önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van,
amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a
2008. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és
Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

