A MATÁV ÉS AZ IKO KÖZÖS HOLDINGOT HOZ LÉTRE
BUDAPEST – 2004. június 16. - A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU),
Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy megállapodást írt alá az IKO
Média Csoporttal (IKO) egy közös holding létrehozására, melynek célja az interaktív
megoldásokkal és emeltdíjas tartalomszolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatások együttes
nyújtása, valamint a Magyar RTL Televízió Rt.-ben (M-RTL) lévő érdekeltségek egyesítése.
A Matáv és az IKO megállapodtak, hogy az interaktív megoldások és emeltdíjas
tartalomszolgáltatások területén a továbbiakban együttműködnek, és ennek érdekében létrehoztak
egy közös médiaholdingot, az IKO-Matáv Média Holding Rt.-t (Holding) 50-50%-os tulajdoni
arányban. A tulajdonosok a két társaság által birtokolt M-RTL részvényeket és az IKO részéről
más társaságok üzletrészeit beapportálják a Holdingba.
A tranzakciónak a Matáv pénzügyi kimutatásaira - a felek közötti megállapodásnak megfelelően nem lesz hatása, az M-RTL konszolidációja egyelőre változatlan marad. A tranzakció a
szükséges jóváhagyások megszerzése után várhatóan a harmadik negyedévben fog lezárulni.
A Holding, több más társaság mellett, az IKO New Media Kft. 100%-os tulajdonosa lesz, mely
olyan interaktív megoldásokat, emeltdíjas szolgáltatásokat nyújt, mint például az SMS-n,
telefonon keresztül történő szavazás és az interaktív televíziózás. Ezenkívül a Holding az M-RTL
második legnagyobb részvényese lesz 31%-os tulajdonrészével, az M-RTL üzletrészek
apportjának köszönhetően. A Matáv jelen tranzakcióval növeli jelenlétét az emeltdíjas
tartalomszolgáltatásban, és megerősíti szerepét az egyre nagyobb távközlési forgalmat is generáló
kereskedelmi televíziózásban.
Az IKO Magyarország egyik vezető produkciós és ún. „new media” cége, amely jelenleg 6%-os
üzletrészt birtokol az M-RTL-ben. A Matáv tulajdoni aránya az M-RTL-ben jelenleg 25%.
Az M-RTL Magyarország vezető kereskedelmi televíziója, amely RTL Klub néven sugározza
országos műsorát. Az M-RTL legnagyobb részvényese az RTL Csoport (Bertelsmann).
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 2003. 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.

