Magyar Telekom
Befektetői közlemény

A MakTel részvényeinek további 0,1%-át vásárolta meg a Macedón
kormány által kiírt tenderen

Budapest – 2006. június 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 a Makedonski
Telekomunikacii AD (MakTel) 0,6 millió euróért saját részvényeinek további 0,1%-át vásárolta meg a Macedón
kormány által kiírt tenderen.
A Macedón kormány által kiírt aukció, melynek keretében MakTel részvényeket kívánt eladni, 2006. június 5-től 9-ig
tartott. Az aukció alatt a MakTel részvényeinek összesen 10%-át vásárolta meg (9,9% és 0,1%), míg a részvények
0,3%-a került új befektetők kezébe.
A tranzakciót követően a Magyar Telekom szavazati aránya leányvállalatán, a Stonebridge-n keresztül 56,7%-ra nőtt
a MakTel-ben. A részvények tulajdoni arányát tekintve a Magyar Telekom a részvények 51%-át, a macedón kormány
36,81%-át, az IFC 1,88%-át, a kisebbségi részvényesek pedig 0,31%-át birtokolják, míg 10% saját részvényként a
MakTel tulajdonában van.
Tekintettel arra, hogy a részvényesek száma így 100 fölé emelkedett, a macedón Tőkepiaci törvény kötelezi a
MakTel-t a helyi Tőkepiaci Felügyelet által előírt bejelentési követelményeknek való megfelelésre.

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.

