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Befektetői közlemény

A Magyar Telekom megerősíti IT kompetenciáit
Budapest –2006. június 16. –A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE:
MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy szerződést írt alá
az informatikai (IT) szolgáltatásokat nyújtó KFKI csoport megvásárlásáról.
A 2004. augusztusban bejelentett Értékteremtő programjával összhangban, a Magyar Telekom tovább erősíti
szerepét az IT / hálózat- és rendszerintegráció területein.
Straub Elek a Magyar Telekom Csoport elnök-vezérigazgatója így nyilatkozott: „Növekedési stratégiánkkal
összhangban célunk, hogy megragadjuk a magyar üzleti telekommunikációs szolgáltatások piacán kínálkozó új
lehetőségeket. Az üzleti szegmensben az olyan IT szolgáltatások, mint rendszerintegráció, menedzselt hálózati
szolgáltatások, alkalmazásfejlesztés és IT kihelyezés válnak a növekedés új területeivé. Mint ezen szolgáltatások
nyújtója, a KFKI csoport természetes célpontja a Magyar Telekom Csoportnak. Az akvizíció révén a Csoport tovább
bővítheti termékportfolióját.”
A Magyar Telekom 2006. június 16-án részvényvásárlási megállapodást írt alá Magyarország egyik vezető
informatikai vállalatának, a KFKI csoport 100%-os akvizíciójáról. A vételár 8,17 milliárd forint, valamint a 2006. évi
pénzügyi eredmények függvényében további 1,5 milliárd forint kerülhet kifizetésre. A KFKI csoport bevétele 2005ben elérte a 17 milliárd forintot, EBITDA-ja 1,5 milliárd forint volt. Alkalmazottainak száma közel 400 fő, köztük
számos jólképzett informatikai szakember. A KFKI csoport nyújtotta IT szolgáltatások széles köre kiegészíti a Magyar
Telekom jelenlegi üzleti szolgáltatás portfolióját. A három vállalat, mely a KFKI csoportot alkotja, különböző piacokon
tevékenykedik: a KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt. hálózati integrációs, az ICON Számítástechnikai Zrt.
rendszerintegrációs, míg az IQSYS Informatikai Rt. szoftver- és alkalmazás fejlesztési szolgáltatásokat kínál. Az
akvizíciónak köszönhetően a Magyar Telekom szélesebb szolgáltatás-portfoliót tud nyújtani az ügyfelek egy növekvő
körének.
A Magyar Telekom a vételárat a rendelkezésére álló hitelkeretből történő lehívásokból finanszírozza. A tranzakció
lezárásához, amelyre a tervek szerint 2006 második felében kerül sor, a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása is
szükséges.

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.

