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Ma folytatódott a Magyar Telekom október 9-i, felfüggesztett
Rendkívüli Közgyűlése
Budapest – 2006. november 6. – 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 mai napon
a fennmaradó napirendi pontok tárgyalásával folytatódott a társaság október 9-i, felfüggesztett Rendkívüli
Közgyűlése. A részvényesek három új igazgatósági tagot, négy új felügyelő bizottsági tagot és öt új audit
bizottsági tagot választottak.
A fennmaradó napirendi pontok tárgyalásával folytatódott ma a Magyar Telekom október 9-i, felfüggesztett Rendkívüli
Közgyűlése. A részvényesek három új igazgatósági tagot választottak, mivel két igazgatósági tag – dr. Patai Mihály és
dr. Surányi György – korábban lemondott tisztségéről, illetve további egy fővel bővült a testület. A Magyar Telekom
Igazgatóságának új tagja lett Thilo Kusch, dr. Gálik Mihály és Frank Odzuck, megbízatásuk - a többi igazgatósági tag
megbízatásával megegyezően - a 2006. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig, illetve legkésőbb 2007. május 31-ig
tart.
Mivel az új társasági törvény úgy rendelkezik, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai többségének független személynek
kell lennie, ezért Arne Freund, Wolfgang Hauptmann, Wolfgang Kniese és Dr. Klaus Nitschke a mai nappal lemondtak
tisztségükről. A Közgyűlés dr. Szapáry György, dr. Illéssy János, dr. Kerekes Sándor és Konrad Kreuzer személyében új
tagokat választott a Magyar Telekom Felügyelő Bizottságába. Az új tagok megbízatása - a többi Felügyelő Bizottsági
tag megbízatásával megegyezően - a 2006. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig, illetve legkésőbb 2007. május
31-ig tart. Dr. Szapáry György megbízatása - jelenleg betöltött tisztségei és elfoglaltságai miatt - 2007. március 1-jétől
kezdődik.
Az új társasági törvény rendelkezése alapján és az október 9-én elfogadott Alapszabály módosításaival összhangban a
Társaságnál Ellenőrző Bizottságot – a törvény szóhasználata szerint „Audit Bizottságot” – kell létrehozni, amelynek
tagjait a Felügyelő Bizottság tagjai közül kell választani. A Közgyűlés a Magyar Telekom Audit Bizottságának tagjává
választotta dr. Farkas Ádámot, dr. Pap Lászlót, dr. Illéssy Jánost, dr. Szapáry Györgyöt és dr. Kerekes Sándort. Az öt új
tag megbízatása - a többi Felügyelő Bizottsági tag megbízatásával megegyezően - a 2006. gazdasági évet lezáró
Közgyűlés napjáig, illetve legkésőbb 2007. május 31-ig tart. Dr. Szapáry György megbízatása - jelenleg betöltött
tisztségei és elfoglaltságai miatt - 2007. március 1-jétől kezdődik.

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 Értékpapír- és
Tőzsdefelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

