Befektetői közlemény
A Magyar Telekom erősíti szerepét a multimédia és tartalomszolgáltatás
területén
Budapest – 2006. december 13. – 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 szerződést írt alá a mobil multimédia és tartalomfejlesztési szolgáltatásokat nyújtó MobilPress és
MFactory cégek megvételéről, a vételár 1 milliárd forint. A tranzakciónak köszönhetően a Magyar Telekom
Csoport megerősíti szerepét a mobil tartalomfejlesztés területén, valamint többcsatornás multimédia
szolgáltató központot kíván kialakítani, hogy megragadja ezekben a dinamikusan fejlődő szegmensekben rejlő
lehetőségeket.
A Magyar Telekom Nyrt. szerződést írt alá a MobilPress 100%-os tulajdonrészének valamint az MFactory 75,05%-os
tulajdonrészének megvásárlásáról, összesen 1 milliárd forint értékben. A társaság továbbá egy 2009-től élő opciós
jogot szerzett az MFactory-ben lévő tulajdonrészének 100%-ra történő növelésére.
A MobilPress az egyik meghatározó magyar mobil tartalomszolgáltató, többek között a t-zones portál üzemeltetője,
míg az MFactory a magyar mobil tartalomgyártó és aggregátori szegmens egyik jelentős szereplője. 2006-ban a két
vállalat együtt várhatóan 1,8 milliárd forint körüli bevételt, és 120 millió forint körüli EBITDA-t termel.
A MobilPress tranzakció lezárásához a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása 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.

