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Változás a Magyar Telekom felsővezetésében
Budapest – 2009. március 24. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA
US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy Simó György vezérigazgatóhelyettes, a Magyar Telekom Új Üzleti Területek és Üzletfejlesztési Üzletág vezetőjének munkaviszonya 2009. március
31-ei hatállyal – közös megegyezéssel – megszűnik. A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága Pataki Róbert stratégiai
igazgatót bízta meg, hogy jelenlegi feladatainak megtartása mellett az Új Üzleti Területek és Üzletfejlesztési Üzletágat
vezetését átvegye. Ezzel egyidejűleg Pataki Róbert a Magyar Telekom Ügyvezető Bizottságának is tagja lesz.
Simó György 2006. szeptember 20-tól töltötte be a Magyar Telekom Nyrt. Vezetékes Szolgáltatások Üzletág, majd
2008. január 1-től az Új Üzleti Területek és Üzletfejlesztési Üzletág vezetői pozícióját.
Pataki Róbert 37 éves, a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Szakmai tapasztalatait az
Accenturenél és az A.T. Kearney-nél szerezte, ahol közel 10 évig többek között telekommunikációs iparági stratégiai
tanácsadással foglalkozott. 2006. szeptemberétől látja el a Magyar Telekom stratégiai igazgatói pozícióját.
Pataki Róbert tulajdonában jelenleg nincs Magyar Telekom részvény.

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 2007.
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.

