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Személyi változások a Magyar Telekom Felügyelő Bizottságában és
Audit Bizottságában
Budapest – 2009. július 28. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US,
BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy dr. Farkas Ádám, a Magyar Telekom
Felügyelő Bizottságának tagja és Audit Bizottságának elnöke a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének élére történt
kinevezésével összefüggésben, a vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokkal összhangban 2009. július 30-i hatállyal
lemondott felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagságáról. Az Audit Bizottság 2009. július 27-én megtartott rendkívüli
ülésén tagjai közül dr. Illéssy Jánost választotta új elnökéül a leköszönő dr. Farkas Ádám helyett.
Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója dr. Farkas Ádám tevékenységét méltatva elmondta:
„A Magyar Telekom Igazgatósága és felsővezetése nevében köszönetemet és elismerésemet fejezem ki dr. Farkas
Ádámnak azért a nagy felelősséggel járó munkáért, amelyet 2005-től végzett a Felügyelő Bizottság tagjaként és az Audit
Bizottság elnökeként. Tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult annak biztosításához, hogy a Magyar Telekom a
megfelelőségi és a belső kontroll folyamatokat erősítő intézkedések eredményeként olyan transzparensen és etikusan
működő üzleti szereplő, amely mindenben megfelel a legszigorúbb magyar és nemzetközi jogi és tőzsdei előírásoknak. Új
pozíciójában végzett munkájához sok sikert kívánok.”
Szintén 2009. július 30-i hatállyal lemondott felügyelő bizottsági tagságáról Őz Éva munkavállalói képviselő is annak
érdekében, hogy a Felügyelő Bizottság személyi összetétele továbbra is megfeleljen a jogszabályokban rögzített
függetlenségi követelményeknek.

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 2008. 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.

