Magyar Telekom
Befektetői közlemény

Új tagok a Telekom Montenegro Igazgatóságában
Budapest –2006. június 26 –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 Telekom
Montenegro (TCG) Rendkívüli Közgyűlése, a Magyar Telekom javaslata alapján új Igazgatósági tagokat
választott meg.
A Magyar Telekom, amely 76,53%-os tulajdonrésszel rendelkezik a TCG-ben, a következő 6 tagot jelölte a vállalat 7
tagú Igazgatóságába:
Fridbert Gerlach, Ügyvezető alelnök, International Joint Venture Management, T-Mobile International
Wolfgang Hauptmann, Ügyvezető alelnök, T-Com, Deutsche Telekom
Kovács Zoltán, Számviteli tanácsadó, Csoport számviteli ágazat, Magyar Telekom
Makai Bence, Igazgató-helyettes, Üzleti portfolió menedzselési ágazat, Magyar Telekom
Pál Gábor, Üzletági igazgató, Mobil szolgáltatások üzletág pénzügyi és kontrolling igazgatóság, Magyar Telekom
Pinkola Zoltán, Senior szakértő, Üzletfejlesztési és akvizíciós ágazat, Magyar Telekom
A részvényesek minden jelöltet a Telekom Montenegro Igazgatóságának tagjává választottak, leváltva így a korábbi
tagokat.
A kisebbségi részvényesek tavaly az Igazgatóságba választott tagja változatlan maradt:
Slavko Carić igazgató, Synergy Capital, Belgrád

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.

