Magyar Telekom
Befektetői közlemény

Winkler János a T-Mobile Magyarország új vezérigazgatója
Budapest – 2006. január 20. – 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 T-Mobile
Magyarország Rt. Igazgatósága döntött arról, hogy 2006. január 20-i hatállyal Winkler Jánost nevezi ki a
piacvezető mobilszolgáltató vezérigazgatójává. Winkler János a T-Mobile Magyarország beolvadásának
cégbírósági bejegyzését követően a Magyar Telekom Mobil Szolgáltatások Üzletágának vezetője, a Magyar
Telekom vezérigazgató-helyettese lesz.
Winkler János (52) a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász végzettséget, 2000-ben a Purdue
University-n (USA) MBA-diplomát szerzett. Pályáját üzletkötőként kezdte a Nikex Külkereskedelmi Vállalatnál, majd
1986-1991 között Pekingben, a Magyar Köztársaság Kereskedelmi Kirendeltségén dolgozott, először mint
kereskedelmi titkár, majd tanácsoshelyettes. 1992-től a Westel Rádiótelefon Kft.-nél országos értékesítési
menedzser, később marketing igazgatóhelyettes, majd 1994-től vezérigazgató-helyettes. 1996 februárjától a
T-Mobile Magyarország (korábban Westel Mobil Rt.) marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettese. Kiemelkedő
szerepe volt a 2004. évi Westel/T-Mobile név- és márkaváltásban, továbbá nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
T-Mobile Magyarország sikeresen elérte és megtartotta a hazai mobilpiac vezető pozícióját.

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.

