Befektetői közlemény

A Magyar Telekom 2005. évi eredmény után fizetendő osztalékjavaslata
Budapest – 2006. december 5. – 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 társaság
Igazgatósága megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. magyar számviteli szabályok szerinti és a Magyar Telekom
Csoport IFRS szerint készült 2005. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolóját és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek. Az Igazgatóság a 2005. gazdasági év után részvényenként 70 forint osztalék, valamint az
osztalékfizetés csúszása miatt részvényenként 3 Ft kompenzáció fizetését javasolja a Közgyűlésnek.
Ahogy azt korábban bejelentettük, a Magyar Telekom Igazgatósága 70 Ft részvényenkénti osztalék kifizetését tartja
indokoltnak a 2005. gazdasági év után. Az Igazgatóság ugyanakkor további 3 Ft részvényenkénti osztalék kifizetését
javasolja, mellyel az osztalékfizetés csúszása miatt kívánja kompenzálni a részvényeseket. Ennek megfelelően az
Igazgatóság a 2005. évi eredmény után összesen 73 Ft osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek minden 100
forint névértékű törzsrészvény után.
A 70 forintos osztalékszint összhangban van a növekedési stratégiánkkal és azzal a törekvésünkkel, hogy az
eladósodottsági rátát (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya)
a 30-40% közötti céltartományban tartsuk, valamint tükrözi a Magyar Telekom Csoport jelenlegi profitabilitását és
pénzügyi helyzetét.
A Magyar Telekom 2006. december 21-én tartja Rendkívüli Közgyűlését.

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.

