Magyar Telekom
Befektetői közlemény

A Magyar Telekom tájékoztatása 2006. október 9-i, felfüggesztett
Rendkívüli Közgyűlésének folytatásával kapcsolatban
Budapest – 2006. október 25. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg:
NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója értesíti részvényeseit, hogy
a társaság 2006. október 9-i, felfüggesztett Rendkívüli Közgyűlésének folytatására 2006. november 6-án 10.00
órától a Magyar Telekom Nyrt. székhelyén – Budapest, 1013 Krisztina Krt. 55., Tölösi Konferencia terem – kerül
sor.
A folytatólagos Közgyűlésen az alábbi – a felfüggesztett közgyűlésen elmaradt - napirendi pontok kerülnek
megtárgyalásra:
4. Igazgatósági tagok választása
5. Felügyelő bizottsági tagok választása
6. Ellenőrző bizottsági tagok választása
7. Egyebek
A folytatólagos Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei
A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja.
a.) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal igazolják magukat, míg tulajdonosi
mivoltukat az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás bizonyítja. A részvénykönyvbe bejegyzett, de
tulajdonosi igazolás nélkül megjelenő részvényes a közgyűlésen részt vehet, de szavazati és javaslattételi jogát nem
gyakorolhatja.
b.) Meghatalmazás adása estén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni. A meghatalmazás egyértelműen a 2006. november 6-i folytatólagos közgyűlésre vonatkozó kell legyen,
kivéve ha a 2006. október 9-i közgyűlésre kibocsátott meghatalmazásban szereplő képviselő jelenik meg a
folytatólagos közgyűlésen, akinek az eredeti közgyűlésre szóló meghatalmazása a folytatólagos közgyűlésre is
érvényes. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni, illetve a
korábbi közgyűlésre kiadott, még érvényes meghatalmazások tekintetében a regisztráció során ellenőrzik majd, hogy
a korábbi meghatalmazást 2006. október 9-én átadták. A tulajdonosi igazolás tekintetében az a.) pont rendelkezései
az irányadóak.
c.) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi
meghatalmazott a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.
A folytatólagos közgyűlésen szavazati jogukat azon részvényesek, illetőleg részvényesi meghatalmazottak
(kivéve a részvényes által közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró
részvényesi képviselőt) gyakorolhatják, akik az eredeti Közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés
alapján 2006. szeptember 29-éig a részvénykönyvbe bejegyzésre kerültek, és részvényeiket a folytatólagos
közgyűlésre legkésőbb 2006. november 3. napján a folytatólagos közgyűlés napjának (2006. november 6.)
végéig zároltatják. A részvények zárolásáról a részvényes megbízása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek
gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások
végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A
részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az
értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.
Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét arra, hogy a regisztráció 8.30-9.30 óráig tart.
A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a
részvényes (részvényesi meghatalmazott) - a késedelmes regisztráció miatt - nem vehet részt a Közgyűlésen annak
teljes időtartamában.

