STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A MATÁV ÉS A T-SYSTEMS INTERNATIONAL,
VALAMINT A T-SYSTEMS HUNGARY KÖZÖTT
BUDAPEST – 2004 július 15. – A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország
vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy vegyesvállalat létrehozásáról és nemzetközi
társszolgáltatói együttműködésről írt alá szerződést a T-Systems International-lel a mai napon.
Emellett a T-Systems International hazai leányvállalata, a T-Systems Hungary Kft. és a Matáv
között stratégiai partnerségről is megállapodás született. A megállapodások célja, hogy a cégek
közösen aknázzák ki az információs technológiai (IT) és a telekommunikációs piacon való
együttműködés üzleti lehetőségeit.

A Matáv és a T-Systems International megállapodása szerint a Matáv 49%-os részesedést szerez
a T-Systems Hungary Kft.-ben. A Matáv a tulajdonszerzést az üzletrész 1,4 milliárd forint
értékben történő megvásárlásával, valamint 2 milliárd forint értékű tőkeemeléssel hajtja végre.
A vegyesvállalat létrehozása mellett a Matáv és a T-Systems International megállapodott arról is,
hogy a Matáv a T-Systems International társszolgáltatói részlegének (International Carrier Sales
& Solutions, ICSS) partnereként fog működni. Az együttműködés értelmében a cégcsoport közös
piaci megjelenést tervez az elkövetkezendő években Bulgáriában, Romániában, Görögországban,
Moldáviában, Szerbiában, Montenegróban és Ukrajnában.
Matáv a T-Systems Hungary Kft.-vel arról állapodott meg, hogy stratégiai partnerként működnek
együtt és integrált megoldásokat nyújtanak a 200 legnagyobb hazai vállalkozásnak. A T-Systems
Hungary a Matáv rendszerintegrációs és outsourcing partnereként fog tevékenykedni, míg a
Matáv a távközlés és a hálózati szolgáltatások terén lép fel a T-Systems Hungary partnereként.
Marketing és ügyfélmenedzselési tevékenységük szoros koordinálásával a Matáv és a T-Systems
Hungary még jobb szolgáltatásokat nyújthat majd ügyfeleinek és növelheti versenyképességét a
régió ICT piacán. A Matáv és a T-Systems Hungary integrált IT és távközlési üzleti
megoldásokat nyújt majd közös ügyfeleiknek.
Az együttműködésnek köszönhetően a T-Systems Hungary egyesíteni tudja a Matáv és a TSystems értékesítési erejét, és rendelkezik a nagy IT projektek menedzseléséhez szükséges knowhow-val. Az együttműködésnek több közvetett előnye is van a Matáv számára, többek között
javuló versenyképesség és ügyfélmegtartás, új üzleti lehetőségek kiaknázása, valamint erős piaci
jelenlét a T-Systems Hungary-vel.
A megállapodás részeként a T-Systems Hungary lényeges megtakarításokat kíván elérni és még
jobb minőségű szolgáltatásokat kíván a Matávnak nyújtani informatikai tevékenységnek
fokozatos felvállalásával. A Matáv már megkezdte SAP alkalmazásainak a T-Systems Hungary
Kft.-hez történő kihelyezését.

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, ezért 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 önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos
tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az
ilyen tényezőket többek között a 2003. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi,
amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC)
nyújtottunk be.

