A MATÁV AJÁNLATOT ADOTT BE A MONTENEGRÓI TELEKOM CRNE GORE
TÁRSASÁGRA
BUDAPEST – 2004. december 22. – A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU),
Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Telekom Crne Gore (Telekom
CG) teljeskörű átvilágítását követően kötelező érvényű ajánlatot nyújtott be a vállalat
részvényeinek megvásárlására kiírt nyilvános pályázaton a Montenegrói Gazdasági Újjáépítés
és Külföldi Tőkebefektetések Ügynöksége részére.
A Telekom CG Csoport tagjai a Telekom CG és három leányvállalata, a Monet GSM, az Internet CG
és a Montenegro Card. A vállalat által közzétett információ alapján a Telekom CG, amely
Montenegro vezetékes szolgáltatója, 191 000 ügyfele számára nyújt vezetékes szolgáltatásokat. A
vállalat nem konszolidált árbevétele 2003-ban 72,1 millió eurót tett ki, 22,8 millió eurós EBITDA
szint mellett. A TCG 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalata, a Monet GSM, az ország
második legnagyobb mobilszolgáltatója, 2003. végén 190 000 ügyféllel rendelkezett, piaci
részesedése 43 százalékot ért el. A 85 százalékban tulajdonolt Internet CG az ország vezető
internetszolgáltatója 70 000 ügyféllel és 90 százalékos piaci részesedéssel. A TCG 51 százalékos
tulajdonában áll a nyilvános távbeszélő állomásokat üzemeltető Montenegro Card, mely a piac 60
százalékát szolgálja ki.
A Matáv korábban is eredményes volt értéknövelő akvizíciók végrehajtásában. A társaság szándéka,
hogy megvásárolja a Telekom CG részvényeit, összhangban áll azon stratégiai célkitűzésével, mely
szerint elsősorban értékteremtő akvizíciók által kíván növekedést elérni. A Telekom CG megfelel az
akvizíciós stratégia részeként meghatározott kiválasztási kritériumoknak.
A pályázat szabályainak és a Matáv titoktartási nyilatkozatának értelmében a vállalatra vonatkozó
további információ valamint az ajánlati ár bizalmasan kezelendő és csak a montenegrói kormány
döntését követően hozható nyilvánosságra.
A Telekom CG-re és leányvállalataira, illetve a montenegrói távközlési piacra vonatkozó további
információ a Telekom CG Csoport és a nemzeti szabályozó hatóság internetes oldalain található:
http://www.telekomcg.com/english.asp
http://www.monetcg.com/english/
http://www.cg.yu/eng/
http://www.agentel.cg.yu/english/index.htm
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz a Matávról, míg a TCG-re vonatkozó kijelentések
kizárólag nyilvánosan elérhető információt tartalmaznak. 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 2003. 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.

