Befektetői közlemény

Magyar Telekom

Befektetői kapcsolattartó:
Förhécz Krisztina
László Linda
Szot Márton

Telefon:
+36-1-457-6029
+36-1-457-6084
+36-1-458-0453

Beosztás:
osztályvezető, Befektetői kapcsolatok
befektetői kapcsolatok menedzser
befektetői kapcsolatok menedzser

E-mail cím:
forhecz.krisztina@telekom.hu
laszlo.linda@telekom.hu
szot.marton@telekom.hu

Jogerősen lezárult a 2010. évi közgyűlés határozataival kapcsolatos per
Budapest – 2011. május 31. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország
vezető távközlési szolgáltatója tájékoztatja részvényeseit, hogy a 2010. április 7-i közgyűlés határozataival kapcsolatos
perben a Fővárosi Ítélőtábla a kisrészvényes felperesek keresetét elutasító elsőfokú ítéletet érdemben helybenhagyta.
Mint azt korábban bejelentettük, 2010. május 6-án két magyar kisrészvényes keresetet adott be a Társaság ellen, és kérte
a bíróságtól a Társaság 2010. április 7-én tartott közgyűlésén hozott határozatok hatályon kívül helyezését. A Fővárosi
Bíróság 2010. október 29-én kihirdetett elsőfokú ítéletével a keresetet elutasította.
Az elsőfokú ítélet ellen a kisrészvényes felperesek fellebbezést nyújtottak be, amelyben kérték az elsőfokú ítélet hatályon
kívül helyezését, illetve megváltoztatását.
A Fővárosi Ítélőtábla 2011. május 31-én kihirdetett jogerős ítéletében az elsőfokú ítéletet – a Társaság kérelmének
megfelelően – érdemben helybenhagyta, így a kisrészvényes felperesek keresetét elutasító ítélet jogerőre emelkedett. A
Fővárosi Ítélőtábla ítéletével szemben fellebbezésnek nincs helye.

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 önmagukban rejlő 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 2010.
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.

