Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére

Tárgy:

Tájékoztatás a részvényesek részére a Magyar Telekom Nyrt., a T-Kábel Magyarország
Kft. és a Dél-Vonal Kft. átalakulásával kapcsolatban

Budapest, 2009. június 29.

A jelen napirendi ponthoz – mely tájékoztató jellegű és határozati javaslatot nem tartalmaz – a
kapcsolódó előterjesztést a Tájékoztatás a részvényesek részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a DélVonal Kft. beolvadásával kapcsolatban felmerülő kérdésekről című melléklet tartalmazza.

Tájékoztatás a részvényesek részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft.
beolvadásával kapcsolatban felmerülő kérdésekről
A T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be történő cégjogi beolvadásának
szándékát a három érintett társaság vezető tisztségviselői 2009. május 25-én megerősítették. Az
átalakulás végrehajtása érdekében a társaság tulajdonosainak a jelen átalakulást jóváhagyó rendkívüli
közgyűlésen végleges döntéseket kell majd hozniuk.
A Magyar Telekom Nyrt. – az Alapszabályának 6.2.(d) pontja és a Gt. 71.§ (1) bekezdése alapján - egy
közgyűlési döntéssel hozhat határozatot az átalakulásáról. Az előterjesztés mellékleteként csatolt
vonatkozó dokumentumokat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága, illetve az érintett leányvállalatok
ügyvezetői megtárgyalták és elfogadták, a független könyvvizsgáló, valamint Felügyelő Bizottság és az
Audit Bizottság megvizsgálta és véleményezte.
A társaságok vezető tisztségviselői a végleges döntés előkészítése érdekében a jelen közgyűlést
megelőzően az előre meghatározott forduló napra (2008. december 31.) elkészített vagyonmérleg- és
vagyonleltár-tervezeteket és a további szükséges dokumentumokat elkészítették, azokat a kijelölt
független könyvvizsgáló véleményezte és megfogalmazta az arra vonatkozó nyilatkozatát.
Meghatározásra került az egyesült társaságban részt venni nem kívánó részvényeseket megillető
vagyonhányad, amelyet a 2009. május 29-i közleményünkben nyilvánosságra hoztunk és ugyanebben a
hirdetményben tájékoztattuk tisztelt részvényeseinket arról, hogy amennyiben bárki úgy dönt, hogy nem
kíván a jogutód társaságban részvényes lenni, akkor ezt hogyan jelezheti és milyen módon számol el vele
a társaság.
A Gt. 280. § (1) bekezdésében előírt cégbírósághoz történő előzetes benyújtási kötelezettségének,
valamint a Gt. 304. § (1) bekezdése és az Alapszabály 5.1. pontjában foglalt előzetes közzétételi
kötelezettségének a társaság eleget tett. Jelen rendkívüli közgyűlés feladata, hogy döntsön a három
társaság átalakulásáról és jóváhagyja a jogutód Magyar Telekom Nyrt. működéséhez szükséges
dokumentumokat.

