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A Gt. 71. §-a alapján az átalakulásban részt vevő társaság tagjai (részvényesei) dönthetnek úgy is, 
hogy nem kívánnak az átalakulást követően a jogutód társaság tagjai maradni.  

 

A Társaság Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére címmel hirdetményt tett közzé, 
melyben tájékoztatást nyújtott részvényesei számára arról, hogy milyen módon tudnak nyilatkozni a 
kilépési szándékukról. 

 

A közgyűlésen a részvényesek számba veszik, hogy a közgyűlés napjáig valamint a közgyűlés napján 
megtett nyilatkozatok alapján vannak-e olyan részvényesek, akik nem kívánnak a jogutód társaság 
részvényesei maradni.  

 

A kilépni szándékozó részvényesek legkésőbb e napirendi pontnál teheti meg a kilépésre vonatkozó 
nyilatkozatukat. 

 

 

E napirendi ponthoz tartozó előterjesztés határozati javaslatot nem tartalmaz. 

 
 
  
 



Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére 
a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán 
 
 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 
Budapest, Krisztina krt. 55., bejegyezve a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon Cg.: 01-10-041928 
cégjegyzékszám alatt) Igazgatósága valamint a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. 
ügyvezetése előkészítette a T-Kábel Magyarország Kft. (székhely: 1089 Budapest, Baross u. 133., 
bejegyezve a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon Cg.: 01-09-674638 cégjegyzékszám alatt) és a Dél-
Vonal Kft. (székhely: 1089 Budapest, Baross u. 133, bejegyezve a Fővárosi Bíróságon, mint 
Cégbíróságon Cg.: 01-09-908030 cégjegyzékszám alatt) beolvadását a Magyar Telekom Nyrt-be. 
 
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült 
társaságban való részvétel nem kötelező.  
 
1. Azon Magyar Telekom részvényeseknek, akik úgy határoznak, hogy a Magyar Telekom Nyrt-ben az 

egyesülést követően is tulajdonosok / részvényesek kívánnak maradni, semmilyen további teendőjük 
nincs részvényeiket illetően.  

 
2. Azon Magyar Telekom részvényesek számára, akik úgy határoznak, hogy nem kívánnak az egyesült 

társaság részvényesévé válni és erről érvényes nyilatkozatot tesznek, részvényeik ellenértékeként 
részvényenként 344 Ft (azaz háromszáznegyvennégy forint) kerül kifizetésre az átalakulás cégbírósági 
bejegyzését követő 30 (harminc) napon belül, azonban az átalakulás cégbírósági bejegyzésével 
korábbi Magyar Telekom részvényeik feletti tulajdonjogukat elveszítik.  

 
Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy  
 azon részvények névértékével, amelyek tekintetében a részvényesek nyilatkoztak kilépési 

szándékukról, a Magyar Telekom Nyrt. alaptőkéje csökken, az érintett részvények bevonásra 
kerülnek. Ezen részvények tekintetében a Magyar Telekom Nyrt. kizárólag az adott részvényre jutó 
ellenértéket fizeti meg a részvény tulajdonosának. 

 a kilépő részvényeseknek fizetendő érték (344 Ft) jelentősen a részvények piaci árfolyama alatt van. (A 
Magyar Telekom részvények 2009. május 28-i záróárfolyama 625 Ft (azaz hatszázhuszonöt forint) volt 
a Budapesti Értéktőzsdén.) 

 a kilépő részvényesek a beolvadás cégbírósági bejegyzésével egyidejűleg korábbi Magyar Telekom 
részvényeik feletti tulajdonjogukat elveszítik.  

 
 
Az egyesült társaságban részt venni nem kívánó részvényesek nyilatkozata 
 
Azon részvényesek, akik úgy döntenek, hogy nem kívánnak az egyesült társaság részvényesévé válni, 
ezen szándékukat kétféleképpen jelenthetik be a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részére.  
 
1. Az átalakulási közgyűlés előtt tett nyilatkozattal  
 
Abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy nem kíván az egyesült társaság részvényesévé válni és nem 
kíván részt venni az átalakulási közgyűlésen, az alábbi teendői vannak: 
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 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 141. §-ában foglaltak szerint, 2009. december 31-ig 
zároltassa értékpapírszámláján a részvényeit akként, hogy a zárolás jogcímeként tűntesse fel, hogy 
„részvény bevonás”, a zárolás kedvezményezettjeként pedig jelölje meg a Magyar Telekom Nyrt-t. A 
zárolást követően a részvényes a részvényekkel a zárolás feloldásáig rendelkezni nem jogosult. 

 A zárolásról kérjen igazolást értékpapírszámla-vezetőjétől. 
 Állítson ki megbízást a nyilatkozatban szereplő részvényeinek a Magyar Telekom Nyrt. KELER Zrt-nél 

vezetett, ezen célra elkülönített értékpapír-számlájára (számlaszám: 1145/100000) történő 
transzferálására az értékpapírszámla-vezetője által elfogadott formában (transzfer megbízás).  

 Töltse ki a mellékelt nyilatkozatot értelemszerűen és a zárolási igazolással valamint a transzfer 
megbízással együtt küldje vissza az alábbi címre: KELER Zrt. Részvénykönyv-vezetési Osztály 1075 
Budapest, Asbóth utca 9-11., úgy, hogy azok legkésőbb 2009. június 24-ig megérkezzenek. A 
nyilatkozatot tartalmazó borítékra kérjük, írja rá: „Magyar Telekom átalakulási nyilatkozat”. (A 
Nyilatkozat letölthető a társaság honlapjáról www.magyartelekom.hu is. A Magyar Telekom a 
nyilatkozatok befogadásával és feldolgozásával a KELER Zrt-t bízta meg.) 

 Magánszemély részvényesek esetén a részvényekért fizetendő ellenértékből levonandó adó 
meghatározása érdekében nyilatkozatához csatolja a részvények bekerülési értékére vonatkozó 
igazolást is.  

 
Felhívjuk a Tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a megküldött nyilatkozatot csak abban az 
esetben tudjuk elfogadni, ha részvényes a fenti kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett. 
 
Amennyiben a közgyűlés dönt az átalakulásról és a cégbíróság azt bejegyezi, úgy a Magyar Telekom 
Nyrt. vagy megbízottja tájékoztatja az értékpapírszámla-vezetőt arról, hogy jogosulttá vált a javára zárolt 
értékpapírok transzferálásának kezdeményezésére, és az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni 
a részvényeknek a Magyar Telekom Nyrt. KELER-nél vezetett 1145/100000 számú alszámlájára történő 
transzferálásáról. 
 
Amennyiben a közgyűlés nem dönt az átalakulásról vagy az átalakulást a cégbíróság nem jegyzi be, úgy a 
Magyar Telekom Nyrt. legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja az értékpapírszámla-vezetőt, hogy az 
értékpapírok a zárolás alól felszabadíthatóak. Ennek alapján az értékpapírszámla-vezető köteles 
gondoskodni a zárolás feloldásáról. 
 
 
2. Az átalakulási közgyűlésen a vonatkozó napirendi pontnál tett nyilatkozattal 
 
Abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy nem kíván az egyesült társaság részvényesévé válni és erről az 
átalakulási közgyűlésen kíván nyilatkozni, az alábbi teendői vannak:  
 
 Jelezze az értékpapírszámla-vezetőjének a közgyűlésen való részvételi szándékát, valamint kérjen 

értékpapír-számlavezetőjétől olyan tulajdonosi igazolást, amely nem kizárólag a közgyűlés vagy 
megismételt közgyűlés napjáig érvényes. Bár a társaság Alapszabályának hatályos rendelkezései 
szerint önmagában a közgyűlésen való részvételhez tulajdonosi igazolás nem szükséges, azonban a 
részvényes kizárólag abban az esetben tehet a közgyűlésen érvényes kilépési nyilatkozatot, ha a 
tulajdonosi igazolást átadja a társaság képviselőinek. Felhívjuk figyelmét, hogy a tulajdonosi igazolás 
kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó 
változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át, így a részvényes a 
tulajdonosi igazolás Magyar Telekom Nyrt. részére történő átadását követően a részvényekkel 
rendelkezni nem jogosult.  
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 Vegyen részt az átalakulási közgyűlésen és a vonatkozó napirendi pontnál 
o tegye meg nyilatkozatát; 
o adja át a Magyar Telekom Nyrt. részére a tulajdonosi igazolást; 
o állítson ki megbízást a nyilatkozatban szereplő részvényeinek a Magyar Telekom Nyrt. 

KELER Zrt-nél vezetett, ezen célra elkülönített értékpapír-számlájára (számlaszám: 
1145/100000) történő transzferálására az értékpapírszámla-vezetője által elfogadott 
formában (transzfer megbízás) és a megbízását adja át a Magyar Telekom Nyrt. részére; 

o adjon meghatalmazást a Magyar Telekom Nyrt.-nek arra, hogy a transzfer megbízást 
eljuttassa az Ön értékpapírszámla-vezetőjéhez; 

o magánszemély részvényes adja át a Magyar Telekom Nyrt. részére a részvények bekerülési 
értékére vonatkozó igazolást. 

 
Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen csak azon részvényesek gyakorolhatják 
a társasággal szemben részvényekhez fűződő jogaikat, - azaz csak azon részvényesek tehetnek érvényes 
nyilatkozatot – akiket mint részvényest, illetőleg akinek részvényesi meghatalmazottját (nominee) a 
Magyar Telekom Nyrt. részvénykönyvébe a 2009. június 29-i közgyűlés meghívójában meghatározottak 
szerint bejegyezték. A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, 
mint részvényesi meghatalmazott (nominee) a tőkepiaci törvény rendelkezéseinek megfelelően ebben az 
esetben is jogosult eljárni. 
 
Azon részvényeseink, akik nem személyesen, hanem meghatalmazott útján vesznek részt a közgyűlésen, 
kizárólag akkor tehetnek meghatalmazottjuk által érvényesen a kilépésre vonatkozó nyilatkozatot, ha a 
részvényes által adott meghatalmazás a nyilatkozattételre kifejezetten kiterjed. A helyszínen a 
meghatalmazásokat e tekintetben az Igazgatóság megbízott képviselője ellenőrzi. A meghatalmazottnak 
a nyilatkozat érvényes megtételéhez rendelkezésére kell állnia a tulajdonosi igazolásnak, valamint a 
transzfermegbízásnak a részvényes értékpapírszámla-vezetője által elfogadott formában. 
 
A részvények az átalakulás cégbírósági bejegyzését követően a Magyar Telekom Nyrt. fenti értékpapír-
számlájára transzferálásra kerülnek. A részvényes a nyilatkozat megtételét követően az érintett 
részvényekkel rendelkezni nem jogosult.  
 
Amennyiben a közgyűlés nem dönt az átalakulásról, akkor a Magyar Telekom Nyrt. a közgyűlésen 
visszaadja a kilépni szándékozó részvényes számára az általa átadott valamennyi dokumentumot. 
 
Amennyiben a közgyűlési döntést követően az átalakulást a cégbíróság nem jegyezné be, úgy a Magyar 
Telekom Nyrt. az elutasító végzés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül intézkedik a tulajdonosi 
igazolás és a transzfer megbízás részvényes vagy értékpapírszámla-vezetője részére történő 
visszajuttatásáról. 
 
 
A részvények ellenértékének kiadása 
 
Az egyesült társaságban részvényesként részt venni nem kívánó, jelenlegi Magyar Telekom részvényesek 
minden Magyar Telekom Nyrt. által kibocsátott, egyenként 100 Ft, azaz egyszáz forint névértékű (ISIN: 
HU0000073507) részvény után, mely tekintetében a Magyar Telekom Nyrt. részére nyilatkozatot tettek és 
teljesítették a jelen hirdetményben foglalt követelményeket, valamint részvényeik a Magyar Telekom Nyrt. 
KELER-nél vezetett 1145/100000 számú alszámlájára transzferálásra kerültek, a részvényeik 
ellenértékeként részvényenként 344 Ft-ot (azaz háromszáznegyvennégy forintot) kapnak a Magyar 
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Telekom Nyrt. vagyonából, amely összeget az egyesült társaságban részvényesként részt venni nem 
kívánó személyek az egyesülés cégbírósági bejegyzését követő harminc (30) napon belül kapnak meg 
átutalással az általuk a nyilatkozatban megadott bankszámlára/ügyfélszámlára. 
 
Felhívjuk a tisztelt magánszemély részvényesek figyelmét, hogy a hatályos adójogi előírások szerinti 
esetekben a kifizetőt adólevonási kötelezettség terheli. Amennyiben a részvényes nem igazolja a 
részvények bekerülési értékét, úgy a Magyar Telekom Nyrt. a teljes kifizetendő ellenértéket tekinti 
vállalkozásból kivont jövedelemnek. Kérjük, hogy a vonatkozó adójogi előírásokról a Tisztelt 
Részvényesek nyilatkozatuk megtétele előtt tájékozódjanak. 
 
Ha a fentiekben leírt eljárásokkal kapcsolatosan további információra van szüksége, kérjük, hívja a 
Magyar Telekom részvényvonalát az alábbi ingyenesen hívható telefonszámon: 06 80 38 38 38. 
 
Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága 
 
 
 
2009. május 29. 
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NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott ........................................................................................................................................... tekintettel a T-Kábel 
Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be történő beolvadásáról hozott előzetes döntésre, 
ezúton bejelentem a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részére, hogy .......... db, azaz 
.................................................... darab egyenként 100,- Ft névértékű Magyar Telekom névre szóló törzsrészvényem 
(ISIN: HU0000073507) tekintetében – mely per-, teher- és igénymentes - nem kívánok a beolvadással létrejövő 
jogutód társaság részvényesévé válni. 
 
Adataim a következők: 
Név (cégnév): 
Cím (székhely): 
Értesítési cím: 
Anyja neve: 
Értékpapír-számlavezető: 
Értékpapír-számla száma: 
Adóazonosító jel (adószám): 
 
A fentiekben megjelölt részvényeim ellenértékét (azaz egy részvény tekintetében 344,- Ft, azaz 
háromszáznegyvennégy forintot) az alábbi bankszámlára/ügyfélszámlára történő átutalással kérem kiadni. 
 
Számlavezető neve: 
Számlaszám: 
 
Jelen nyilatkozat megtételével elfogadom a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága által a T-Kábel Magyarország Kft. 
és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be történő beolvadásával létrejövő jogutód társaságban részvényesként 
részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolás rendjéről közzétett hirdetményében foglaltakat. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti részvények az átalakulás cégbírósági bejegyzését követően a Magyar Telekom 
Nyrt. KELER-nél vezetett 1145/100000 számú számlájára transzferálására kerüljenek. E hozzájárulásom 
feljogosítja a Magyar Telekom Nyrt-t arra, hogy a cégbírósági bejegyzést követően a transzfer megbízást az 
értékpapírszámla-vezető részére eljuttassa, és egyúttal meghatalmazom a Magyar Telekom Nyrt-t, hogy a 
beolvadás cégbírósági bejegyzését követően a transzfer megbízásra a transzfer értéknapját helyettem és 
nevemben rávezesse. Megértettem, hogy az átalakulás cégbírósági bejegyzésével egyidejűleg a fentiekben 
megjelölt részvényeim feletti tulajdonjogomat elveszítem.  
 
 
Dátum: 
 ………………………………………………. 
 Részvényes aláírása[1]

 
1. tanú[2] 2. tanú 
Aláírása: Aláírása: 
Neve: Neve: 
Címe: Címe: 
 

 

[1] Nem természetes személy részvényes esetén cégszerű aláírás. 
[2] Csak természetes személy részvényes esetén szükséges a tanúk igénybevétele. 
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