ÁTADTÁK A MAGYAR TELEKOM CSOPORT SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONTJÁT
BUDAPEST – 2005. május 24. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU
és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési
szolgáltatója bejelenti, hogy ünnepélyes keretek között a mai napon átadták a Magyar Telekom
Csoport számviteli szolgáltatási központját (EurAccount Kft.), amely pénzügyi és számviteli
tevékenységeket végez a csoport tagjai számára.
A 2004. augusztus 12-én bejelentett stratégiának megfelelően a Magyar Telekom Csoport egy cégbe
központosítja pénzügyi és számviteli tevékenységeit, összhangban a költségcsökkentési és működésracionalizálási tervekkel. A 450 millió forint alaptőkével létrehozott EurAccount Kft. végzi a csoport
tagvállalati számára ezeket a feladatokat, amely a megtakarítások mellett stratégiai lehetőségeket nyújt
a Magyar Telekom Csoport számára. A centralizáció célja magas szintű szolgáltatások biztosítása a
belső ügyfelek számára, a működési hatékonyság javítása és a nem kulcstevékenységek költségeinek
csökkentése.
Az EurAccount Kft. a Magyar Telekom Csoport 100%-os tulajdonú társasága, tulajdonosi képviselő
testületének elnöke dr. Klaus Hartmann, a Magyar Telekom Rt. gazdasági vezérigazgató-helyettese,
igazgatóságának tagja, ügyvezető igazgatója Bálintné Pál Beáta.
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 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 2004. 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.

