Magyar Telekom
Befektetői közlemény

A Magyar Telekom megvásárolja a Dataplex Kft-t
Budapest – 2005. december 13. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg:
NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy szerződést
írt alá a magyarországi informatikai kihelyezés (IT outsourcing) piacán tevékenykedő Dataplex Kft.
megvásárlásáról.
A Magyar Telekom a 2005. december 12-én szerződést írt alá a Dataplex Kft. 100%-os tulajdonrészének
megvásárlásáról. A vételár, a jelenlegi nettó hitelállomány alapján 5.1 milliárd forint. A csoport továbbá átvállalja a
Dataplex 230 millió forint jelenértékű eszközlízing kötelezettségét is.
A távközlés és az informatika (IT) közti határok konvergálása következtében, a távközlési cégeknek előnyöket
jelenthet egyes IT szegmensekben való jelenlét. Ugyanakkor egyre erősödik az igény a magas szintű kihelyezett
(outsourcing) és menedzselt IT szolgáltatások iránt, így a Magyar Telekom leányvállalatának, T-Online Adatparknak
saját kapacitásai már nem elegendőek az üzleti ügyfelek igényeinek kielégítésére. A megnövekedett kapacitásnak
köszönhetően a tranzakció természetes növekedési lehetőséget biztosít a Magyar Telekom Csoport részére. A
Dataplex megvásárlását követően lehetővé válik marketing, értékesítési és műszaki területen a Csoport belső
szinergiáinak kihasználása a T-Online erőforrásaira támaszkodva. Távközlési és informatikai szolgáltatásokat
tartalmazó kombinált ajánlatok kialakítása további szinergikus lehetőségeket jelenthet Csoport szinten.
A Dataplex Kft. 18 alkalmazottat foglalkoztat, 2005-re tervezett bevétele 1.3 milliárd forint körül várható, ami a
következő években a kapacitás kihasználtság emelkedésével párhuzamosan növekszik majd. Hosszabb távon a
vezetékes iparág EBITDA rátáját közelítő jövedelmezőséget várunk a szolgáltatástól.
A Dataplex vételárát a rendelkezésére álló hitelkeretből történő lehívásokból finanszírozza a Magyar Telekom. A
tranzakció lezárásához, amelyre a tervek szerint 2006 első negyedévében kerül sor, a szabályozó hatóság (GVH)
jóváhagyása is szükséges.
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.

