A Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadással történő
egyesülése kapcsán az egyesült társaságban részt venni nem kívánó részvényesekkel
történő elszámolás módja
Ezúton is szeretnénk tájékoztatni tisztelt részvényeseinket arról, hogy 2005. november 7-én a Magyar
Telekom Rt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: 01-10-041928) közgyűlése
előzetesen elhatározta a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. (1117 Budapest, Kaposvár
u. 5-7., cégjegyzékszám: 01-10-042361) egyesülését. A két társaság egyesülése a T-Mobile
Magyarország Rt. Magyar Telekom Rt-be való beolvadása útján valósul meg.
A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény szerint az egyesülő társaságok (azaz a Magyar
Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt.) részvényesei számára az egyesült társaságban való
részvétel nem kötelező.
Azon részvényeseknek, akik az egyesült társaságban is részvényesek maradnak, semmilyen további
teendőjük nincs részvényeiket illetően. Azon részvényesek számára, akik nem kívánnak az egyesült
társaság részvényesévé válni a Magyar Telekom Rt. vagyonából – részvényeik alapján – őket megillető
vagyonhányad kerül kiadásra.
A vagyonhányad kiadása
A vagyonhányad kiadása akképpen történik, hogy az egyesült társaságban a részvényesként részt venni
nem kívánó, jelenlegi Magyar Telekom részvényesek minden Magyar Telekom Rt. által kibocsátott,
egyenként 100 Ft, azaz egyszáz forint névértékű részvény után, mely tekintetében a Magyar Telekom Rt.
részére nyilatkozatot tett és gondoskodott a részvények alább megjelölt értékpapír-számlára történő
transzferálása iránt, a részvény által megtestesített vagyonhányad megváltásaként részvényenként 425 Ftot, (azaz négyszázhuszonöt forintot) kapnak a Magyar Telekom Rt. vagyonából.
A fenti részvényenkénti összeget az egyesült társaságban részvényesként részt venni nem kívánó
személyek az egyesülés cégbírósági bejegyzését követő harminc (30) napon belül kapják meg
bankszámlájukra történő átutalással.
A részt venni nem kívánó részvényesek nyilatkozata
nyilatkozata
Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem kíván az egyesült társaság részvényesévé válni, ezen szándékát
kétféleképpen jelentheti be. Egyrészt bejelenheti a második egyesülési közgyűlés előtt, ebben az esetben
nem szükséges a második egyesülési közgyűlésen való részvétel. Másrészt bejelentheti a második
egyesülési közgyűlésen úgy, hogy a második egyesülési közgyűlésen részvényesként részt vesz és a
vonatkozó napirendi pontnál tesz írásban nyilatkozatot.
Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy csak azon részvényesek gyakorolhatják a társasággal
szemben részvényekhez fűződő jogaikat, - azaz csak azon részvényesek által tett nyilatkozatokat tekintjük
érvényesnek – akiket mint részvényest, illetőleg akinek részvényesi meghatalmazottját a társaság
részvénykönyvébe bejegyezték. A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapírszámlavezető, mint részvényesi meghatalmazott a tőkepiaci törvény rendelkezéseinek megfelelően
ebben az esetben is jogosult eljárni.

Amennyiben Ön nem kíván részt venni a második egyesülési közgyűlésen, akkor azon szándékát, hogy
nem kíván az egyesült társaság részvényesévé válni, a mellékelt nyilatkozat (Nyilatkozat, melyet megtalál
a társaság honlapján www.magyartelekom.hu) értelemszerű kitöltésével és visszaküldésével jelentheti be
a Magyar Telekom Rt. Igazgatósága részére. Ezen nyilatkozatot úgy kell elküldeni, hogy az legkésőbb
2005. december 1818-ig megérkezzen az alábbi címre: KELER Rt. Részvénykönyv-vezetési Osztály 1075
Budapest, Asbóth utca 9-11., a borítékra kérjük írják rá: „Magyar Telekom egyesülési nyilatkozat”.
A nyilatkozat megtételének további feltétele, hogy a részvényes a nyilatkozattal érintett részvényeit a
Magyar Telekom Rt. részére a KELER Rt-nél vezetett, ezen célra elkülönített értékpapírszámlára
(számlaszám: 1145/100000) áttranszferálja legkésőbb 2005. december 18-ig. A transzfer megbízás
közlemény rovatában szükséges a nyilatkozatban is megjelölt értékpapír-számlaszám feltűntetése.
Mint említettük, a részvényeseknek lehetőségük van arra, hogy a második egyesülési közgyűlésen az erre
vonatkozó napirendi pont tárgyalásánál jelentsék be azon szándékukat, hogy nem kívánnak az egyesült
társaság részvényeseivé válni. Ebben az esetben a második egyesülési közgyűlésen adhatják át
nyilatkozatukat a Magyar Telekom Rt. Igazgatósága részére. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a
részvényesek a második egyesülési közgyűlésen kizárólag akkor adhatják át érvényesen nyilatkozataikat,
ha részvényeiket a közgyűlésre zároltatták.
A nyilatkozat érvényességének ebben az esetben az a további feltétele, hogy a részvényes a nyilatkozattal
egyidőben átadja a Magyar Telekom Rt. részére a nyilatkozatban szereplő részvényeknek a Magyar
Telekom Rt. részére a KELER Rt-nél vezetett, ezen célra elkülönített értékpapír-számlára (számlaszám:
1145/100000) való transzferálásra vonatkozó megbízást, valamint meghatalmazza a Magyar Telekom Rtt a transzfer megbízásnak az értékpapír-számlavezetőhöz való eljuttatására. A részvények a közgyűlési
zárolás feloldását követően a fenti értékpapír-számlára transzferálásra kerülnek. A részvényes a
nyilatkozat megtételét követően az érintett részvényekkel rendelkezni nem jogosult
Amennyiben az egyesülés cégbíróság általi bejegyzése meghiúsul a Magyar Telekom Rt. a cégbíróság
elutasító végzésének kézhezvételétől számított 3 banki napon belül a részt venni nem kívánó
részvényesek elkülönített számlára transzferált részvényeit visszatranszferálja a részvényes által
nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára.
Azon részvényeseink, akik nem személyesen, hanem meghatalmazott útján vesznek részt a második
egyesülési közgyűlésen, kizárólag akkor tehetnek meghatalmazottjuk által érvényesen a kiválásra
vonatkozó nyilatkozatot, ha az általuk adott megbízás erre vonatkozóan külön kiterjed. Ezt a helyszínen a
meghatalmazások tekintetében az Igazgatóság ellenőrzi.
Összegezve, amennyiben Ön nem kíván a második egyesülési közgyűlésen megjelenni, és az egyesült
társaság részvényesévé válni, a mellékelt nyilatkozatot pontosan kitöltve határidőben kell visszaküldenie
a fenti címre, másrészt gondoskodnia kell a részvényeinek a fentiek szerinti eltranszferálásáról.
Ha pedig Ön a második egyesülési közgyűlésen kíván nyilatkozni arról, hogy nem kíván az egyesült
társaság részvényesévé válni, három teendője van: egyrészt részvényeit legkésőbb 2005. december 12-ig
közgyűlési zárolás alá helyezni, másrészt a nyilatkozatot a második egyesülési közgyűlésen megtenni és
azt, valamint a fentiekben részletezett transzfer megbízást a Magyar Telekom Rt. Igazgatóságának
(képviselőjének) átadni.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a cégbíróság egyesülést bejegyző végzését követően
azon részvények névértékével, melyek tekintetében a részvényesek nyilatkoztak kiválási szándékukról,
valamint részvényeiket a Magyar Telekom Rt. rendelkezésére bocsátották, a Magyar Telekom az
alaptőkéjét leszállítja. Ezen részvények tekintetében a Magyar Telekom Rt. kizárólag a vonatkozó
vagyonhányadot fizeti meg a részvény tulajdonosának.
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.
2005. november 18.
Magyar Telekom Rt. Igazgatósága

Nyilatkozat
Alulírott ........................................................................................................................................... tekintettel a
Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. egyesüléséről született előzetes döntésre, ezennel
bejelentem a Magyar Telekom Rt. igazgatósága részére, hogy .......... db, azaz
.................................................... darab egyenként 100,- Ft névértékű Magyar Telekom névre szóló
részvényem tekintetében nem kívánok a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt
egyesülésével létrejövő egyesült társaság részvényesévé válni.
Adataim a következők:
Név (cégnév):
Cím (székhely):
Értesítési cím:
Anyja neve:
Értékpapír-számlavezető:
Értékpapír-számla száma:
A fentiekben megjelölt részvényeim ellenében a Magyar Telekom Rt. vagyonából járó vagyonhányadot
(egy részvény tekintetében 425,- Ft, azaz Négyszázhuszonöt forint) az alábbi bankszámlára történő
átutalással kérem kiadni.
Bank neve:
Számlaszám:
Jelen nyilatkozat megtételével elfogadom a Magyar Telekom Rt. által a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile
Magyarország Rt. egyesülésével létrejövő jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó
részvényesekkel történő elszámolás rendjéről közzétett hirdetményében foglaltakat.
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Nem természetes személy részvényes esetén cégszerű aláírás
Csak természetes személy részvényes esetén szükséges a tanúk igénybevétele

