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Befektetői közlemény

A Magyar Telekom Igazgatósága javasolja a Magyar Telekom és a
T-Mobile Magyarország egyesülését
Budapest – 2005. október 6. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE:
MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a mai napon a
Magyar Telekom Igazgatósága javaslatot tett a Magyar Telekom Rt. és 100%-os tulajdonban lévő
leányvállalata, a T-Mobile Magyarország Rt. egyesülésére. A döntés összhangban van a 2004-ben közzétett
középtávú stratégiával, melynek egyik alappillére a csoportszintű szinergiák kiaknázása. Az egyesülés
megvalósulása esetén a T-Mobile továbbra is önálló márkaként és önálló üzletágként működik majd a Magyar
Telekom Csoporton belül.
A Magyar Telekom Csoport 2004-ben közzétett középtávú stratégiájával összhangban a Magyar Telekom
Igazgatósága a mai napon javaslatot tett a Magyar Telekom és a T-Mobile Magyarország egyesülésére. Az egyesülés
elősegíti a Magyar Telekom Csoport hosszú távon is fenntartható értékteremtési lehetőségeinek kiaknázását,
különös tekintettel az ügyfélbázis megtartására és fejlesztésére, a hatékonyság és a költségszintek optimalizálására,
illetve az új innovatív technológiai lehetőségekből adódó előnyök kihasználására.
A vezetékes és mobil területek harmonizációjára való törekvés ötlete nem egyedülálló, mára számos vezetékes és
mobil üzletággal egyaránt rendelkező európai nemzetközi szolgáltató ismerte fel a konvergenciából eredő stratégiai
előnyöket, lehetőségeket.
Az egyesülés lehetővé teszi a Magyar Telekom Csoport számára, hogy a következő években hatékonyság-,
eredmény- és cash-flow javulást érjen el. A tranzakciót követően a lehetőségek még szélesebb köre áll majd a
Csoport rendelkezésére, hogy ügyfelei számára integrált csomagokat és új értéknövelt szolgáltatásokat kínáljon,
integrálja értékesítési tevékenységét valamint még jobban kihasználja a közös “T” márkanév előnyeit marketing és
kommunikációs tevékenysége során. A költséghatékonyságot tovább javítják a közös back-office megoldások és a
párhuzamos tevékenységek konszolidálása. Az integrációs és szinergiafolyamat teljes körű megvalósítását követően
a Csoport pénzügyi teljesítménye néhány éven belül jelentősen, akár évi több tízmilliárd forinttal is javulhat.
Az egyesülés mérföldkövei
Az Igazgatóság javaslatát mindkét társaság Közgyűlésének jóvá kell hagynia. Az egyesülési folyamat a cégbírósági
bejegyzéssel zárul. A cégbírósági bejegyzést követően a T-Mobile önálló márkaként és önálló üzletágként működik
tovább a Magyar Telekom Rt-n belül.
Az egyesülés jogi akadályokba nem ütközik, a hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak megfelel. Mivel a TMobile Magyarország jelenleg is a Magyar Telekom 100%-os tulajdona, így a tervezett lépéshez nincs szükség a
Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyására.

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.

