Magyar Telekom
Befektetői közlemény

A Magyar Telekom leegyszerűsíti a tulajdonosi struktúrát
Macedóniában
BUDAPEST – 2005. november 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 a
Makedonski Telekomunikacii AD-ben (MakTel) lévő részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi struktúra
leegyszerűsítése érdekében kezdeményezte a 100%-os tulajdonában lévő macedóniai leányvállalata, a
Stonebridge Communications AD végelszámolását. A végelszámolás eredményeként a Magyar Telekom
közvetlenül fogja tulajdonolni részesedését a MakTelben.
A Stonebridge-t, mely 51%-os részesedéssel bír a MakTelben, a Magyar Telekom Rt. (korábban Matáv) 86,5%-os
tulajdoni aránnyal, a SEEF Holdings (a Soros Investment Capital leányvállalata) 6,1%-os tulajdoni aránnyal és a
CosmoTelco (7,4%) alapította a privatizációs folyamat során a tulajdonosi érdekek összehangolására és
képviseletére. Azóta a Magyar Telekom részesedése 100%-ra nőtt a Stonebridge-ben, így annak szerepe
szükségtelenné vált. Ennek megfelelően a Magyar Telekom megkezdte a cég végelszámolását a macedón
törvényeknek megfelelően. A folyamat lezárását követően a Magyar Telekom közvetlenül fogja birtokolni
tulajdonrészét a MakTelben, így a tulajdonosi struktúra egyszerűbbé válik.
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.

