Magyar Telekom
Befektetői közlemény

A Magyar Telekom évi rendes Közgyűlésének időpontja
Budapest – 2006. március 30. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE:
MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy nem tartja meg
április végén 2006. évi rendes Közgyűlését, tekintettel arra, hogy a Magyar Telekom pénzügyi eredményeinek
auditálása még folyamatban van. Az audit lezárulását illetve a szükséges igazgatósági döntések meghozatalát
követően a Magyar Telekom közzé fogja tenni az évi rendes Közgyűlés pontos időpontját, valamint az osztalék
összegére vonatkozó javaslatot.
A Magyar Telekom 2005. évi eredményeinek 2006. február 13-i közzétételekor bejelentette, hogy vizsgálatot folytat az
egyik leányvállalata által mintegy 700 millió forint értékben megkötött szerződések ügyében. A vizsgálat célja annak
megállapítása, hogy a szerződések megkötése ellentétes volt-e a társaság szabályzataival, illetve a releváns
jogszabályokkal. A független jogi tanácsadó vezetésével és az audit bizottság felügyelete alatt zajló vizsgálat még
jelenleg is tart, és a Magyar Telekom eredményeinek auditálása függ a vizsgálat kimenetelétől. A Magyar Telekom
elkötelezett az iránt, hogy a vizsgálatot a vonatkozó törvényi és szabályozói kötelezettségeinek betartásával, valamint
az illetékes kormányzati szervekkel és szabályozó hatóságokkal együttműködve hajtsa végre.
A Magyar Telekom az évi rendes Közgyűlésnek a fenti okból történő csúszása miatt nem tud majd tartani bizonyos, a
magyar törvények és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szabályzata által megállapított határidőket. A hivatkozott
törvények és szabályzat értelmében a tőzsdei cégeknek a Közgyűlés által jóváhagyott, auditált éves jelentéseiket a
vonatkozó pénzügyi év végét követő 120 napon belül be kell nyújtaniuk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
és a BÉT-nek. A társaság törekszik arra, hogy az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül megtartsa évi rendes
Közgyűlését és elfogadtassa éves eredményeit.
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.

