Magyar Telekom
Befektetői közlemény

Változás a PRO-M tulajdonosi struktúrájában
Budapest – 2006. május 22. – 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 Cégbíróság
bejegyezte a PRO-M Zrt. – az EDR (egységes digitális rádiókommunikációs hálózat) szolgáltató társaság –
tulajdonosi struktúrájában bekövetkezett változást. A Magyar Telekom Nyrt. és a T-Mobile Magyarország
összeolvadását követően a Magyar Telekom Nyrt. közvetlenül birtokolja a PRO-M Zrt. részvények 100%-át.
Az EDR szolgáltatás kiépítése az idén megkezdődött, és a szerződéses határidőnek megfelelően áprilisban átadták az
egységes digitális rádiókommunikációs rendszer budapesti hálózatát. A társaság eddig 14000 végberendezéssel látta
el a készenléti- és biztonsági szerveket, és a munka a T-Mobile tapasztalatai és hathatós közreműködésével tovább
folyik. A budapesti hálózat átadását követően folytatódik az EDR rendszer országos kiterjesztése, amely a jövő év
januárjában fog befejeződni.
A hálózat kiépítéséhez szükséges beruházások és az első évek üzemeltetésének finanszírozása érdekében 8 milliárd
forintos tőkeemelésben (5 milliárd forint jegyzett tőke és 3 milliárd forint tőketartalék) és 15 milliárd forint összegű
hitelben részesült a társaság. Az EDR-rel kapcsolatos beruházások összege várhatóan 20-22 milliárd forint körül lesz
2006-ban.
Az EDR egy 380-400 MHz-en működő, országos professzionális mobil rádióhálózat (PMR), amelyet a készenléti és
biztonsági szervek használnak Magyarországon, így elsősorban a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat. A
kiváló minőségű EDR-hálózat az említett szolgálatok által jelenleg használt analóg rádiókat fogja felváltani.
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.

