Befektetői közlemény

Felügyeleti intézkedések a Magyar Telekommal szemben
Budapest – 2006. július 27. – A Magyar Telekom Nyrt. (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg:
NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 6 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Telekomra és figyelmeztette
a társaságot a rendszeres tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályok betartására.
Mint azt a Magyar Telekom korábban már közzétette, a Társaság jelenleg is vizsgálatot folytat összesen mintegy 700
millió forint értékben megkötött tanácsadási szerződések ügyében annak megállapítására, 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 jelenleg is tart. A Magyar Telekom arról is
tájékoztatta a piacot, hogy a Társaság és néhány leányvállalata a vonatkozó évi rendes közgyűlések csúszása miatt
nem tudott és nem tud majd tartani bizonyos, a magyar és más vonatkozó törvények és szabályozások által az
auditált éves beszámolók elkészítésére és benyújtására vonatkozóan előírt határidőket.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete J-III-B/86.332/2006. számú határozatában felszólította a Magyar
Telekomot, hogy készítse el éves jelentését és tegyen meg minden lehetséges és szükséges jogcselekményt törvényi
kötelezettségeinek teljesítése érdekében. A Társaság jelenleg vizsgálja a jogi megoldásait annak, hogy a lehető
leghamarabb megtartsa az éves rendes közgyűlést és elkészítse az éves jelentés.
A Magyar Telekom kapcsolatban áll az illetékes hatóságokkal a vizsgálat állását illetően, illetve a hatóságok felkérték
a Társaságot további információk nyújtására. Ezen túlmenően a PSZÁF értesítette a Magyar Telekomot, hogy az
Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyelete arról tájékoztatta, hogy bekért bizonyos dokumentumokat a
Társaságtól az amerikai szövetségi értékpapírjog lehetséges megsértésének kivizsgálásához.
A Társaság elkötelezett az iránt, hogy teljes mértékben megfeleljen az említett hatóságok követelményeinek és
elvárásainak.

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.

