Befektetői közlemény
A Magyar Telekom többségi részesedést szerez a T-Systems Hungary-ben
Budapest – 2007. január 2. – 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 2%-kal
növelte részesedését a T-Systems Hungary Kft-ben és megerősítette stratégiai együttműködését a T-Systems
Enterprise Services Gmbh-val.
2006. év végén a Magyar Telekom Nyrt és a T-Systems Enterprise Services GmbH közös tulajdonában lévő TSystems Hungary Kft értékesítette egy 100%-ban Deutsche Telekom érdekeltségű cég részére azon szolgáltatási
tevékenységeit, amelyek nem kötődnek a cég csoporton kívüli magyar ügyfeleihez, annak érdekében, hogy a TSystems Hungary Kft a portfoliótisztítás után a hazai nagyvállalati és egyéb intézményi ügyfeleket megcélzó
rendszerintegrációra koncentrálhasson. 2007. január 1-én a Magyar Telekom Nyrt 60 millió forintért további 2%
részesedést szerzett a cégben, 51%-ra növelve tulajdonrészét. A felek szándéka, hogy a Magyar Telekom
részesedése a T-Systems Hungary Kft-ben 2007. június végére 100%-ra emelkedjen.
Hasonlóan a jelenleg is életben lévő T-Com és T-Mobile megállapodásokhoz, a Magyar Telekom Nyrt és a T-Systems
Enterprise Services GmbH stratégiai együttműködési és névhasználati megállapodást írt alá 2006. végén, ami
biztosítja a Magyar Telekom számára a T-Systems márkanév kizárólagos használati jogát Magyarországon. Az
együttműködés szorosabbá válásával a Magyar Telekom Csoport számára további szinergiák válnak
kihasználhatóvá, s az összehangolt piaci tevékenység tovább javíthatja az ügyfélkapcsolatokat növelve az
informatikai piaci lehetőségek kihasználásának esélyeit.

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.

