Befektetői közlemény

Kinevezték a Magyar Telekom informatikáért felelős vezérigazgatóhelyettesét
Budapest – 2007. március 23. – 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 2007.
április 1-től Maradi Istvánt tölti be a Magyar Telekom informatikáért felelős vezérigazgató-helyettesi pozícióját.
Mint ahogy azt a Magyar Telekom közzé tette, a társaság Igazgatósága tegnapi ülésén új, az informatikáért felelős
vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozásáról döntöttek. A pozíciót 2007. április 1-től Maradi István tölti be. Maradi
István és Somorjai Éva emberi erőforrás vezérigazgató-helyettes a kinevezéssel párhuzamosan a Magyar Telekom
Ügyvezető Bizottságának tagjává válnak.
Maradi István részt vett a Westel Rádiótelefon Kft. indításában, a hálózat megtervezésében, majd 1995-től a Westel
900 Rt., majd a Westel Mobil Rt. üzemeltetési igazgatója. 2001-től 2006-ig a Westel Mobil Rt. (később T-Mobile
Magyarország Rt.) vezérigazgató-helyettese és szolgáltatásfejlesztési igazgatója volt. Kiemelkedő szerepe volt a
hálózat kiépítésében, fejlesztésében, az üzemeltetésben és az ezekhez kapcsolódó beszállítók kiválasztásában,
valamint az új szolgáltatások bevezetésében.
Maradi István jelenleg nem rendelkezik Magyar Telekom részvényekkel.

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 2005.
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.

