Befektetői közlemény
A Magyar Telekom egyszerűsíti a T-Systems szegmens szervezeti
felépítését
Budapest – 2007. május 29. – 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 Csoport
szolgáltatásminőség és működési hatékonyság javítását célzó stratégiával összhangban a Társaság egyszerűsíti a
T-Systems szegmens szervezeti felépítését. Az intézkedés nyomán csökkenni fog a leányvállalatok száma, míg
megmarad azok rugalmassága és ügyfélközpontúsága.
A T-Systems szegmens porfoliójának, különösen a KFKI csoport és a T-Systems Hungary akvizíciók révén történő
bővítését követően a Társaság felülvizsgálta az üzletág szervezeti felépítését. 2007. január 1. óta a T-Systems szegmens
három divízióból áll, melyek az Infocom, az IT-infrastruktúra és az IT-alkalmazás. Ezek közül a két utóbbi foglalja magába
a jelenlegi hat leányvállalat működését, azok profilja és kompetenciái alapján. A szegmens átláthatóságának javítása és
az értékesítési hatékonyság növelése érdekében csökkentjük a leányvállalatok számát a megfelelő divíziókba történő
beolvasztás révén, és ezek a divíziók ily módon önálló jogi egységet fognak alkotni. A jogi folyamatok várhatóan 2008.
január 1-re zárulnak le. A lépés lehetővé teszi, hogy a Társaság hatékonyabban koncentráljon az ICT szolgáltatási
piacon megszerzett vezető szerepének további erősítésére, valamint hogy a vállalati piacon teljes értékű infokommunikációs szolgáltatóként léphessen fel. Továbbá a párhuzamos tevékenységek megszüntetésének köszönhetően
a működési hatékonyság is javul.
Az operatív tevékenységek divíziók közti megosztása az alábbi módon történik: a hagyományos szolgáltatási portfolió,
mint a beszédcélú szolgáltatások és az adatkommunikációs WAN megoldások, valamint az outsourcing tevékenységek
irányítása az Infocom divízió kereteiben történik. Az IT-infrastruktúra divízió a hálózat- és rendszer-integrációt, hálózat
üzemeltetést és informatikai tanácsadó szolgáltatásokat foglalja magába. A KFKI-LNX tehát szintén idetartozik. Az ITalkalmazás divízió – amibe beletartozik a T-Systems Hungary is – a helyszíni támogatásért és üzemeltetésért, valamint az
alkalmazás fejlesztésért és üzemeltetésért felel.

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.

