Magyar Telekom
Befektetői közlemény

A Cégbíróság bejegyezte a Magyar Telekom Csoport további
integrációját jelentő döntéseket
Budapest – 2007. október 1. – 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 0110-045736/2, 01-10-044389/109 és a 01-10-041928/323 számú végzéseivel bejegyezte a T-Online
Magyarország Zrt-ből kivált hozzáférési üzletágnak a Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadását, a Magyar
Telekom Nyrt. és az Emitel Zrt. egyesülését, valamint a Magyar Telekom Nyrt. 2007. június 29-i Rendkívüli
Közgyűlése által a társaság Alapszabályában elfogadott módosításokat.
A Magyar Telekom Nyrt. 2007. október 1. napjától az Emitel Zrt. illetve a T-Online Magyarország Zrt-ből kivált
hozzáférési üzletág általános jogutódjává válik. A hozzáférési terület a Magyar Telekomon belül a T-Online
márkanevet megőrizve működik a jövőben tovább. A T-Online Magyarország Zrt. tartalomszolgáltatási területen
fennmaradó jogutódja [origo] Zrt. néven folytatja tevékenységét.
2007. október 1-től a Magyar Telekom Nyrt. alaptőkéje 22.700 db részvény névértékével csökken, illetve az államot
megillető szavazatelsőbbségi részvény (aranyrészvény) megszüntetéséről szóló törvénynek eleget téve, a megszűnt
„B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvénynek megfelelő 100 db „A” sorozatú részvény névértékével nő.
Ezáltal a társaság alaptőkéje a korábbi 104.276.831.500 Ft-ról (mely 1.042.768.215 db 100 Ft névértékű „A”
sorozatú törzsrészvényből és 1 db 10.000 Ft névértékű szavazatelsőbbségi részvényből állt) 104.274.561.500 Ft-ra
változik (mely 1.042.745.615 db 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészvényből áll).

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 2006.
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.

