Befektetői közlemény
A Magyar Telekom megállapodott az érdekképviseletekkel a
létszámleépítésről
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 megállapodott az
érdekképviseletekkel a 2008. évi létszámleépítésről.
A Magyar Telekom az elmúlt időszakban számos integrációs lépést hajtott végre szervezetének egyszerűsítése és
karcsúsítása érdekében. A T-Mobile Magyarország tavaly márciusi beolvasztása, valamint idén októberben a T-Online
hozzáférési üzletágának és az Emitelnek az anyavállalatba történt integrálása lehetővé teszi a párhuzamos
tevékenységek megszüntetését, valamint a folyamatok és a Csoport működési struktúrájának egyszerűsítését. A
szervezteti modell átalakításáról született közelmúltbeli döntés további lépést jelentett az ügyfélközpontúbb és
hatékonyabb működési struktúra kialakításában. A további hatékonyságjavítási intézkedések és létszámleépítés
megvalósítása érdekében a vezetés megkezdte az érdekképviseletekkel való tárgyalásokat, melyben ma
megállapodás született.
A mai döntésnek megfelelően a Csoportszintű létszámleépítés várhatóan további 24 milliárd forint végkielégítésekkel
kapcsolatos ráfordítást tesz szükségessé idén a negyedik negyedévben. (2007. első félévben 7,3 milliárd forint volt a
létszámleépítéssel kapcsolatos költség és elhatárolás.) Az idén már korábban végrehajtott elbocsátások és jelen
létszámleépítési megállapodás éves szinten várhatóan 13 milliárd forint megtakarítást eredményez a Csoportszintű
személyi jellegű ráfordításokban. Az érdekképviseletekkel kötött megegyezés tartalmazza az anyavállalat
állományban maradó munkatársainak 2008. márciusban esedékes 5,5%-os bérfejlesztését is. Mindezek
következtében a Csoportszintű, működési tevékenységekhez kötődő személyi jellegű ráfordítások mértéke
várhatóan 5%-kal csökken jövőre. Az elbocsátások jelentős része 2007. utolsó munkanapjával valósul meg, így a
Csoport létszámra gyakorolt hatása 2008. első negyedévben jelentkezik. A létszámleépítés várhatóan 15%-kal
csökkenti a Csoport összlétszámát 2008. év végére a 2007. június végi állapothoz képest.
Ezen hatékonyságjavító intézkedések szükségesek a távközlési iparágban tapasztalt, a Magyar Telekomot is érintő
kedvezőtlen tendenciák ellensúlyozására. A minden szegmensben erősödő verseny, valamint a kedvezőtlenebb
szabályozói (a barangolási árak szabályozása és a csökkenő végződtetési díjak) és gazdasági környezet várhatóan
negatívan befolyásolják a Csoport teljesítményét a következő években. Bár az integrációs lépések és az új szervezeti
struktúra egyszeri költségekkel járnak 2008-ban, összességében nélkülözhetetlenek a tradicionális hangalapú
szolgáltatások csökkenő teljesítményének ellensúlyozásához és e területek eredményességének fenntartásához.
Ezzel párhuzamosan, hogy ellensúlyozni tudjuk a hagyományos szolgáltatásokból származó bevételkiesést, a
társaság folytatja új szolgáltatási és üzleti lehetőségek felkutatását. Az új szolgáltatások, mint például az informatikai
és rendszerintegrációs tevékenységek, lehetővé teszik a bevételek szinten tartását, azonban mivel ezek a
szolgáltatások alacsonyabb margint biztosítanak, az EBITDA értéke várhatóan kismértékben csökkenni fog 2008-ban
a 2006-os szinthez képest. 2008-ra vonatkozó részletesebb kitekintést a 2007. éves eredmények közzétételét
követően ad a Társaság.

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.

