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A T-Mobile Macedonia beolvad a Makedonski Telekomba
Budapest – 2015. június 17. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM
HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy leányvállalata, a Makedonski
Telekom AD – Skopje (a továbbiakban „Maktel”) a mai napon közgyűlést tartott, amelyen
jóváhagyták a T-Mobile Macedonia beolvadását a Makedonski Telekomba.
A Maktel az elsődleges vezetékes szolgáltató Macedóniában, piacvezető a vezetékes hang, vezetékes
internet és előfizetéses televíziós piacokon. A vállalat piacvezető a mobil szolgáltatások terén is a 100%ban tulajdonolt leányvállalatán, a T-Mobile Macedonián keresztül. A Magyar Telekom a Maktel
részvényeinek 51%-át tulajdonolja 100%-os leányvállalatán, a Stonebridge AD-n keresztül. A Maktel és a
T-Mobile Macedonia már évek óta azon dolgoztak, hogy működésüket egy vállalatban egyesítsék.
A macedón piacon a vezetékes-mobil konvergens termékek és ajánlatok növekvő jelentősége tette
szükségessé a T-Mobile Macedónia beolvadását a Maktelbe. A beolvadás a tervek szerint 2015. július
1-én lép hatályba. A Maktel közgyűlési döntésének fő mozgatórugója az, hogy a háztartásokat kettő
helyett egy jogi személy tudja ellátni vezetékes és mobil szolgáltatásokkal, valamint, hogy lehetőség
nyíljon további költséghatékonyság növelő lehetőségek felkutatására. A mostani döntés a beolvadási
folyamat utolsó lépése. A beolvadásból származó Csoport szintű pénzügyi hatások korlátozottak lesznek.
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott
mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem
vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan
frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó
kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2014. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

