Befektetői közlemény

Magyar Telekom

Befektetői kapcsolattartó:
Czenthe Szabolcs
Förhécz Krisztina
László Linda
Peresztegi Márton

Telefon:
+36-1-458-0437
+36-1-457-6029
+36-1-457-6084
+36-1-458-7382

Beosztás:
igazgató, Tőkepiaci és akvizíciós igazgatóság
osztályvezető, Befektetői kapcsolatok
befektetői kapcsolatok menedzser
befektetői kapcsolatok menedzser

E-mail cím:
czenthe.szabolcs@telekom.hu
forhecz.krisztina@telekom.hu
laszlo.linda@telekom.hu
peresztegi.marton@telekom.hu

MakTel közgyűlési határozat osztalékfizetésről
Budapest – 2009. április 29. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US,
BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy leányvállalata, a Makedonski Telekom
AD – Skopje (MakTel) közgyűlést tartott, melyen a 2008. üzleti év után 6,16 milliárd macedón dénár (a 2009. április 28-ai
4,82 HUF/MKD árfolyamon számolva mintegy 29,7 milliárd forint) összegű osztalék kifizetéséről határozott.
2008-ban a Macedón Számviteli Szabályok szerint a MakTel nem konszolidált mérleg szerinti eredménye 6,16 milliárd
macedón dénár volt, amely a döntésnek megfelelően teljes egészében kifizetésre kerül.
A Stonebridge „végelszámolás alatt”, a Magyar Telekom 100%-os leányvállalata, mintegy 3,5 milliárd macedón dénár
(16,9 milliárd forint) összegű osztalékra jogosult.
A közgyűlés döntése értelmében Wolfgang Hauptmann helyett a MakTel Igazgatóságának új tagja Stefan Körber lett.

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 2007. 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.

