Befektetői közlemény

Az Igazgatóság Christopher Mattheisent választotta a Magyar Telekom
Csoport új vezérigazgatójának
Budapest – 2006. december 5. – 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 az Igazgatóság a mai napon Christopher Mattheisent (45) nevezte ki a társaság vezérigazgatójává,
továbbá javasolja a 2006. december 21-én tartandó Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság tagjává válassza.
Az Igazgatóság 2006. december 6-i hatállyal Christopher Mattheisent nevezte ki a Magyar Telekom
vezérigazgatójává. Christopher Mattheisen számos nemzetközi távközlési vállalatnál szerzett munkatapasztalatot,
széleskörű iparági és regionális ismeretekkel rendelkezik. 2002. szeptember és 2006. június között a Magyar
Telekom Vezetékes Szolgáltatások Üzletágának vezetőjeként dolgozott. Irányításával a Magyar Telekom Csoport
sikeresen építette ki a vezetékes szélessávú piacot, valamint az új innovatív megoldások bevezetésének
köszönhetően a társaság sikeresen kezelte a növekvő verseny által teremtett kihívásokat. Emellett Christopher
Mattheisen hatékonyan irányította az üzletág külföldön való terjeszkedését. 1993 és 1996 között a Westel (mai TMobile) alapító marketing és értékesítési igazgatójaként dolgozott. Anyanyelvén, az angolon kívül Christopher
Mattheisen folyékonyan beszél magyarul és németül is.
Az Igazgatóság javasolja a 2006. december 21-i Közgyűlésnek, hogy Christopher Mattheisent az Igazgatóság tagjává
válassza.
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 2004.
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.

