Befektetői közlemény

Magyar Telekom

Befektetői kapcsolattartó:
Czenthe Szabolcs
Walfisch Rita
László Linda
Peresztegi Márton

Telefon:
+36-1-458-0437
+36-1-457-6036
+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
walfisch.rita@telekom.hu
laszlo.linda@telekom.hu
peresztegi.marton@telekom.hu

A Magyar Telekom nyugat-magyarországi kábeltársaságot vásárol
Budapest – 2010. július 6. –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 megállapodást írt alá a Modultechnika
Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlásáról.
A Magyar Telekom július 6-án megállapodást írt alá a Modultechnika Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlásáról. A
vételár hozzávetőleg 1,5 milliárd forint feltételezve, hogy a tranzakció zárásakor a társaságnak nem lesz készpénz- és
hitelállománya. A szerződés elállási jogokat is megállapít.
A Modultechnika Kft. kábeltévé és internet szolgáltatást nyújt korszerű kábeltévé hálózatán keresztül. A Magyar Telekom
hagyományos hálózatán keresztül a Modultechnika szolgáltatási területén (Ajka és környéke) jelenleg nem nyújt
vezetékes szolgáltatást. A felvásárlással a Magyar Telekom célja, hogy tovább erősítse pozícióit a vezetékes
telekommunikációs piacon.
A tranzakció várhatóan 2010 harmadik negyedévében zárul le.
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 2009. 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.

