Befektetői közlemény
Befektetői kapcsolattartó:
Lennert Márton
László Linda
Gáti Gerda

Magyar Telekom

Beosztás:
osztályvezető, Befektetői kapcsolatok
befektetői kapcsolatok tanácsadó
befektetői kapcsolatok menedzser

Telefon:
+36-1-457-6084
+36-1-481-7676
+36-1-458-0334

E-mail cím:
lennert.marton@telekom.hu
laszlo.linda@telekom.hu
gati.gerda@telekom.hu

A Magyar Telekom átruházza a többségi részesedését a Crnogorski
Telekomban
Budapest – 2017. január 10. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM
HB, a továbbiakban a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy
részvényvásárlási megállapodást írt alá a Hrvatski Telekom d.d.-vel. A tranzakció eredményeként a
Magyar Telekom többségi részesedése (76,53%) a Crnogorski AD. Podgorica-ban a Hrvatski
Telekom d.d.-hez kerül transzferálásra összesen 123,5 millió euróért (a 2017. január 9-i 308,7
HUF/EUR árfolyamon számolva mintegy 38,1 milliárd forintért).
A részesedés átruházása összhangban van a Magyar Telekom megújult céljával, amely a magyarországi
működést helyezi előtérbe, és mindent megtesz azért, hogy megerősítse a társaság mobilpiaci pozícióját
és szélesítse az ICT szolgáltatásait. Ugyanakkor igyekszik folytatni a vezetékes hálózati beruházásait, és
növelni a nagysebességű internethálózattal már ellátott területeken a penetrációt.
Továbbá, a Magyar Telekom várakozásai alapján a jelen tranzakció hozzájárul a nettó adósságráta (a
nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) csökkenő trendjének gyorsításához úgy, hogy 2017.
március végére a társaság osztalékpolitikája által kitűzött 30-40%-os céltartományt elérje. A Társaság
nettó adósságrátája 2016. szeptember 30-án 41,6% volt.
A tranzakció lezárására várhatóan 2017. január végéig kerülhet sor, ezt követően a montenegrói
működés nem kerül konszolidálásra a Magyar Telekom Csoport pénzügyi kimutatásaiba.
A tranzakció eredményeként a 2017-re vonatkozó publikus célkitűzéseink az alábbiak szerint változnak:
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2016
nagyjából 595 milliárd forint
nagyjából 193 milliárd forint
kb. 10%-os éves csökkenés

Publikus célkitűzések
2017 eredeti
585-595 milliárd forint
189-193 milliárd forint
kb. 10%-os éves csökkenés
több, mint 50 milliárd forint2

2017 módosított
560-570 milliárd forint
181-185 milliárd forint
kb. 15%-os éves csökkenés
több, mint 50 milliárd forint2

részvényenként 25 forint
célkitűzés

spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül
a leányvállalatokban lévő kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék után

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 2015. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

