Magyar Telekom
Befektetői közlemény

A Magyar Telekom Csoport tovább erősíti jelenlétét Dél-Kelet
Európában
Budapest – 2005. november 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 szerződést
írt alá Bulgária egyik vezető újgenerációs vezetékes távközlési és internetszolgáltatója, az Orbitel
megvásárlásáról. A megállapodás a Magyar Telekom középtávú stratégiájának megfelelően erősíti a társaság
jelenlétét a dél-kelet európai távközlési piacon.
A Magyar Telekom szerződést írt alá az Orbitel 100%-os tulajdonrészének megvásárlásáról 8 millió euró értékben és
támogatja a menedzsment következő évekre szóló fejlesztési tervét. A mintegy 7 millió eurós beruházási program
keretében a bolgár távközlési piac lehetőségei jól kiaknázhatóvá válnak. Az Orbitel jelenleg Bulgária egyik vezető
újgenerációs vezetékes távközlési és internetszolgáltatója, amely az IP technológia alkalmazásával és az inkumbens
szolgáltató hálózatához kapcsolódva országos hang- és adatszolgáltatásokat kínál az üzleti szegmens számára. A
vállalat 2004-ben 133 alkalmazottat foglalkoztatott, 9,3 millió euró bevételt ért el és az EBITDA értéke 1,1 millió euró
volt. A tranzakció pénzügyi zárása várhatóan 2006. januárban történik meg.
A Magyar Telekom Csoport a 2004. augusztusban bejelentett stratégiájának megfelelően nagykereskedelmi alapon
nemzetközi hálózati és forgalmi szolgáltatásokat nyújt Dél-Kelet Európában hálózati csatlakozási pontjaival (PoP),
amelyek 2004. július óta Romániában, 2004. szeptember óta Bulgáriában és 2005. augusztus óta Ukrajnában
működnek. A helyi piacok ismerete jó alapot teremt arra, hogy a Magyar Telekom kihasználja a liberalizáció és a
szabályozási környezet által a jövőben kínált további lehetőségeket és teljes szolgáltatási kínálatával belépjen a
megfelelő kiskereskedelmi piaci szegmensekre is.
Következő lépéseként a Magyar Telekom ezzel összhangban megjelenik a romániai kiskereskedelmi piacon 2006.
során leányvállalatán, a Combridge-on keresztül. A Csoport mind a lakossági, mind az üzleti ügyfelek tekintetében ki
fogja használni a szolgáltató-választás lehetőségeit kiépítve a megfelelő összekapcsolódást a Romtelecom-mal. 2006
végére a Magyar Telekom a romániai távközlési piac valamennyi szegmensében jelen kíván lenni, kihasználva a
liberalizációs folyamat nyújtotta lehetőségeket.
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.

