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A Magyar Telekom eladja a Pro-M Zrt. 100%-át
Budapest – 2012. augusztus 29. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: BÉT: MTELEKOM HB),
Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy adásvételi szerződést írt alá a Pro-M Zrt. részvényeinek 100%ának eladásáról a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára. A tranzakciós
ár 19,9 milliárd forint, amely magában foglalja a részvényeladást, a Magyar Telekom Pro-M számára nyújtott hiteleit,
valamint a Pro-M működőtőke igényét. A tranzakciós ár végső megoszlását a záráskor fogják meghatározni a felek, ennek
időpontja várhatóan 2012. augusztus végén lesz.
A Pro-M Zrt.-t a Magyar Telekom és a T-Mobile Magyarország alapította 2005-ben az Egységes Digitális Rádiórendszer
(EDR) kiépítésére és üzemeltetésére. Az EDR a 380-400MHz-es frekvenciasávon működő országos mobil rádió hálózat,
amelyet a sürgősségi szolgálatok (azaz a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat) és más közbiztonsági szervek
használnak. Az EDR TETRA technológián alapul, amely a közbiztonsági szolgálatok mobil rádió kommunikációjának
nemzetközileg elfogadott szabványa.
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a közszféra telekommunikációs
infrastruktúrájának üzemeltetéséért felelős; tulajdonosa a Magyar Állam.
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 2011. december 31-én végződött évre vonatkozó, a http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink
is bemutatják.

