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A Magyar Telekom részvény-visszavásárlási aukciót indít 
 
Budapest – 2021. május 10. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, 
továbbiakban „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a 2021. 
február 25-én közzétett rendkívüli tájékoztatásával összhangban részvény-visszavásárlási aukciót 
indít, amelynek során legfeljebb 10.207.597.960 forint összértékben („Keretösszeg”) tervez 
részvényeket visszavásárolni a Társaság részvényeseitől a részvényesek javadalmazása céljából 
(„Tranzakció”). A Társaság Igazgatósága az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2021. április 16-án elfogadta a Tranzakció 
végrehajtásához szükséges felhatalmazást. A Tranzakció lebonyolításának időpontja 2021. június 
10.  
 
A részvények megvásárlására a legalacsonyabb ajánlattételi árszintről indulva kerül sor, legfeljebb a 
meghatározott Keretösszeg erejéig. A Tranzakcióra 2021. június 10-én, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 
(„BÉT”) határozatában „az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós-Értékpapírtáblán történő 
Aukciós kereskedés szabályairól” című szabályzatában („Szabályzat”) meghatározott kereskedési 
rendszer alkalmazásával lebonyolításra kerülő, ajánlatgyűjtési és ügyletkötési időszakokból álló 
többáras ügyletkötési algoritmus szerinti vételi aukció („Aukció”) keretében kerül sor. 

A Tranzakcióban való részvétel önkéntes. Részvényesek a fentiekben hivatkozott MMTS1 Kereskedési 
Rendszerhez hozzáféréssel rendelkező szolgáltatón keresztül („Szolgáltató”) tehetnek eladási 
ellenajánlatot. A Tranzakcióban való részvétel érdekében javasoljuk az érdeklődő részvényeseknek, 
hogy időben vegyék fel a kapcsolatot jelenlegi Szolgáltatójukkal annak tisztázása céljából, hogy 
jelenlegi Szolgáltatójuk rendelkezik-e az MMTS1 Kereskedési Rendszerhez való hozzáféréssel és a 
részvényesnek lehetősége van-e a fentiek szerinti ellenajánlat megtételére. 

A Tranzakcióra az UniCredit Bank Hungary Zrt. („UniCredit”), mint befektetési vállalkozás bevonásával 
kerül sor, amely a Társaság részéről megbízott, a Szabályzat szerinti ajánlattevő. 

A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az ügyletkötést megelőzően a Tranzakciótól elálljon, 
illetve annak végrehajtását bármikor leállítsa, beleértve az Aukció során történő leállítást is. 

A Társaság az Aukcióról további részletes információkat, többek között részvétel feltételeiről, az 
ajánlatgyűjtésről és a tranzakció zárásáról a Tranzakciót megelőzően fog közzétenni. 

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 2020. december 31-én végződött évre vonatkozó, a 
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 


