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A Magyar Telekom bejelentése részvényesi javadalmazási 
javaslatról 
 
Budapest – 2021. február 25. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: 
MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti az Igazgatóság 
javaslatát a 2020. üzleti év utáni részvényesi javadalmazásról, amely osztalékkifizetést és 
részvényvisszavásárlást foglal magában. 
 
Az Igazgatóság megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. egyedi és a Magyar Telekom Csoport 
konszolidált, IFRS szerint készült 2020. évi éves beszámolóit, és azokat jóváhagyásra javasolja a  
Közgyűlésnek. Az Igazgatóság a 2020. üzleti év után összesen 15.311.396.940 forint osztalék 
kifizetését javasolja az Éves Közgyűlésnek. Az Igazgatóság döntést hozott továbbá 
részvényvisszavásárlási program végrehajtásáról 10.207.597.960 forint összegben, amelynek 
előfeltétele az Éves Rendes Közgyűlés által adott felhatalmazás. 
 
A Társaság az Éves Rendes Közgyűlést követően részletes közleményt jelentet meg az 
osztalékfizetés rendjéről. Az osztalék részvényenként 15 forintos összegnek felel meg a 
kibocsátott részvények (saját részvények nélküli) mai állományát figyelembe véve. Az egy 
részvényre jutó ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának 
megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő 
részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között  a tulajdonosi 
megfeleltetés napja szerinti állapotnak megfelelően. 

A jelen befektetői közlemény közzétételének napján hatályos jogszabályok szerint az Éves 
Rendes Közgyűlés személyes részvétellel nem tartható meg és az Éve s Rendes Közgyűlés 
napirendjén szereplő kérdésekben, így az osztalékfizetésről és a részvényvisszavásárlási 
felhatalmazásról a Társaság Igazgatósága fog dönteni. A Társaság a vonatkozó döntésekről és 
fejleményekről kellő időben fogja tájékoztatni részvényeseit. 

 
A kibocsátott összes részvény száma és a saját részvények száma 2021. január 31-i állapot szerint 
innen tölthetőek le. 
 
Dr. Robert Hauber, az Igazgatóság elnöke a javaslat kapcsán elmondta:  

„A részvényesi javadalmazás javasolt formája, azaz az osztalékfizetés és  a részvényvisszavásárlás 
kombinációja jól tükrözi a Magyar Telekom hosszú távú, fenntartható növekedéshez és 
értékteremtéshez való hozzáállását. A részvényesi javadalmazás javasolt mértéke, a 
részvényenkénti 25 forintnak megfelelő összeg, a stabilitás jele, miközben a teljes részvényesi 
javadalmazás jelentősen magasabb, mint a Társaság 2020-as szabad cash flow-termelése és így 
tovább növeli az eladósodottságot. A külső környezet bizonytalanságai ellenére, célzott 
fejlesztéseink és erőfeszítéseink eredményeképpen a Magyar Telekom ma szilárd alapokon áll, és 
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további növekedési potenciállal rendelkezik, így feltett szándékunk, hogy a részvényesi 
javadalmazást növekvő pályára állítsuk.” 

 
 
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 időpontjáb an 
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 jövőr e 
vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2019. december 31-én végződött évre 
vonatkozó, a http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 
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