A MATÁV IGAZGATÓSÁGA 2008. JÚNIUS 30-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA STRAUB ELEK
VEZÉRIGAZGATÓI MEGBÍZÁSÁT
BUDAPEST – 2004. május 19. – A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország
vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy Igazgatósága mai ülésén tagjai közül ismételten
Straub Eleket választotta meg elnökének (mint arról már korábban tájékoztatást adtunk, a Matáv
Közgyűlése 2004. április 28-i ülésén az Igazgatóságba választotta Straub Eleket 2007. május 31-ig).
A Matáv Igazgatósága - nagyra értékelve vezetői teljesítményét – döntött arról is, hogy 2008. június
30-ig meghosszabbítja Straub Elek vezérigazgatói megbízását, így a továbbiakban is a Matáv elnökvezérigazgatójaként folytatja munkáját.
Straub Elek és az általa irányított vállalat az elmúlt években több szakmai és társadalmi elismerésben
részesült. 1999-ben Straub Elek megkapta az Év Menedzsere magyarországi díjat, 2000-ben pedig az Év
Vezérigazgatója nemzetközi díjat. Straub Eleket 2003. május 15-én két évre a Német-Magyar Ipari és
Kereskedelmi Kamara elnökének választották meg. 2004 áprilisában megkapta a „Német Szövetségi
Köztársaság Érdemrendjének I. osztályú Érdemkeresztjét”.
A Matáv Igazgatósága a mai napon arról is döntött, hogy 2004. május 31-ével megszűnik a Matáv
stratégiai és nemzetközi vezérigazgató-helyettesi pozíciója. A továbbiakban a Matáv Csoport Központi
Stratégiai Szervezete a vezérigazgató közvetlen irányításával fog működni.
A jelenlegi megbízott vezérigazgató-helyettes, Balogh András 2004. június 1-jétől a Matáv Csoport
Központi Stratégiai Szervezet vezetőjeként határozatlan idejű kinevezéssel végzi változatlan tartalommal
és felelősségi körrel munkáját.
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 2003. 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.

