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A Magyar Telekom Igazgatósága a Magyar Telekom és a T-Kábel 
egyesülésére tesz javaslatot 
 
Budapest – 2009. május 25. –A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, 
BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a mai napon a társaság Igazgatósága a 
Magyar Telekom és a T-Kábel egyesülésére tett javaslatot, mely lépéssel évente várthatóan 1 milliárd forint takarítható meg.  
 
A Magyar Telekom Igazgatósága a mai napon javaslatot tett a T-Kábel Magyarország Kft. (T-Kábel) a Magyar Telekom 
Nyrt.-be történő jogi beolvadására. A javaslat egy újabb lépést jelent a Magyar Telekom Csoport három éve meghirdetett 
integrációs folyamatában, melynek középpontjában a szolgáltatási színvonal javítása, illetve a hatékonyság növelése áll. A 
beolvadás a Dél-Vonal Kft.-t (Dél-Vonal) is érinti, mely társaság a T-Kábel 100%-ban tulajdonolt leányvállalata. 
 
A Magyar Telekom T-Kábel és Dél-Vonal leányvállalatai T-Home márka alatt analóg és digitális TV szolgáltatást, 
szélessávú internetet, valamint IP alapú hangszolgáltatást nyújtanak Magyarországon. Miután az anyavállalatnál a 
korábbi, technológiák mentén felépített szervezeti és menedzsmentstruktúrát ügyfél kategóriák mentén felépített 
struktúra váltotta fel, 2008 őszén lehetővé vált a márkastruktúra megújítása is.  Az anyavállalat a márkaváltás a keretében 
vezetékes termékkínálatát sikeresen konszolidálta és egyszerűsítette T-Home márkanéven. A fenti lépések 
eredményeképpen a TV szolgáltatás a „háromképernyős stratégia” egyik legfontosabb elemévé lépett elő.  
 
Az összeolvadás a társaság versenyképességének erősítése mellett a közös működésből eredő szinergiáknak 
köszönhetően hozzájárul a hatékonyság javításához, a költségek további csökkentéséhez, illetve a pénzügyi és emberi 
erőforrások optimális működtetéséhez. Az összeolvadásból származó költségmegtakarítás évente közel 1 milliárd forintot 
ér el. Mivel a Csoport hosszú távú versenyképességének a fenntartásához elengedhetetlen a költségek racionalizálása és 
a hatékonyság növelése, ezért a Magyar Telekom számára a hatékonyságot javító konszolidáció továbbra is kiemelt cél 
marad.  
 
Az egyesülés mérföldkövei 
 
Az Igazgatóság javaslatát a Magyar Telekom Rendkívüli Közgyűlésének, valamint a két leányvállalat legfőbb szerveinek 
jóvá kell hagynia, melynek tervezett időpontja 2009. június 29-e. Az egyesülési folyamat a cégbírósági bejegyzéssel zárul. 
Mivel a társaságok közvetlenül és közvetetten a Magyar Telekom 100%-os tulajdonában vannak, a tervezett lépéshez 
nincs szükség a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyására. 
 
 
 
 
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 2008. 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. 
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