A MATÁV EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍR ALÁ A T-COMMAL ÉS A T-MOBILE
INTERNATIONALLEL
BUDAPEST – 2004. október 6. – A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető
távközlési szolgáltatója ezúton bejelenti, hogy a Matáv Igazgatósága felhatalmazta a cég vezetését arra,
hogy stratégiai együttműködési megállapodást írjon alá a Deutsche Telekom Csoporthoz tartozó TCommal és T-Mobile Internationallel.
A T-Commal történő megállapodás a Matáv vezetékes és egyéb, nem-mobil tevékenységeinek operatív
támogatását segíti elő. A megállapodás fő célja a Matáv részvényesi értékének maximalizálása azáltal, hogy
alapot teremt a szinergiák hatékony kiaknázására és arra, hogy a T-Com támogatást nyújtson a Matáv
vezetékes üzletágainak. A T-Com elősegíti, hogy a Matáv nemzetközi tapasztalatokra tegyen szert a vezetékes
szolgáltatások területén. A támogatás kiterjed a hazai és nemzetközi stratégia kialakítására, a marketing és
értékesítési tevékenységre, a termékfejlesztésre, valamint az értékesítési stratégiára. A megállapodás nem érinti
a Matáv tulajdonosi struktúráját. Érintetlenül hagyja a Matáv alapszabályát, valamint Igazgatóságának és
Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.
A T-Mobile Internationallel aláírt megállapodás a Matáv 100%-os tulajdonában lévő T-Mobile Magyarország
működésének operatív támogatását segíti. A megállapodás fő célja, hogy alapot adjon a szinergiák hatékony
kiaknázására és arra, hogy a T-Mobile International mobil-specifikus kérdésekben támogassa a T-Mobile
Magyarországot. A T-Mobile International segítséget nyújt a T-Mobile Magyarországnak abban, hogy további
nemzetközi tapasztalatokra tegyen szert a mobil szolgáltatások területén, például termékfejlesztés, árpolitika,
márkanév menedzselés, értékesítési csatornák és értékesítési akciók terén, valamint a munkatársak szakmai
továbbképzésében. Nem érinti a Matáv tulajdonosi jogosítványait a T-Mobile Magyarország irányításában, és
nem módosítja sem a T-Mobile Magyarország Alapító Okiratát, sem Igazgatóságának és Felügyelő
Bizottságának ügyrendjét.
Az együttműködési megállapodások későbbi aláírásukat követően 2005. január 1-én lépnek hatályba.

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, ezért 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 önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező
van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű 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, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

