Magyar Telekom
Befektetői közlemény

A T-Online Magyarország irányítja az iWiW-et
Budapest – 2006. április 28. – 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 Magyar
Telekom 100 %-os tulajdonában lévő leányvállalata, a T-Online Magyarország Zrt. a mai napon szerződést írt
alá a legnagyobb magyarországi közösségi portált üzemeltető iWiW Kft. irányításának átvételéről. A vételár
közel 4 millió euró.
A WiW („who is who”, azaz ki kicsoda) – a létező barátságokat és kapcsolatokat online formában feltérképező –
közösségi oldal 2002. áprilisában indult. Folyamatos felhasználószám- és népszerűségnövekedés mellett a portál
2005. októberére elérte a 120 000 regisztrált tagot. Ekkor az oldal megújult és iWiW néven, azt követően számos új
szolgáltatással és 16 nyelven vált elérhetővé. Jelenleg több mint félmillió regisztrált tagja van, akik között a rendszer
20 milliónál több kapcsolatot tart nyilván.
Az oldalnak a Webaudit adatai szerint napi négyszázezer látogatója van, ezzel a negyedik legnézettebb magyar
weboldal.

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 2004.
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.

