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A Magyar Telekom nyerte a Legjobb társaságirányítás díjat Magyarországon
Budapest – 2010. március 11. – A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és
Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a
Magyar Telekom nyerte a Legjobb társaságirányítás díjat Magyarországon, a World Finance magazin által odaítélt 2010.
évi társaságirányítási díjak egyikeként.
A díj azt tükrözi, hogy társaságunk elkötelezett a legjobb gyakorlat követése és a magas színvonalú társaságirányítás
iránt. Magyarországon 5 vállalat került a díjra jelöltek közé, amelyek közül a díjat odaítélő bizottság a Magyar
Telekomot választotta. A World Finance olyan társaságokat választott, amelyek a kedvezőtlen gazdasági környezet
ellenére megőrizték a társaságirányítás kiemelkedő színvonalát, és túlmutatva a minimális közzétételi
kötelezettségein továbbra is a befektetőik legjobb tájékoztatását tartották szem előtt.
Thilo Kusch, a Magyar Telekom pénzügyi vezérigazgató-helyettese a következőket mondta: “ A Magyar Telekom
számára, amely 1997 óta jelen van a New York-i és a budapesti értéktőzsdén egyaránt, a jó társaságirányítás egyben
jó működési teljesítményt is jelent, azaz részvényesi értékteremtés a nemzetközi szabályozásokkal és a legjobb
gyakorlatokkal összhangban. Örülünk, hogy erőfeszítéseinket elismerik, és továbbra is célunk, hogy az üzleti etika és
átláthatóság elvein alapuló, magas színvonalú kommunikációt fenntartsuk részvényeseinkkel.”
A díjjal kapcsolatban további tájékoztatás található a következő weboldalon:
http://www.worldfinance.com/news/home/awards/article1095.html

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
2008. 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.
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