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A Magyar Telekom további információkat tesz közzé a vizsgálattal
kapcsolatban
Budapest – 2009. március 18. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA
US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója további információkat tesz közzé a belső
vizsgálattal kapcsolatban.
A Magyar Telekom (a „Társaság”) a 2008. december 31-én végződött évre vonatkozóan 2009. március 17-én
közzétett éves beszámolóiban foglalt tájékoztatáson, valamint a korábban nyilvánosságra hozott közzétételeken és
bejelentéseken túlmenően az alábbi újabb információkat teszi közzé a folyamatban levő belső vizsgálattal
kapcsolatban:
Az Audit Bizottság jogi tanácsadójának 2009. február 27-én küldött levelében az Egyesült Államok Igazságügyi
Minisztériuma („DOJ”) kérte, hogy a belső vizsgálat lezárása és a végső jelentés kibocsátása előtt az Audit Bizottság
minden ésszerűen indokolt vizsgálati eszközt használjon fel, ideértve a DOJ által az Audit Bizottság jogi tanácsadója
számára újabban azonosított kérdések kivizsgálását. A DOJ tudja, hogy ezen újabb kérdések kivizsgálása késleltetheti
a jelentés elkészítését. A DOJ kérte továbbá, hogy az általa történő további értesítésig az Audit Bizottság tartózkodjon
a végső jelentés átadásától, mert a DOJ szerint ez befolyásolhatná a DOJ által végzett vizsgálatot. A Társaság, annak
Igazgatósága és Audit Bizottsága továbbra is támogatja a belső vizsgálatot, mivel a hatósági vizsgálatok belső
vizsgálatok útján és egyéb módon történő folyamatos támogatása és elősegítése mind a Társaság mind a
részvényesek érdekét szolgálja. A február 27-i levélben a DOJ kijelentette, hogy a belső vizsgálat segíti és segítette a
DOJ munkáját és az együttműködést figyelembe fogja venni a jelen ügy esetleges DOJ általi peren kívüli lezárásakor.
Ahogy a Társaság korábban is kijelentette, nem tudjuk megítélni, hogy mikor zárulnak le a belső és a jelenleg is zajló
hatósági vizsgálatok, és hogy mi lesz azoknak a végső kimenetele, illetve a hatása - ha lesz ilyen - a pénzügyi
beszámolóinkra vagy működési eredményeinkre. A hatóságok büntető vagy polgári jogi szankciókat alkalmazhatnak
velünk vagy leányvállalatainkkal szemben, beleértve a pénzbüntetést is, illetve további változtatásokat
kezdeményezhetnek az üzleti tevékenységünk és a megfelelőségi programunk tekintetében.
A belső és hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos további információ található a Magyar Telekom 2008. december 31én végződött évre vonatkozóan 2009. március 17-én közzétett éves beszámolóiban, a 2008. évi első, második és
harmadik negyedéves jelentésében illetve az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez a 2007.
december 31-én végződött évre vonatkozóan benyújtott 20-F formátumú éves jelentésében.
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 jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2007.
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.

