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A Magyar Telekom kezdeményezi értékpapírjainak egyesült államokbeli 
deregisztrációját 
 
Budapest – 2011. november 14. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), 
Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a mai napon benyújtja az Amerikai Egyesült Államok 
Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez („SEC”) az ún. Form 15F dokumentumot, annak érdekében, hogy megszüntesse a 
Magyar Telekom részvényeinek és amerikai letéti részvényeinek (ADS) az Egyesült Államok 1934. évi, módosított 
Értéktőzsdei Törvénye („Értéktőzsdei Törvény”) szerinti regisztrációját. 

 
Amint azt korábban közzétettük, a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) 2010. november 12-i hatállyal megszüntette 
az amerikai letéti részvényeinek New York-i tőzsdei jegyzését. Amint azt korábban szintén közzétettük, a Társaság 
deregisztrálni kívánja részvényeit és amerikai letéti részvényeit, és meg kívánja szüntetni az Értéktőzsdei Törvény 
szerinti jelentési kötelezettségeit. A Társaság ennek érdekében a mai napon benyújtja az SEC-hez az ún. Form 15F 
dokumentumot. A Társaság arra számít, hogy a deregisztráció a Form 15F benyújtását követő 90 nap elteltével, 2012. 
február 12-én válik hatályossá. A deregisztráció fő célja a pénzügyi jelentések struktúrájának egyszerűsítése és az 
adminisztrációs költségek csökkentése. 
 
A Társaság továbbra is elkötelezett az amerikai befektetőinek kiszolgálása, a legmagasabb szintű társaságirányítási 
gyakorlatoknak való megfelelés, és a pénzügyi beszámolók transzparenciája mellett. A Társaság ún. I. szinten tartja 
fenn az amerikai letéti jegy (ADR) programját. 
 
A Társaság továbbra is fenntartja jegyzését a Budapesti Értéktőzsdén, és változatlanul készít angol nyelvű fordításokat 
az éves jelentésekről, pénzügyi beszámolókról és befektetői közleményekről, amelyek továbbra is a Társaság 
honlapján (www.telekom.hu) lesznek elérhetőek. 
 
 
 
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 önmagukban rejlő 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 
2010. 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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