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A Magyar Telekom bejelenti a belső vizsgálattal kapcsolatos nyomozás
kiterjesztését
Budapest – 2009. szeptember 22. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE:
MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti a Nemzeti Nyomozó Iroda által
folytatott nyomozás kiterjesztését.
Amint azt a Magyar Telekom 2009. március 31-én bejelentette, a Nemzeti Nyomozó Iroda (“NNI”) ismeretlen tettes
ellen nyomozást indított a Magyar Telekom Csoport tagjai által kötött bizonyos szerződések és egyéb ügyek kapcsán
folyamatban lévő belső független vizsgálattal kapcsolatos kifizetések vonatkozásában hűtlen kezelés gyanúja miatt.
Az NNI 2009. szeptember 21-én értesítette a Társaságot, hogy nyomozását kiterjesztette a munkavállalók személyes
adataival a belső független vizsgálat keretében történt esetleges visszaélés vizsgálatára. A Társaság együttműködik
az NNI-vel a nyomozás során.
A Társaság nem tudja megítélni az NNI nyomozás időigényét és annak kimenetelét. A Társaság nem tudja megítélni,
hogy lesz-e és ha igen milyen hatása az NNI nyomozásnak a Társaságra, illetve annak pénzügyi beszámolóira;
ugyanígy nem tudja megítélni a Társaság a nyomozásnak a belső független vizsgálatra és a folyamatban lévő egyéb
hatósági vizsgálatokra gyakorolt esetleges hatását.
Fentieken túlmenően, ahogyan a Társaság korábban is kijelentette, nem tudjuk megítélni, hogy mikor zárul le a belső
független vizsgálat, illetve, hogy mikor zárulnak le a folyamatban lévő hatósági vizsgálatok, valamint, hogy mi lesz
azoknak a végső kimenetele, illetve hatása – ha lesz ilyen – a pénzügyi beszámolóinkra vagy működési
eredményeinkre. A hatóságok büntető és polgári jogi szankciókat alkalmazhatnak a Társasággal és leányvállalataival
szemben, ideértve a pénzbüntetést is, illetve további változtatásokat kezdeményezhetnek az üzleti tevékenységünk és
a megfelelőségi programunk tekintetében.

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 2008.
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.

