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Fejlemény a 2010. évi közgyűlési határozatokkal kapcsolatos cégeljárásban
Budapest – 2010. július 23. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US,
BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója az alábbiakban tájékoztatja részvényeseit a 2010.
április 7-i közgyűlési határozatok eredményeképpen bekövetkező cégadat változások bejegyzésére irányuló cégeljárásban
történt fejleményről.
Mint azt korábban 2010. május 21-én bejelentettük a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság elrendelte a 2010. április 7-i
közgyűlési határozatok eredményeképpen bekövetkező cégadat változások bejegyzésére irányuló cégeljárás
felfüggesztését.
A Fővárosi Ítélőtábla 2010. július 1-i keltezésű, a Társaság által 2010. július 22-én cégbírósági iratbetekintés során
megismert jogerős végzésében megváltoztatta a Cégbíróság döntését és utasította a Cégbíróságot a cégeljárás
folytatására.
Mint azt korábban közzétettük, a 2009. június 29-i, illetve a 2010. április 7-i közgyűlési határozatokkal kapcsolatban peres
eljárások vannak folyamatban. Nem zárható ki teljesen, hogy a Társaságnak a perekkel kapcsolatban további társasági
jogi lépéseket kell tennie. Nem tudjuk egyértelműen kijelenteni továbbá, hogy ezen ügynek nem lesz egyéb, jelenleg
előre nem látható hátrányos hatása a Társaságra.

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 2009. 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.

