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A Magyar Telekom az üzleti ügyfelek energia szolgáltatásokkal való
kiszolgálására vegyesvállalatot alapít
Budapest – 2015. március 11. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM
HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy az egyik vezető regionális
integrált energia-kereskedelmi társasággal – a MET Holding AG-vel – megállapodást írt alá az üzleti
energia ügyfeleket kiszolgáló vegyesvállalat (joint venture) alapításáról.
Az együttműködés a Magyar Telekom és a MOL – amely jelentős tulajdonosi hányaddal rendelkezik a
MET csoportban – 2013 júliusában létrejött stratégiai megállapodásán alapul. A joint venture elsődleges
célja a Magyar Telekom és a MET csoport üzleti ügyfeleinek nyújtott energia szolgáltatási tevékenység
fejlesztése és optimalizálása. A Magyar Telekom az ügyfélkiszolgáláshoz és energiapiaci jelenlétéhez
kapcsolódó jelentős tapasztalataival és innovativitásával, a MET csoport pedig átfogó energia iparági
tapasztalataival járul hozzá a közös vállalat sikeréhez. A felek jelentős lehetőséget látnak a partnerségből
eredő szinergiák kihasználásában, amit elsősorban a kedvezőbb méretgazdaságosság és a felek közötti
kockázatmegosztás vezérelhet.
A joint venture létrehozásával az üzleti földgáz és villamos energia felhasználók kiszolgálása középtávon
megszűnik a Magyar Telekomnál, mivel az ellátást a közös vállalat fogja biztosítani. Az üzleti
ügyfélszegmensnek kínált energiaszolgáltatásban történő változás nem lesz hatással a Magyar Telekom
által a lakossági felhasználók részére nyújtott energiaszolgáltatásra.
A joint venture-t 50-50%-os tulajdonosi aránnyal és az irányítási struktúrában kiegyensúlyozott
jogkörökkel hozzák létre a felek. Ebből adódóan a joint venture működésének megkezdését követően az
üzleti ügyfeleknek nyújtott energiaszolgáltatási tevékenység nem kerül majd konszolidálásra a Magyar
Telekom csoport eredményében, hanem a vegyes vállalat eredményének 50%-a fog EBITDA alatti
tételként megjelenni. Ennek következtében a Magyar Telekom 2017-re a korábban vártnál arányosan
alacsonyabb árbevételre számít kb. 35-40 milliárd forinttal, azaz a 2014. évi 626,4 milliárd forint
bevételhez képest hozzávetőlegesen változatlan lesz.
A tranzakció lezárásához, amelyre várhatóan 2015. második felében kerül sor, az érintett hatóságok
jóváhagyása is szükséges.
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott
mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem
vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan
frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó

kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2013. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

