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Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok Osztályát jelölték az IR Magazine két 
díjára 
 

Budapest – 2016. június 1.– A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, 
a továbbiakban a “Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója örömmel jelenti be, 
hogy szűkített listára került az IR Magazine által meghirdetett verseny két kategóriájában is. 
Rendkívüli magas színvonalú betekintésének és átfogó nézőpontjának köszönhetően az IR 
Magazine a befektetői kapcsolatok széles körben elismert szakmai kiadványa. 
 
A Magyar Telekomot az alábbi két díjra jelölték:  

1. Legjobb Befektetői Kapcsolatok Közép-Kelet Európában 

2. Legjobb Befektetői Kapcsolatok Kommunikáció szektorban 

Az IR Magazine díjait évente osztják ki Európa-szerte elismerésül a vállalatoknak a tőkepiacokkal ápolt 
minőségi és professzionális kapcsolatért. Más díjakkal ellentétben ezek az elismerések teljesen 
függetlenek, ugyanis a vállalatok a szavazatokat közvetlenül azoktól kapják, akik a legjobban számítanak 
a szakmában – azaz az elemzőktől és a befektetőktől. Ez jelentős presztízst biztosít a kitüntetéseknek. 

Az „IR Magazine Díj - Európa 2016” győzteseit 2016. június 22-én este, egy londoni rendezvény 
keretében hirdetik ki, melyen a Magyar Telekom is részt vesz. 

Christopher Mattheisen, CEO így nyilatkozott: „A Magyar Telekomnak óriási megtiszteltetés a befektetői 
közösség jelölése. Mivel rendkívül komolyan vesszük a piacokkal való kapcsolatainkat, különösen 
örömteli ez az elismerés, mert azt bizonyítja, beérett folyamatos erőfeszítéseink gyümölcse a piacokkal 
történő párbeszéd és az elkötelezettségük növelése terén.” 

 

 

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 2015. december 31-én végződött évre vonatkozó, a 
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 
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