Befektetői közlemény
A Magyar Telekom Igazgatósága javaslatot tett további, a Csoporton
belüli integrációkra
Budapest – 2007. május 25. – A Magyar Telekom Nyrt. (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg:
NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy az
Igazgatósága javaslatot tett további Csoporton belüli integrációk végrehajtására a szolgáltatásminőség javítása és
a hatékonyság növelése érdekében. A javaslat az Emitel Zrt.-nek valamint a T-Online Magyarország Zrt. internet
hozzáférési tevékenységének a Magyar Telekom T-Com szegmensébe való beolvasztását célozza.
A Csoport szolgáltatásminőség és működési hatékonyság javítását célzó stratégiával összhangban, a Magyar Telekom
Nyrt. és a T-Mobile Magyarország egyesülésének pozitív tapasztalatait figyelembe véve, az Igazgatóság a T-Com
magyarországi tevékenységeinek további integrálására tett javaslatot.
Az Emitel, a Magyar Telekom 100%-os leányvállalata a dél-magyarországi régió három szolgáltatási területén nyújt
távközlési szolgáltatásokat. 2007. március végén 72 ezer vezetékes vonalat működtetett. A fokozódó verseny
megköveteli a hatékonyság további javítását. Ebből kifolyólag a Magyar Telekomba kívánjuk integrálni a társaságot, és
ennek segítségével célunk a hatékonyság növelése a marketing, a kommunikációs és az ügyfélkapcsolati tevékenységek
egységesítése révén, valamint a működési struktúra egyszerűsítése a párhuzamos tevékenységek megszüntetésével.
A T-Online Magyarország tevékenységei hozzáférési üzletágra, valamint tartalom és web-portál területre osztódnak. A
hozzáférési üzleti terület tartalmazza az internet hozzáférési szolgáltatásokat, mint például az ADSL, a vonalkapcsolt- és a
kábel-internet valamint az IPTV és VoIP szolgáltatásokat. A szélessávú szolgáltatások piaci fókuszának növekedése,
valamint az integrált szolgáltatások terjedésének következtében az Igazgatóság az internet hozzáférési terület T-Com
üzletágba történő integrálását javasolja. Az integráció várhatóan pozitív hatást gyakorol a szolgáltatásminőségre,
elősegíti a szélessávú szolgáltatások fejlődését az integrált ügyfélkiszolgálásnak és ügyfélkapcsolati tevékenységnek
köszönhetően, továbbá biztosítja a működési hatékonyság javulását. A T-Online Magyarország fennmaradó üzleti
egysége elsősorban a média- és tartalomszolgáltatásokra, valamint más új üzleti területekre kíván fókuszálni.
Az Igazgatóság javaslatát a 2007. június 29-én tartandó Magyar Telekom Rendkívüli Közgyűlésnek valamint a két
leányvállalat legfőbb szerveinek kell jóváhagynia. Az egyesülési folyamat a cégbírósági bejegyzéssel zárul. Ezt követően
a Magyar Telekom lesz mind az Emitel, mind a T-Online Magyarországból kivált, majd beolvasztott területének általános
jogutódja. Mivel mindkét vállalat jelenleg is a Magyar Telekom 100%-os leányvállalata, így a tervezett lépéshez nincs
szükség a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyására.

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 2005.
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.

