Magyar Telekom
Befektetői közlemény

Rendkívüli Közgyűlést tartott a Magyar Telekom
Budapest – 2006. október 9. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és
Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma
Rendkívüli Közgyűlést tartott. A Közgyűlésen a részvényesek tájékoztatást kaptak a Magyar Telekom
üzletmenetéről és aktuális helyzetéről, valamint bizonyos szerződések megkötésének ügyében indult
vizsgálat állásáról. A Közgyűlés elfogadta a Magyar Telekom Nyrt. módosított, egységes szerkezetű
Alapszabályát, valamint a Felügyelő Bizottság módosított, egységes szerkezetű ügyrendjét. Ezt
követően a Közgyűlés felfüggesztette a további napirendi pontok tárgyalását.
A Közgyűlésen Thilo Kusch gazdasági vezérigazgató-helyettes adott tájékoztatást a Magyar Telekom
üzletmenetéről és aktuális helyzetéről. Elhangzott továbbá, hogy a bizonyos szerződések ügyében indult
vizsgálattal kapcsolatos költségek 3,1mrd Ft-ot tettek ki a Magyar Telekomnál szeptember végéig. Ezt
követően Nagy Bálint, a Magyar Telekom kommunikációs igazgatója ismertette a vizsgálat jelenlegi állását.
Eszerint a vizsgálat eredményeképpen további két szerződéssel kapcsolatban merült fel kifogás. Így a
vizsgálat tárgyát képező négy szerződés összege körülbelül 2mrd Ft-ot tesz ki. A vizsgálat még folyik. A
Társaság várakozásai szerint az Igazgatóság fontolóra veszi, milyen további intézkedések szükségesek,
figyelembe véve többek között a menedzsment tagjainak tevékenységét.
A Közgyűlés elfogadta a Magyar Telekom Nyrt. módosított, egységes szerkezetű Alapszabályát, valamint a
Felügyelő Bizottság módosított, egységes szerkezetű ügyrendjét. A módosítások oka a 2006. július 1-jén
hatályba lépett új társasági törvénynek való megfelelés, továbbá az Alapszabály esetében a Társaság
telephelyeiben és tevékenységi köreiben bekövetkezett változások.
A részvényesi konzultáció során egyértelművé vált, hogy a további napirendek előkészítése több időt igényel,
ezért a Közgyűlés felfüggesztette azok tárgyalását. A Közgyűlés 2006. november 6-án folytatódik.

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 2004.
december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Értékpapír- és
Tőzsdefelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

