Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Tárgy:

Előterjesztés és határozati javaslat: A társaság könyvvizsgálójának megválasztása,
díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős
természetes személy könyvvizsgáló valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Audit Bizottság
A Magyar Telekom Nyrt.
Audit Bizottságának javaslata a Társaság Közgyűlése részére
a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására
Az Audit Bizottság áttekintve és értékelve a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) független külső
könyvvizsgálójának teljesítményét, kvalifikációit, minőségellenőrzési rendszerét és függetlenségét, a
Társaság független külső könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, a
könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló, valamint
helyettes könyvvizsgáló kijelölése tekintetében a következő határozati javaslatot terjeszti elő a
Közgyűlés számára:
Határozati javaslat:
A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) könyvvizsgálójának
a PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszám: 01-09063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)
személy szerint Hegedűsné Szűcs Márta bejegyzett könyvvizsgálót
Kamarai tagsági szám: 006838
Lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.
Anyja neve: Hliva Julianna
választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2009. év vonatkozásában, azaz 2010.
május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2009-es üzleti évet lezáró közgyűlés 2010. május 31.
előtt kerül megtartásra, akkor a 2009. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó
időszakra.
Hegedűsné Szűcs Márta akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Róka
Nikolettát (kamarai tagsági szám: 005608, anyja neve: Soós Györgyi, lakcím: 1163 Budapest,
Gutenberg u. 17.) választja meg.
A Közgyűlés 89.000.000 Ft + ÁFA + max. 5% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben (amely
nem tartalmazza a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát)
jóváhagyja a Könyvvizsgáló éves díját, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli
törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves
konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát.
Budapest, 2009. március 4.
A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága nevében:
Dr. Farkas Ádám
az Audit Bizottság elnöke

