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Elismerés a Magyar Telekom fenntarthatósági törekvéseiért
Budapest – 2014. szeptember 23. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg:
MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója örömmel jelenti be, hogy a Magyar
Telekom a harmadik helyen szerepel a világ telekommunikációs vállalatainak fenntarthatósági
szempontok szerinti nemzetközi rangsorában az Oekom Research által készített jelentésben,
anyavállalata a Deutsche Telekom és a BT Group nyomában.
A Magyar Telekom közel húsz éve foglalkozik a működéséből adódó fenntarthatósági kérdésekkel, és
2000-ben a hazai vállalatok közül az elsők között hozott létre külön környezetvédelmi, majd a vállalat
felelős működési folyamatait koordináló fenntarthatósági szervezetet. Fenntarthatósági tevékenységét a
teljes körű, tervezett és hosszú távú megközelítés jellemzi, és jelenleg már a harmadik, öt évre szóló
fenntarthatósági stratégiájának megvalósításán dolgozik.
Az Oekom Research a befektetési célpontok fenntarthatósági szempontú elemzését végző független
ügynökség, több mint 3400 vállalat és 57 ország környezeti és társadalmi teljesítményéről készít
elemzéseket. Az Oekom Research 2009-ben vizsgálta először a Magyar Telekom Csoport működésének
környezeti és társadalmi hatásait, akkor, majd a 2013. év végi értékelés alapján ismét a prémium, azaz a
befektetésre ajánlott kategóriába sorolta a vállalatcsoportot.

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.

