Befektetői közlemény

A Magyar Telekom nem tette közzé november 15-i közgyűlésének
határozati javaslatait
Budapest – 2006. november 2. – 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 nem tette közzé 2006. november 15-én tartandó közgyűlésének határozati javaslatait.
A Magyar Telekom Felügyelő Bizottsága - összhangban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) korábbi
határozatával - 2006. október 2-i ülésén úgy határozott, hogy saját hatáskörében közgyűlést hív össze 2006.
november 15-re. A 2006. október 13-án közzétett közgyűlési meghívó szerint a közgyűlés napirendjén szerepel a
társaság 2005. évi pénzügyi beszámolójának és az osztalékfizetési javaslatnak a megtárgyalása is. A 2006. évi IV.
törvény 304.§ (1) bekezdése, valamint a Magyar Telekom Alapszabálya alapján legalább tizenöt nappal az éves
beszámoló elfogadására összehívott közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kellene hozni az éves beszámoló, az
igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő előterjesztések
összefoglalóját és a határozati javaslatokat.
Annak ellenére, hogy Magyar Telekom elkötelezett az iránt, hogy teljes mértékben megfeleljen az ügyben illetékes
hatóságok követelményeinek és elvárásainak és törekszik arra, hogy az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül
elfogadtassa éves eredményeit, valamint az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot, a Magyar Telekom vezetésének
nem áll módjában az előírt módon közzétenni a határozati javaslatokat tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésére a
közgyűlés elé terjesztendő dokumentum.
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 Tőzsde- és
Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

