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A Magyar Telekom megszünteti New York-i tőzsdei jelenlétét 
 
Budapest – 2010. október 20. – 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 a New York-i tőzsdét (NYSE) a mai 
napon írásban értesítette, hogy meg kívánja szünteti a Társaság amerikai letéti részvényeinek (ADS-ek) tőzsdei jegyzését. A 
Társaság az előírásoknak megfelelően 2010. november 2-án ún. Form 25 dokumentumot szándékozik benyújtani az 
Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC). A tőzsdei jegyzés megszüntetése várhatóan 2010. 
november 12-én fog hatályba lépni, amikortól a New York-i tőzsdén a Társaság amerikai letéti részvényeivel való kereskedés 
lehetősége megszűnik. 
 
Amint azt korábban közzétettük, a tőzsdei jelenlét megszüntetésének fő célja a pénzügyi jelentések struktúrájának 
egyszerűsítése és az adminisztrációs költségek csökkentése. A Társaság jelenlegi tervei szerint a tőzsdei jegyzés 
megszüntetését követően az amerikai letéti jegy (ADR) programját ún. I szintű ADR program formájában kívánja 
fenntartani. 
 
A Társaság továbbra is elkötelezett amerikai befektetőinek kiszolgálása mellett. Ezzel egyidejűleg elkötelezett az 
értékpapírjai deregisztrálásához szükséges kritériumok lehető legrövidebb időn belüli teljesítése mellett, hogy ezáltal 
megszűnjenek a vonatkozó amerikai értékpapírjogi jogszabályok által előírt jelentési kötelezettségei. Ennél fogva a 
Társaság arra fog törekedni, hogy teljesítse ezeket a kritériumokat. Amennyiben a tőzsdei jelenlét megszüntetését 
követően valamilyen ok miatt a deregisztráció feltételei mégsem teljesülnek, a Társaság további lépésekről dönthet. 
 
A Társaság továbbra is fenntartja jegyzését a Budapesti Értéktőzsdén, és változatlanul készít angol nyelvű fordításokat az 
éves jelentésekről, pénzügyi beszámolókról és befektetői közleményekről, amelyek továbbra is a Társaság honlapján 
(www.telekom.hu) lesznek elérhetők. A honlapon elérhető egy, a folyamathoz kapcsolódó tájékoztató dokumentum, 
amely a New York-i tőzsdei jegyzés megszüntetésével kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket, illetve az 
azokra vonatkozó válaszokat tartalmazza. 
 
A Magyar Telekom fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból kifolyólag elhalassza vagy hatályba lépésük előtt visszavonja a 
dokumentumok benyújtását, vagy bármely más módon megváltoztassa ezzel kapcsolatos terveit. 
 
 
 
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 2009. 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. 
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