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A Magyar Telekom Igazgatóságának javaslata Magyar Telekom 
törzsrészvények vásárlására szóló felhatalmazásról  
Budapest – 2010. február 26. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA 
US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Társaság Igazgatósága a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy felhatalmazást adjon törzsrészvények vásárlására a Magyar Telekom Nyrt. 
jegyzett tőkéjének legfeljebb 10%-áig. 
 
Az Igazgatóság javaslatot tesz a Közgyűlésnek, hogy felhatalmazást adjon Magyar Telekom törzsrészvények 
vásárlására. A javaslat célja, hogy a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikája kibővíthetővé 
váljon a javadalmazásnak ezzel a formájával, ezáltal pedig a részvényesi javadalmazási politika közelítsen a 
nemzetközi gyakorlathoz.  Ugyanakkor az Igazgatóság továbbra is úgy gondolja, hogy a részvényesi javadalmazási 
politika fő eszköze az osztalékfizetés kell hogy maradjon.  
 
Az Igazgatóság javaslatának értelmében a Közgyűlés felhatalmazást adna az Igazgatáság számára, hogy legfeljebb 
104 274 254 darab Magyar Telekom törzsrészvényt (egyenként 100 forint névértékű) vásároljon.  Amennyiben a 
Közgyűlés jóváhagyja a javaslatot, akkor a felhatalmazás az elfogadás napjától számolva 18 hónapos időtartamig 
érvényes. A felhatalmazás keretében megvásárolt részvények együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar 
Telekom Nyrt. jegyzett tőkéjének a 10%-át.  A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül kerül sor.  A 
felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges valamint a felhatalmazási időszakon belül sor 
kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényszámot el nem éri a felhatalmazás 
keretében vásárolt részvények teljes száma.         
 
A Magyar Telekom 2010. április 7-én tartja Éves Rendes Közgyűlését.  
 
 
 
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 2008. 
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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