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A Magyar Telekom előzetes megállapodást írt alá a T-Systems Magyarország 
eladásáról 
 
Budapest – 2019. július 9. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, a 
továbbiakban „Magyar Telekom” vagy a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója 
bejelenti, hogy a Társaság megállapodást írt alá a 4iG Nyrt-vel (a továbbiakban: „4iG”) a T-Systems 
Magyarország Zrt. (a továbbiakban „T-Systems”) eladásáról. 
  
A megállapodás alapján a 4iG a tranzakció zárásakor megvásárolja a T-Systems részvényeit. A 
tranzakció zárását megelőzően a T-Systems kis- és középvállalati értékesítési üzletága leválasztásra 
kerül, és az nem képezi az ügylet tárgyát.  
 
Az aláírt előzetes megállapodásban a felek megegyeztek a vételárban és a főbb feltételekben, azonban a 
tranzakció teljes feltételrendszere az előzetes megállapodást is ide értve - a T-Systems átvilágítása és a 
felek közötti további tárgyalások függvényében - a végleges adásvételi szerződés aláírásával válik 
kötelező erejűvé. 
 
A megállapodás alapján a felek a tranzakció zárását követően hosszú távú együttműködési 
megállapodást kötnek, amelynek értelmében a T-Systems továbbra is értékesíti a Magyar Telekom 
távközlési szolgáltatásait a nagyvállalati és a közszféra szegmensekben.  
 
A 4iG emellett arra is jogot szerez, hogy a tranzakció zárását követő három évig, a megállapodás feltételei 
szerint Magyarországon használhassa a T-Systems márkanevet. 
 
A tranzakció megvalósulása és zárása az átvilágítási folyamattól, a felek közötti tárgyalások alakulásától, a 
szerződéses feltételrendszer kialakításától, a jogi dokumentáció aláírásától , valamint a szükséges hatósági 
engedély(ek) megszerzésétől függ. A tranzakció zárása 2019-ben várható. 
 

 

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 túlzo tt 

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 nyilvánosa n 
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 2018. december 31-én végződött évre vonatkozó, a 
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 
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