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Bejelentés a Pan-Inform Kft. értékesítéséről
Budapest – 2021. december 8. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB),
Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy 100%-os tulajdonában álló leányvállalata,
a T-Systems Magyarország Zrt. a mai napon üzletrész adásvételi szerződést írt alá leányvállalata, a PanInform Kft. értékesítéséről a Magyar Állam részére.
A megállapodás a magyarországi központi, digitális egészségügyi szolgáltatások, valamint az ahhoz
kapcsolódó kórházi informatikai rendszer fejlesztésével és támogatásával foglalkozó tevekénységeket
érinti, amelyek 2020-ban nagyságrendileg 3,4 milliárd forint bevételt, illetve 0,9 milliárd forint EBITDA-t
termeltek. A tranzakció tárgyát képező szolgáltatási portfolió elsősorban a közszférába tartozó
igénybevevők feladatellátását támogatja, a felek megállapodása révén pedig e tevékenységeket a
jövőben állami tulajdonú társaság végzi. A vételár nagyságrendileg 5,5 milliárd forint, amely az adásvételi
szerződésben rögzített feltételek szerint módosulhat. A tranzakció zárása várhatóan 2022 első
negyedévében történhet meg.
A Magyar Telekom Csoport mindemellett továbbra is elkötelezett amellett, hogy az egészségügyi
ágazatot a tranzakció tárgyát képező szegmensen túli informatikai és rendszerintegrációs
szolgáltatásokkal lássa el.
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 2020. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

