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A Magyar Telekom megállapodást írt alá az Origo Zrt. eladásáról 

 
Budapest – 2015. december 17. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: 
MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy megállapodást írt alá 
a New Wave Media Kft.-vel az Origo Zrt.-ben („Origo”) meglevő 100%-os tulajdoni részesedésének 
eladásáról körülbelül 13,2 millió euró (hozzávetőleg 4,2 milliárd forint) értékben. A tranzakció 
zárására várhatóan 2016 első negyedévében kerül sor. 
 

A tranzakció összhangban van a Magyar Telekom alaptevékenységére irányuló megnövekedett 
stratégiai fókuszával és a szabad cash flow termelő képességének tovább erősítésével. Az Origo 1998-
óta kiemelt szerepet játszott a Magyar Telekom online média piaci jelenlétének megalapozásában, 
ugyanakkor a vállalat üzleti tevékenysége 0,4 milliárd forint, illetve 0,3 milliárd forint veszteséget generált 
2013-ban és 2014-ben. Az Origo megfelelő bruttó értékesítési bevétele 2013-ban és 2014-ben 3,8 
milliárd forint, illetve 5,0 milliárd forint volt. 

A tranzakció nem igényel versenyhatósági jóváhagyást, és bizonyos üzleti tevékenységek (így pl. a 
Clickshop és más kisebb súlyú tevékenységek) nem képezik a tranzakció részét.    
 

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 2014. december 31-én végződött évre vonatkozó, a 
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 
 


