
 

Second Supplement dated 29 February 2012 
to the Debt Issuance Programme Prospectus dated 3 May 2011 

as supplemented by the First Supplement dated 28 December 2011 
 

 
This document constitutes a supplement (the "Supplement") for the purposes of Article 16 of Directive 
2003/71/EC and should be read in conjunction with the two prospectuses: (i) the prospectus of Deutsche Telekom 
AG in respect of non-equity securities within the meaning of Art. 22 No. 6 (4) of the Commission Regulation (EC) 
No. 809/2004 of 29 April 2004 ("Non-Equity Securities") and (ii) the prospectus of Deutsche Telekom 
International Finance B.V. in respect of Non-Equity Securities (together, the "Prospectus"). 
 
This Supplement is supplemental to, and should be read in conjunction with the Prospectus. 
 

 
 
Deutsche Telekom AG 
Bonn, Federal Republic of Germany 
as Issuer and as Guarantor for Notes issued by 

 
Deutsche Telekom International Finance B.V. 
(a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) 
incorporated under the laws of The Netherlands and having its corporate seat in Amsterdam, The 
Netherlands) 
as Issuer 
 
EUR 25,000,000,000 
Debt Issuance Programme 
 
 
 
Each Issuer has requested the Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF") to provide the competent authorities in the Federal Republic of Germany, The Netherlands, 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Republic of Ireland and the Republic of 
Austria with a certificate of approval attesting that the Supplement has been drawn up in accordance 
with the Loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières (the "Luxembourg Law") which 
implements Directive 2003/71/EC of the European Parliament and the Council of 4 November 2003 
into Luxembourg law ("Notification"). Each Issuer may request the Commission to provide competent 
authorities in additional host Member States within the European Economic Area with a Notification. 

 
RIGHT TO WITHDRAW 
 
Investors who have already agreed to purchase or subscribe for Notes of any tranche to be 
issued under the Programme prior to publication of this Supplement are entitled to withdraw 
their purchase orders pursuant to Art. 13(2) of the Luxembourg Law within two working days 
after the publication of this Supplement provided that the relevant purchase has not yet been 
completed. A withdrawal, if any, is to be adressed to the relevant bank or savings bank or any 
other distributor with whom the relevant agreement to purchase or subscribe has been entered 
into. 
 
This Supplement has been approved by the CSSF, has been filed with said authority and will be 
published in electronic form on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). 

http://www.bourse.lu


 2 

Deutsche Telekom AG ("Deutsche Telekom", the "Guarantor" or the "Company") with its registered 
office in Bonn and Deutsche Telekom International Finance B.V. ("Finance") with its registered office 
in Amsterdam (each an "Issuer" and together the "Issuers") are solely responsible for the information 
contained in this Supplement. 
 
To the best of the knowledge of the Issuers (which have taken all reasonable care to ensure that such 
is the case) the information contained in this Supplement is in accordance with the facts and does not 
omit anything likely to affect the import of such information. 
 
Terms defined or otherwise attributed meanings in the Prospectus have the same meaning when used 
in this Supplement. 
 
This Supplement shall only be distributed in connection with and should only be read in conjunction 
with the Prospectus and the First Supplement dated 28 December 2011 (the "First Supplement"). 
 
To the extent that there is any inconsistency between any statement in this Supplement and any other 
statement in or incorporated by reference in the Prospectus or the First Supplement, the statements in 
this Supplement will prevail. 
 
Save as disclosed in this Supplement, there has been no other significant new factor, material mistake 
or inaccuracy relating to information included in the Prospectus which is capable of affecting the 
assessment of Notes issued under the Programme since the publication of the Prospectus. 
 
The Issuers have confirmed to the Dealers that the Prospectus as supplemented by the First 
Supplement and this Supplement contains all information with regard to each Issuer and the Notes 
which is material in the context of the Programme and the issue and offering of Notes thereunder; that 
the information contained therein with respect to each Issuer and the Notes is accurate in all material 
respects and is not misleading; that any opinions and intentions expressed therein are honestly held 
and based on reasonable assumptions; that there are no other facts, the omission of which would 
make any statement, whether fact or opinion, in the Prospectus as supplemented by the First 
Supplement or this Supplement misleading in any material respect; and that all reasonable enquiries 
have been made to ascertain all facts and to verify the accuracy of all statements contained therein. 
 
No person has been authorised to give any information which is not contained in or not consistent with 
the Prospectus as supplemented by the First Supplement or this Supplement or any other information 
supplied in connection with the Programme and, if given or made, such information must not be relied 
upon as having been authorised by or on behalf of the Issuers or any of the Dealers. 
 
Neither the Arranger nor any Dealer nor any person mentioned in the Prospectus as supplemented by 
the First Supplement or this Supplement, excluding the Issuers, is responsible for the information 
contained in the Prospectus as supplemented by the First Supplement or this Supplement or any 
document incorporated therein by reference, and accordingly, and to the extent permitted by the laws 
of any relevant jurisdiction, none of these persons accepts any responsibility for the accuracy and 
completeness of the information contained in any of these documents. 
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Supplemental information pertaining to the Summary 
 
The section "Summary in respect of Deutsche Telekom – Financial Information" on page 15 of 
the Prospectus shall be supplemented by the following: 
 
"The consolidated financial statements of Deutsche Telekom as of and for the year ended 
31 December 2011 have been prepared in accordance with the International Financial Reporting 
Standards ("IFRS") as adopted by the European Union (EU) and as issued by the International 
Accounting Standards Board ("IASB"), as well as with the regulations under commercial law as set 
forth in § 315a(1) HGB (Handelsgesetzbuch - German Commercial Code). An unqualified auditors' 
report has been issued." 
 
The section "Summary in respect of Finance – Financial Information" on page 16 of the 
Prospectus is supplemented by the following: 
 
"The unconsolidated financial statements of Finance under IFRS as of and for the year ended 
31 December 2011 have been prepared in accordance with the International Financial Reporting 
Standards ("IFRS") as adopted by the European Union (EU) and as issued by the International 
Accounting Standards Board ("IASB") as well as with Part 9 of Book 2 of The Netherlands Civil Code, 
and have been audited by PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. An unqualified auditors' report 
has been issued." 
 
 
Supplemental information pertaining to the German Translation of the Summary 
 
The section "Zusammenfassung in Bezug auf Deutsche Telekom – Finanzinformationen" on 
page 26 of the Prospectus shall be supplemented by the following: 
 
"Der Konzernabschluß der Deutschen Telekom für das am 31. Dezember 2011 beendete 
Geschäftsjahr wurde nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") aufgestellt in der 
Form wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind und wie vom International Accounting 
Standards Board ("IASB") herausgegeben, sowie den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB zu 
beachtenden handelsrechtlichen Vorschriften. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 
erteilt." 
 
The section "Zusammenfassung in Bezug auf Finance – Finanzinformationen" on page 27 of 
the Prospectus shall be supplemented by the following: 
 
"Der nicht-konsolidierte Jahresabschluß der Finance für das am 31. Dezember 2011 beendete 
Geschäftsjahr, aufgestellt nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") in der Form, 
wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind und wie sie von dem International 
Accounting Standards Board ("IASB") herausgegeben wurden sowie nach Teil 9 Buch 2 des 
niederländischen Bürgerlichen Gesetzuches, wurden von PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
geprüft. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt." 
 
 
Supplemental information pertaining to section "Incorporation by Reference / Documents on 
Display"  
 
The second paragraph on page 45 of the Prospectus shall be amended as follows: 
 
"The audited consolidated financial statements for Deutsche Telekom AG and the audited 
unconsolidated financial statements for Deutsche Telekom International Finance B.V. for the financial 
years ending 31 December 2011 and 31 December 2010, respectively, are incorporated by reference 
into this Prospectus:" 
 



 4 

The section "Deutsche Telekom AG" on page 45 of the Prospectus shall be supplemented by 
the following: 
 
"The audited consolidated financial statements of Deutsche Telekom for the financial year ended on 
31 December 2011 consisting of 
 
 Consolidated statement of financial position (pages 158 to 159 in the Annual Report of 2011), 
 
 Consolidated income statement (page 160 in the Annual Report of 2011), 
 
 Consolidated statement of comprehensive income (page 161 in the Annual Report of 2011), 
 
 Consolidated statement of changes in equity (pages 162 to 163 in the Annual Report of 2011), 
 
 Consolidated statement of cash flows (page 164 in the Annual Report of 2011), 
 
 Notes to the consolidated financial statements (pages 165 to 249 in the Annual Report of 

2011), 
 
 Auditors' report (page 251 in the Annual Report of 2011)." 
 
The section "Deutsche Telekom International Finance B.V." on page 45 of the Prospectus shall 
be supplemented by the following: 
 
"The audited unconsolidated financial statements of Finance for the financial year ended on 
31 December 2011 consisting of 
 
 Statement of comprehensive income (page 6 in the Annual Report of 2011), 
 
 Statement of financial position (page 7 in the Annual Report of 2011), 
 
 Statement of changes in equity (page 8 in the Annual Report of 2011), 
 
 Statement of cash flows (page 9 in the Annual Report of 2011), 
 
 Notes to the financial statements (pages 10 to 35 in the Annual Report of 2011), 
 
 Auditors' report (pages 38 to 39 in the Annual Report of 2011)." 
 
 
Supplemental information pertaining to Deutsche Telekom AG as Issuer and Guarantor 
 
The section "Financial Information Concerning Deutsche Telekom's assets and liabilities, 
financial position and profits and losses – Auditing of historical annual financial information" 
on page 105 of the Prospectus shall be supplemented by the following: 
 
"Deutsche Telekom's consolidated financial statements as of and for the year ended 
31 December 2011 were prepared in accordance with International Financial Reporting Standards 
("IFRS") as adopted by the European Union (EU) and as issued by the International Accounting 
Standards Board, as well as with the regulations under commercial law as set forth in § 315a(1) HGB 
(Handelsgesetzbuch - German Commercial Code). PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft audited the mentioned consolidated financial statements. An 
unqualified auditors' report has been issued." 
 
The section "Selected Financial Information - Deutsche Telekom at a Glance – Selected 
financial data of the Deutsche Telekom Group" on pages 106-107 of the Prospectus shall be 
supplemented by the following table: 
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Selected financial data of the Deutsche Telekom Group. 

          

          

    Change 
compared 

to prior year 
%a 

2011 
billions 

of € 

2010 
billions 

of € 

Revenue and earnings         

Net revenue   (6.0) 58.7 62.4 

Of which: domestica % 1.2 44.9 43.7 

Of which: internationala % (1.2) 55.1 56.3 

Profit from operations (EBIT)   1.5 5.6 5.5 

Net profit (loss)   (67.1) 0.6 1.7 

Net profit (loss) (adjusted for special factors)   (15.2) 2.9 3.4 

EBITDAa,b,c   15.6 20.0 17.3 

EBITDA (adjusted for special factors)a,b,c   (4.0) 18.7 19.5 

EBITDA margin (adjusted for special factors)a % 0.6 31.8 31.2 

          

Profitability         

ROCE % 0.3 3.8 3.5 

          

Statement of financial position         

Total assets   (4.1) 122.5 127.8 

Shareholders' equity   (7.2) 39.9 43.0 

Equity ratioa % (1.1) 32.6 33.7 

Net debta,c   (5.1) 40.1 42.3 

Relative debt 
(Net debt/EBITDA (adjusted for special factors))   

n.a. 2.1 2.2 

Gearing (Net debt/Shareholders' equity)   0.0 1.0 1.0 

Cash capex   (14.7) (8.4) (9.9) 

         

Cash flows         

Net cash from operating activities   10.1 16.2 14.7 

Free cash flow (before dividend payments, spectrum 
investment, PTC transaction and AT&T break-up 
fee)a,c,d,e 

  
(1.9) 6.4 6.5 

Net cash used in investing activities   13.4 (9.3) (10.7) 

Net cash from (used in) financing activities   6.5 (6.0) (6.4) 

          

Employees         
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Average number of employees 
(full-time equivalents, without trainees/student 
interns) thousands (4.8)  240  252 

Revenue per employeea thousands 
of € (1.3) 244.0 247.2 

          

T-Share - key figures         

Earnings per share (basic and diluted) in accordance 
with IFRS € (66.7) 0.13 0.39 

Dividend per share € 0.0 0.70 0.70 

Total dividendf billions of € 0.0 3.0 3.0 

Share buy-backg billions of € n.a. 0.0 0.4 

Total number of ordinary shares at the reporting dateh millions 0.0 4,321 4,321 

 
a Calculated on the basis of millions for greater precision. Changes to percentages expressed as percentage points. 
b Deutsche Telekom defines EBITDA as profit/loss from operations before depreciation, amortization and impairment losses. 
c EBITDA, EBITDA adjusted for special factors, net debt, and free cash flow are non-GAAP figures not governed by the 

International Financial Reporting Standards (IFRS). They should not be viewed in isolation as an alternative to profit or loss 
from operations, net profit or loss, net cash from operating activities, the debt reported in the consolidated statement of 
financial position, or other Deutsche Telekom key performance indicators presented in accordance with IFRS.  

d Figures for 2006 include EUR 3.3 billion for the acquisition of licenses. 
e Since the beginning of the 2007 financial year, Deutsche Telekom has defined free cash flow as cash generated from 

operations less interest paid and net cash outflows for investments in intangible assets (excluding goodwill) and property, 
plant and equipment. Prior-year figures have been adjusted accordingly. 

f Subject to approval from the 2012 shareholders’ meeting concerning the dividend payments for the 2011 financial year.  
g Relating to the shareholder remuneration policy adopted in 2010 for the 2010 to 2012 financial years. 
h  Including treasury shares held by Deutsche Telekom AG. 
 
The section "Trend Information" on page 115 of the Prospectus shall be replaced by the 
following: 
 
"Save as disclosed in the Prospectus, there has been no significant change in the financial or trading 
position of the Company and no material adverse change in the prospects of the Company since the 
publication of its last audited consolidated financial statements as of 31 December 2011." 
 
 
Supplemental information pertaining to Deutsche Telekom International Finance B.V. as Issuer 
 
The section "Statutory Auditors" on page 118 of the Prospectus shall be supplemented by the 
following: 
 
"Furthermore, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. have audited the financial statements of 
Finance as of and for the year ended 31 December 2011 and issued an unqualified auditors' report. 
The financial statements for the year 2011 were prepared in accordance with IFRS." 
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The section "Selected Financial Information of Deutsche Telekom International Finance B.V." 
on pages 119-120 of the Prospectus shall be supplemented by the following tables: 
 
Statement of comprehensive income 

thousands of € Note 2011 2010

Finance income (expense) 1
Interest income 1.668.160               1.892.652               
Interest expense (1.757.717)              (1.990.370)              

Other financial income (expense) 2 257.291                  129.565                  
Profit (loss) from financial activities 167.734                  31.847                    

General and administrative expenses 3 (731)                        (667)                        
Other operating income 21                           36                           
Other operating expenses (1)                            (0)                            
Profit (loss) from operations (711)                        (631)                        

Profit (loss) before income taxes 167.023                  31.216                    

Income taxes 4 (41.746)                   (5.554)                     

Profit (loss) after income taxes 125.277                  25.662                    

Other comprehensive income -                          -                          

Profit attributable to owners: 125.277                  25.662                    
Total comprehensive income attributable to the 
owners: 125.277                  25.662                    
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Statement of financial position 
 

thousands of € Note Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010

Assets

Current assets 4,284,527                    5,459,733                    
Financial assets 5 4,284,358                    5,459,562                    
Income tax receivable 4 169                              171                              

Non-current assets 25,677,449                  27,518,958                  
Property, plant and equipment 43                                44                                
Financial assets 5 25,677,374                  27,518,902                  
Other assets 32                                12                                

Total Assets 29,961,976                  32,978,691                  

Liabilities and shareholder's equity

Current liabilities 4,360,266                    5,548,717                    
Financial liabilities 6 4,360,004                    5,548,484                    
Other provisions 143                              -                              
Other liabilities  119                              233                              

Non-current liabilities 25,115,144                  27,062,469                  
Financial liabilities 6 24,955,492                  26,942,691                  
Other provisions 15                                15                                
Deferred tax liability 4 159,637                       119,763                       

Liabilities 29,475,410                  32,611,186                  

Shareholder's equity 7 486,566                       367,505                       
Issued Capital 454                              454                              
Other reserves 407,691                       407,691                       
Retained earnings (46,856)                       (66,302)                       
Net profit (loss) 125,277                       25,662                         

Total Liabilities and shareholder's equity 29,961,976                  32,978,691                  

 

 
The section "Significant Change in Finance’s Financial Position, Trend Information" on page 
120 of the Prospectus shall be replaced by the following: 
 
"Save as disclosed in the Prospectus, there has been no significant change in the financial or trading 
position of Finance and no material adverse change in the prospects of Finance since the publication 
of its last audited financial statements as of 31 December 2011." 
 
The list of members of the Board of Managing Directors in section "Administrative, 
Management and Supervisory Bodies" on pages 120 and 121 of the Prospectus shall be 
supplemented by the following: 

"The members of the Board of Managing Directors are at present as follows: 

Robin Sheridan 
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Dirk Wehrse  New Board member of Finance with effect from 3 November 2011 

Dr. Igor Soczynski Former board member was recalled from his position as Managing Director of 
Finance with effect from 3 November 2011. 

There are no potential conflicts of interest of the members of the Board of Managing Directors of 
Finance between their respective duties to Finance and their private interests or other duties." 
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Deutsche Telekom AG 
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Federal Republic of Germany 
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Agents 
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Estonian Translation of the Summary 

Kokkuvõtte tõlge eesti keelde  

Allpool toodud käsitlus on kokkuvõte («Kokkuvõte») emiteerijaid ja programmiga seotud võlakirju 
puudutavatest olulistest tunnustest ja riskidest. Käesolev kokkuvõte ei pretendeeri täielikkusele ning 
seda tuleb vaadelda ja lugeda antud prospekti juurde kuuluva sissejuhatusena. Iga investori otsus 
võlakirjadesse investeerimisel peab tuginema aeg-ajalt muudetava ja täiendatava kogu prospekti 
läbitöötamisele, kaasa arvatud viidetena äratoodud dokumentide, võimalike täienduste ja 
lõpptingimuste tundmisele. Juhul kui mõni hagejana esinev investor esitab kohtule nõude tuginedes 
käesolevale prospektile, sealhulgas viidetena äratoodud dokumentidele, võimalikele täiendustele või 
vastavates lõpptingimustes sisalduvatele andmetele, võib seda investorit, rakendades vastavaid 
riiklike õiguseeskirju, kohustada kandma enne protsessi algust selle prospekti, viidetena kaasatud 
dokumentide, võimalike täienduste ja vastavate lõplike tingimuste tõlkimise kulusid. Emitent, kes 
esitab kokkuvõtte koos tõlkega ja kes on taotlenud selle notifitseerimist, võidakse võtta vastutusele, 
kuid ainult juhul, kui kokkuvõte on lugemisel koos prospekti muude osadega eksiteele viiv, ebaõige või 
vastuoluline. 

Võlakirju käsitlev kokkuvõte 

Emitendid: Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom International Finance B.V. 

Garant: Deutsche Telekom AG, nende võlakirjade osas, mille väljaandja 
on Deutsche Telekom International Finance B.V. 

Läbiviija: Deutsche Bank Aktiengesellschaft 

Investorid: Barclays Bank PLC 
BNP PARIBAS 
Citigroup Global Markets Limited 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,   
Frankfurt am Main 
Goldman Sachs International 
J.P. Morgan Securities Ltd. 
Morgan Stanley & Co. International plc 
Société Générale 
The Royal Bank of Scotland plc 
UniCredit Bank AG 
WestLB AG 

Fiscal Agent ja peamine 
väljamaksmiskoht: 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 

Maksekohad: Deutsche Bank Luxembourg S.A. 
ja muud kohaldatavates lõpptingimustes toodud institutsioonid. 

Vääringud: Eeldades kinnipidamist kõigist rakendatavatest seaduslikest ja 
ametkondlikest piirangutest ja vastava keskpanga (või vastava 
ametkonna) eeskirjadest võidakse võlakirju anda välja eurodes 
või mõnes muus emitendi ja investori(te) vahel kokkulepitud 
vääringus või arvestuslikus ühikus. 



Võlakirjade tükeldamine: Võlakirjad antakse välja tükeldatuna, nii nagu see on sätestatud 
otsustava tähtsusega lõpptingimustes, lähtudes põhimõttest, et 
eurodes väljaantud võlakirjade väikseima osa väärtus on 
1 000 EUR, või võlakirjade väljaandmisel mõnes muus vääringus 
peab see vastama kasutatavas vääringus summale, mis võrdub 
võlakirjade väljaandmise ajal ligikaudu 1 000 euroga. 

Kehtivused: Kehtivusajad, mis on sätestatud lõpptingimustes, kuid eeldusel, 
et järgitakse minimaalset ja maksimaalset kehtivusaega, mis on 
lubatud või nõutav vastava keskpanga, valuuta- või muu 
järelvalveameti poolt või antud vääringu suhtes kehtivate 
seaduste ja eeskirjade alusel. 

Võlakirjade puhul, mille emissiooni tulemi saajaks on vastav 
Ühendatud Kuningriigis asuv emitent, ning mis makstakse tagasi 
ühe aasta jooksul pärast nende väljalaskepäeva, nähakse ette (a) 
tagasimaksesumma (või selle muus vääringus kui inglise nael 
väljendatud ekvivalendi) suurus, milleks on vähemalt 
GBP 100 000 ja samuti nähakse ette (b), et selliseid võlakirju on 
lubatud üle kanda ainult professionaalsete investorite teatud 
ringile tingimusel, et selle osa tagasimaksesumma (või selle 
ekvivalent) ei jää alla GBP 100 000. 

Võlakirjade vorm: Võlakirju võib anda välja eranditult vaid esitajaväärtpaberitena. 

Fikseeritud intressiga 
võlakirjad: 

Fikseeritud intressiga võlakirjade puhul määratakse kindel 
intressimäär võlakirja kogu kehtivusaja kohta. Sellel alusel toimub 
fikseeritud intressi maksmine ja see sätestatakse 
lõpptingimustes. 

Muutuva intressiga võlakirjade puhul määratakse intressimäär 
muutuvana, mille alusel need võlakirjad ka intressi kannavad ning 
mis sätestatakse rakendatavates lõpptingimustes. 

«Volinik» (käesolevas kontekstis tähistab see mõiste 
emissiooniasutust või arveametit, nii nagu see on sätestatud 
määravates lõpptingimustes) määrab igal ajamomendil (või kohe 
selle järel), millal intressimäär peab olema fikseeritud, vajaliku 
intressimäära ja arvutab välja intressi summa (edaspidi 
«Intressisumma»), mis kuulub maksmisele iga muutuva 
intressimääraga võlakirja kindlaksmääratud tükeldatu pealt 
vastava intressiperioodi kohta. Iga intressisumma arvutatakse 
intressimäära ja intressi kandvate päevade jagatise alusel, mis on 
ära toodud lõpptingimustes iga kindlaksmääratud tükeldatu kohta; 
tulemus ümmardatakse sätestatud vääringu järgmise väiksema 
ühikuni, kusjuures sellise ühiku suurusjärk 0,5 ümmardatakse 
ülespoole. 

Muutuva intressiga võlakirjad: 

Muutuva intressiga võlakirjade intressiperioodid hõlmavad ühte, 
kahte, kolme, kuut või kahtteist kuud ja/või ühte või mitut muud 
vastava emitendi ja investeerija(te) vahel kokkulepitud aja-
vahemikku (nagu on sätestatud lõpptingimustes). 
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Indekseeritud võlakirjad: Indekseeritud võlakirju on võimalik välja anda vaid indeksist 
sõltuva intressiga võlakirjadena. 

 Indeksist sõltuva intressiga võlakirjad 

Intresside maksmine indeksist sõltuva intressiga võlakirjadelt 
toimub ühe ainsa indeksi või muude tegurite (sealhulgas väärt-
paberite ja kaupade kursi- ja/või hinnamuutuste või vahetuskursi 
muudatuste) baasil ja/või mõne vastava emitendi ja vastava(te) 
investori(te) poolt sätestatud valemi baasil (nagu on ära toodud 
määravates lõpptingimustes). 

Muud muutuva intressiga 
võlakirjade ja indeksist sõltuva 
intressiga võlakirjade kohta 
kehtivad sätted: 

Muutuva intressiga võlakirjade ja indeksist sõltuva intressiga 
võlakirjade kohta võidakse kindlaks määrata kõrgeim ja madalaim 
indeksimäär või mõlemad. Muutuva intressiga võlakirjade ja 
indeksist sõltuva intressiga võlakirjade intressid kuuluvad 
väljamaksmisele enne võlakirjade väljaandmist vastava emitendi 
ja vastava(te) investori(te) vahel kindlaksmääratud intressi-
perioodi eest intressimakse kuupäevadel, mis on sätestatud 
lõpptingimustes või mis määratakse vastavalt nendele 
tingimustele, ning arvutatakse lõpptingimustes fikseeritud sätete 
alusel. 

Topeltvääringuga võlakirjad: Topeltvääringuga võlakirjade puhul on tegemist selliste 
võlakirjadega, mille kapitalimaksed ja/või intressimaksed võivad 
toimuda erinevates vääringutes. Topeltvääringuga võlakirjadega 
seotud maksed (kas intresside või kapitali osas, olgu siis kas 
tagasimaksepäeval või muul ajamomendil) toimuvad vääringutes 
ja vahetuskursi alusel, mis on kokku lepitud emitendi ja investori 
vahel (nagu on ära toodud rakendatavates lõpptingimustes). 

Nullkupongiga võlakirjad: Nullkupongiga võlakirju pakutakse ja müüakse mahaarvatisega 
põhisummalt ning nad ei teeni intressi (välja arvatud 
tagasimakseviivituse puhul). 

Muud võlakirjade liigid: Võlakirju võidakse anda välja teistes vormides nagu näiteks 
järelmaksuga võlakirjad, krediidi või muude struktuuridega seotud 
võlakirjad, vastavalt lõpptingimustes äratoodule. 

Lõppsätetes on kas kindlaks määratud, et võlakirjad ei ole enne 
sätestatud kehtivuse lõppemist lunastatavad (välja arvatud 
maksustamisega seotud põhjustel ja/või tühistamisjuhtumi korral); 
või et võlakirjad on võlausaldaja ja vastava emitendi vahel 
lunastatavad (tagasimakstavad) vastava emitendi ja/või võlau-
saldaja valiku kohaselt, järgides lõpptingimustes vastavalt 
kehtestatud tähtaega ja nimelt kindlaksmääratud ajal enne 
sätestatud maksetähtaja saabumist. 

Tagasimaksmine: 

Võlakirjade puhul, mille emissiooni tulemi saajaks on vastav 
Ühendatud Kuningriigis asuv emitent, ning mis makstakse tagasi 
ühe aasta jooksul pärast nende väljalaskepäeva, nähakse ette (a) 
tagasimaksesumma (või selle muus vääringus kui inglise nael 
väljendatud ekvivalendi) suurus, milleks on vähemalt 
GBP 100 000 ja samuti nähakse ette (b), et selliseid võlakirju on 
lubatud üle kanda ainult professionaalsete investorite teatud 
ringile tingimusel, et selle osa tagasimaksesumma (või selle 
ekvivalent) ei jää alla GBP 100 000. 
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Maksustamine: Kõik võlakirjadega seotud kapitali- ja intressimaksed kuuluvad 
tasumisele ilma praegustel või tulevastel maksudel põhinevaid 
või mistahes muud liiki lõivusid kinnipidamata või mahaarvamata, 
mis on kehtestatud või mida nõutakse sisse vastava emitendi 
asukohariigis või selle riigi eest sissetulekutelt kinnipeetava 
maksu (tulumaksu) sissenõudmiseks volitatud kohaliku 
omavalitsuse või ameti poolt, kui nende maksete kinnipidamine 
või mahaarvamine pole seadusega ette kirjutatud. Sellisel juhul 
tasub vastav emitent või garant vastavad täiendavalt nõutavad 
summad, nii et võlakirjade võlausaldajate saadavad netosummad 
vastaksid pärast selle tulumaksu kinnipidamist või mahaarvamist 
kapitali- ja intressisummadele, mida võlakirjade võlausaldajad 
saaksid ilma mahaarvamise või kinnipidamiseta; see kehtib 
võlakirjade laenutingimustes nimetatud teatud erandite eeldustel. 

Maksupõhjustest tingitud 
ennetähtaegne tagasimakse: 

Võlakirjade ennetähtaegne tagasimakse tulenevalt maksudega 
seotud põhjustest on lubatud, kui seaduste või ettekirjutuste 
muutmise või täiendamise tagajärjel Saksamaa Liitvabariigis 
(«Saksamaa»), ja/või Madalmaal Finance'i väljaantud võlakirjade 
korral (sealhulgas ka nende seaduste või ettekirjutuste rakenduse 
või ametliku tõlgenduse muutmise või täiendamise korral) tekib 
emitendil ja/või Finance'i väljaantud võlakirjade korral garandil 
kohustus tasuda võlakirjadelt täiendavaid makse nagu see on 
võlakirjade laenutingimustes üksikasjaliselt sätestatud. 

Negatiivne kohustus: Võlakirjade tingimused sisaldavad endas negatiivset kohustust 
nagu on kirjeldatud laenutingimustes. 

Tühistamise põhjused ja Cross 
Default: 

Võlakirjad näevad ette tühistamise põhjused, mis annavad 
võlausaldajale õiguse nõuda võlakirjade kohest tagasimaksmist 
nagu see on sätestatud võlakirjade laenutingimustes. Võlakirjade 
laenutingimused näevad ette vastava emitendi ja garandi jaoks 
Cross Default klausli, nii nagu see on kirjeldatud laenuting-
imustes. 

Võlakirjade staatus: Võlakirjade näol on tegemist vastavate emitentide kindlustamata 
mitteteisejärguliste kohustustega, mis on omavahel ja vastavate 
emitentide kõigi teiste olemasolevate ja tulevaste, kindlustamata 
ja mitteteisejärguliste kohustuste suhtes samaväärsed. 

Garantii: Finance'i väljaantud võlakirjad garanteerib tingimusteta ja taga-
sivõetamatult garant. Garantiitingimustes on sätestatud garandi 
poolne negatiivne kohustus. Garantii lähtub Saksa õigusest. 

Kohtualluvus: Mitte ainuõiguslikuks pädevaks kohtuinstantsiks võlakirjadest 
tulenevate ja nendega seonduvate õigusvaidluste puhul on 
Frankfurt am Main. 

Kehtiv õigus: Võlakirju reguleerib Saksa õigus. 

Tasaarveldus ja teostamine: Võlakirjade tasaarveldamisel aktsepteeritakse ühte või mitmeid 
tasaarvelduse süsteeme nii nagu on sätestatud rakendatavates 
lõpptingimustes. Need süsteemid hõlmavad Clearstream 
Banking AG, Frankfurt am Main, («CBF»), Clearstream Banking, 
société anonyme, Luxembourg, («CBL») ja Euroclear Bank 
SA/NV ("Euroclear"). 
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Kokkuvõte riskiteguritest 

Kokkuvõte firmaga Deutsche Telekom seotud riskiteguritest 

Riske, mis on seotud firma Deutsche Telekom suutlikkusega täita enda kui võlakirjade emiteerija 
kohustusi, vaadeldakse siinkohal lähtuvalt Deutsche Telekom’ile antud reitingutest. Deutsche 
Telekom’i hindasid agentuurid Fitch1 (nagu siinkohal defineeritud), Moody’s2 (nagu siinkohal 
defineeritud) ja S&P3 (nagu siinkohal defineeritud). 

Käesoleva prospekti avaldamise kuupäevaks olid reitinguagentuuride antud reitingud järgmised: 

pikaajaline reiting: BBB+ Fitch: 

lühiajaline reiting: F2 

pikaajaline reiting: Baa1 Moody’s: 

lühiajaline reiting: P-2 

pikaajaline reiting: BBB+ S&P: 

lühiajaline reiting: A-2 

Programmi raames välja antud võlakirjadel võib olla mõni teine reiting või neil ei pruugi seda üldse 
olla. 

Deutsche Telekom’i finantsolukorrale, sissetulekutele, väärtpaberite või muude finantsnäitajate kursile 
võivad avaldada negatiivset mõju järgmised ohutegurid: 

 Konjunktuurilangus, majanduskasvu oluline aeglustumine või tarbijakulutuste vähenemine võivad 
kõigis operatiivlõikudes Deutsche Telekom’i klientide tehtavatele ostude ja tarbitavate teenuste 
mahtu vähendada, mis omakorda võib negatiivselt mõjutada Deutsche Telekom’i operatiivseid 
tulemusi ja finantsolukorda. 

 Kuna Deutsche Telekom tegutseb range regulatsiooniga majandusvaldkondades, piiravad 
reguleerivate ametkondade otsused oluliselt Deutsche Telekom´i juhtkonna tegevuse paindlikkust, 
samuti võivad nad sundida Deutsche Telekom´i pakkuma oma teenuseid konkurentidele või 
alandama toodete ja teenuste hindu. Mõlemad asjaolud võivad avaldada väga negatiivset mõju 
Deutsche Telekom´i käibele, kasumile ja turuosalusele. 

 Deutsche Telekom puutub kõigis oma tegevusvaldkondades kokku intensiivse konkurentsiga, mis 
võib viia tema toodete ja teenuste hinna langetamiseni ning vähendada turuosa teatud 
teenusevaldkondades ja seega mõjutada negatiivselt Deutsche Telekom´i käibe- ja kasumiolu-
korda. 

 On võimalik, et Deutsche Telekom ei saavuta ebapiisava turul läbilöögi, tehnoloogia muutuste või 
tarnete viibimise tõttu eeldatud nõudlust oma toodete ja teenuste järele ega nende toodete ja 
teenuste genereeritava käibe loodetud taset ja aega, mis võib rahavooge negatiivselt mõjutada. 

 Mõned Deutsche Telekom´i investeeringud (nt investeeringud sagedusspektrite kasutamise 
uutesse litsentsidesse) tulevaste toodete ja teenuste arendamiseks võivad olla seotud väga suurte 
rahaliste kulutustega, mille puhul ei ole kindel turul läbilöögi saavutamine või litsentsinõuete 
regulatiivne mittemõjutamine. 

                                                      
1
 Agentuuri Fitch peakorter asub Euroopa Ühendusesse kuuluvas riigis ning agentuur on taotlenud registreerimist kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1060/2009, 16. september 2009, reitinguagentuuride kohta. 

2
 Agentuuri Moody's peakorter asub Euroopa Ühendusesse kuuluvas riigis ning agentuur on taotlenud registreerimist kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1060/2009, 16. september 2009, reitinguagentuuride kohta. 

3
 Agentuuri S&P peakorter asub Euroopa Ühendusesse kuuluvas riigis ning agentuur on taotlenud registreerimist kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1060/2009, 16. september 2009, reitinguagentuuride kohta. 
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 Kui Deutsche Telekom'il ei õnnestu realiseerida isikkoosseisu kavandatud vähendamist ja 
restruktureerimist või personalikulude vähendamise eesmärke, siis võib see negatiivselt mõjutada 
ettevõtte mainet ja finantseesmärkide ning kasumlikkuse saavutamist. 

 Saksamaal põhitegevuse valdkonna väliste ettevõtete müügi tulemusena on suurenenud risk, et 
kontsernist väljajäänud ametnikud naasevad, mis võib avaldada negatiivset mõju Deutsche 
Telekom´i eesmärkidele personali ja kulude vähendamise osas. 

 Juhtmeta sidevahenditega seonduvad väidetavad terviseriskid on põhjustanud kohtuvaidlusi ja 
mõjutanud negatiivselt Deutsche Telekom´i mobiilsidega tegelevate tütarfirmade turgu. See võib 
tuua kaasa mobiilside kasutamise vähenemist või raskendada baasjaamade asukohtade 
soetamist, millel võib omakorda olla negatiivne mõju Deutsche Telekom´i mobiilsideäri 
finantsolukorrale ja operatiivsetele tulemustele. 

 Suuremahuliste IT- ja võrguinfrastruktuuri uuendamise programmide raames püüab Deutsche 
Telekom pidevalt arvestada klientide aina uute vajaduste, organisatoorsete ja raamatupidamislike 
nõuetega. Nende programmide realiseerimine nõuab suuri investeeringuid ja kui vastavaid 
tegevusi ei kavandata ja kontrollita efektiivselt, võib see põhjustada ressursside vale eraldamise ja 
protsesside takistamise, millel on omakorda negatiivsed tagajärjed ettevõtte majandustegevusele. 

 Süsteemi tehnilised tõrked loodusest tingitud põhjustel või inimestest tingitud häirete tõttu ja 
andmete kadumine võivad viia mobiiltelefonide kasutamise ja seega ka käivete vähenemiseni ning 
kahjustada Deutsche Telekom´i mainet ja tulemusi. 

 Puudused Deutsche Telekom´i tarne- ja hankeprotsessides võivad negatiivselt mõjutada ettevõtte 
tootevalikut, käivet ja kasumit. 

 Deutsche Telekom on pidevates õigusvaidlustes järelevalve- ja konkurentsiametitega, 
konkurentide ja teiste osapooltega. Selliste kohtuvaidluste lõpptulemus on põhimõtteliselt 
ebaselge. Kohtuvaidluste lõplikel lahenditel võib olla märkimisväärne negatiivne mõju Deutsche 
Telekom´i operatiivsetele tulemustele ja finantsolukorrale. 

 Deutsche Telekom´ile on tehtud etteheiteid andmete kuritarvitamise ja turvasüsteemide puuduste 
tõttu. Hoolimata klientide andmete kaitseks rakendatud mitmesugustele abinõudele, püsib maine 
kahjustamine olulise riskina, mis võib mõjutada ka ettevõtte äritegevust. 

 Vahetuskursside, intresside ja reitingu riskid on avaldanud negatiivset mõju Deutsche Telekom´i 
käibe ja kulude arengutele ning võivad seda teha ka tulevikus. 

 Deutsche Telekom´i eesmärk on teha finantsinvesteeringuid eranditult kõrge krediidikvaliteediga 
rahandusasustuste kaudu. Rahvusvaheliste M&A-tehingute tõttu on võimalik, et värskelt oman-
datud organisatsioonide investeerimisportfelle ei vasta alati nendele nõuetele. Seega võib tekkida 
Deutsche Telekom´il üksikjuhtudel varade ettekavandamata mahakandmise risk. 

 Ühistegevuse nõuete võimalik mittetäitmine või Deutsche Telekom´i finantsaruandluse sise-
kontrollisüsteemis avastatud olulised puudujäägid võivad avaldada kahjulikku mõju ettevõtte 
mainele, finantsolukorrale ja väärtpaberite kursile. 

 Deutsche Telekom ei saa garanteerida, et T-Mobile USA Inc. müüki on võimalik lõpule viia. 
Tehingu luhtumine võib reitingut ja äritegevust negatiivselt mõjutada. 

 T-Mobile USA Inc. kavandatava AT&T-le müümise realiseerimine vähendab oluliselt Deutsche 
Telekom'i globaalse mobiilsideäri suurust. See võib Deutsche Telekom'i äritegevust negatiivselt 
mõjutada. 

 T-Mobile USA Inc. müügist saadud hinnast AT&T lihtaktsiates tasutud osa väärtus võib AT&T 
kohanduste järel kujuneda esialgsest väiksemaks. 

 Asjaolu, et pikema aja jooksul ei ole kindel, kas Stock Purchase Agreement'is (osaluse 
omandamise kokkuleppes) kokkulepitud tehinguid tohib lõpule viia, võib T-Mobile USA äritegevust 
negatiivselt mõjutada. 
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Kokkuvõte finantsalaste riskitegurite kohta 

Deutsche Telekom AG garanteerib Finance'i väljaantud võlakirjadega seotud kapitali- ja 
intressimaksed. Seepärast vastavad Finance'i riskid põhimõtteliselt Deutsche Telekom AG riskidele.  

Kokkuvõte võlakirjadega seotud riskiteguritest 

Võlakirjad kui mittekohane investeering 

Võlakirjad on komplektsed finantsinstrumendid, millesse potentsiaalsed ostjad peaksid investeerima 
ainult juhul, kui neil (isiklikult või finantsnõustajate kaudu) on vajalik analüüsivõime, et hinnata 
võlakirjade käitumist muutuvates tingimustes, sellest tulenevat võlakirjade väärtuse kõikumist nagu ka 
taolise investeeringu mõju väärtpaberiportfellile tervikuna. 

Valuutarisk / topeltvääringuga võlakirjad 

Teises vääringus väljaantud võlakirjade ja topeltvääringuga võlakirjade võlausaldaja peab arvestama 
vahetuskursi kõikumistega, mis võib mõjutada selliste võlakirjade kasumimäära. 

Likviidsusrisk 

Puudub igasugune kindlus, et võlakirjade jaoks tekib likviidne edasimüügiturg, või kui see tekib, et see 
siis ka püsima jääb. Mittelikviidsel turul võib tekkida olukord, et investor ei saa oma võlakirju igal ajal 
sobiva turuhinnaga võõrandada. 

Ennetähtaegse tagasimakse risk 

Kui emitendile on antud õigus võlakirjad ennetähtaegselt tagasi maksta, peab selliste võlakirjade 
võlausaldaja arvestama riskiga, et tulenevalt ennetähtaegsest tagasimaksest saab ta oma 
kapitalimahutuselt oodatuga võrreldes väiksemat kasu. Peale selle jääb võimalus, et võlakirjade 
võlausaldaja taasinvesteering võib osutuda võimalikuks üksnes esialgsest investeerimisest 
kesisematel tingimustel. 

Fikseeritud intressiga võlakirjad 

Fikseeritud intressiga võlakirjade võlausaldaja peab arvestama riskiga, et sellise võlakirja kurss võib 
vastavalt aktuaalse turul valitseva intressimäära muutuste tagajärjel langeda. 

Muutuva intressiga võlakirjad 

Muutuva intressiga võlakirjade võlausaldaja peab arvestama kõikuvast intressitasemest ja ebakindlast 
intressitulust tulenevate riskidega. Kõikuv intressitase muudab võimatuks muutuva intressiga 
võlakirjade kasumi eelneva kindlaksmääramise. 

Nullkupongiga võlakirjad 

Nullkupongiga võlakirjade võlausaldaja peab arvestama riskiga, et selliste võlakirjade kurss võib 
seoses turul valitseva intressimäära muutumisega langeda. Nullkupongiga võlakirjade kurss on 
volatiilsem kui fikseeritud intressiga võlakirjade oma ning ta on turul toimiva intressimäära muutuste 
suhtes tundlikum kui sama kehtivusajaga fikseeritud intressiga võlakiri. 

Indekseeritud võlakirjad 

Indekseeritud võlakirjade võlausaldaja peab arvestama kõikuva intressitaseme riskiga, ning seoses 
sellega ei ole indekseeritud võlakirjade tulumäära eelnev kindlaksmääramine võimalik. Mida 
volatiilsem on vastav indeks, seda suurem on teadmatus intressi tulususe osas. 
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Struktureeritud võlakirjad 

Investeerimine võlakirjadesse, mille juurdehindlus ja/või intress määratakse silmas pidades erinevaid 
vääringuid, tooraineid, intressimäärasid või muid tunnuseid või valemeid, seda kas vahetult või 
vastupidi, on seotud oluliste riskidega, mis ei ole seotud sarnaste kapitalimahutustega 
traditsioonilistesse obligatsioonidesse / võlakirjadesse, sealhulgas riskiga, et saadav intressimäär 
osutub madalamaks kui samaaegselt traditsioonilistelt võlakirjadelt makstav intressimäär. 

Huvide konfliktid 

Võlakirjade puhul, mis on seotud kindla baasväärtusega, võib vallanduda huvide konflikt, kui emitent ja 
investor või nendega seotud ettevõtted sõlmivad tehinguid võlakirjade aluseks oleva baasväärtuse 
pinnal, ja see võib avaldada negatiivset mõju nende võlakirjade aluseks olevale baasväärtusele. 

Kokkuvõte firmaga Deutsche Telekom seonduvast 

Äriühingut puudutav informatsioon 

Postiasjanduse ja telekommunikatsiooni uue regulatsiooni teise seaduse alusel reorganiseeriti riigi 
osalusega äriühing Deutsche Bundespost TELEKOM 1. jaanuariks 1995 eraõiguslikuks Saksa 
aktsiaseltsiks. Deutsche Telekom AG on kantud Bonni äriregistrisse numbri HRB 6794 all ning tema 
õiguslik nimetus ja ärinimi on Deutsche Telekom AG. Postiasjanduse ja telekommunikatsiooni uue 
regulatsiooni teine seadus sätestas ka raamistiku äriühingu privatiseerimiseks. 1996. aasta novembris 
suurendati Deutsche Telekom'i kapitali ja kuulutati välja uute aktsiate rahvusvaheline avalik 
pakkumine. Tänu mitmetele 1998. aastal toimunud aktsiasiiretele Kreditanstalt für Wiederaufbau’le, 
teisele kapitali suurendamisele 1999. aasta juunis, aktsiate kolmandale avalikule pakkumisele 2000. 
aasta juunis ja neljandale kapitali suurendamisele 2001. aasta mais on praeguse seisuga 68% 
olemasolevast aktsiakapitalist institutsionaalsete ja erainvestorite käes. 

Deutsche Telekom AG on Deutsche Telekom Kontserni emaettevõtja, mis kujutab endast full-service 
telekommunikatsioonigruppi, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on avaliku lauatelefonivõrgu ja 
mobiilsideteenuste pakkumine, sideliinide rent, teksti- ja andmeteenused, online- teenused, ettevõtete 
võrgusüsteemide loomine ning võrgusüsteemide juhtimisteenused Saksa ja teatud rahvusvahelistel 
turgudel. 

Äriühingu registrisse kantud asukoht on Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Saksmaa. 

Integreeritud telekommunikatsiooniteenuste pakkuja 

Telekom juhindub olulistest tehnilistest ja ühiskondlikest arengusuundadest ning mõjutab neid 
otsustavalt: suurenev digitaliseerimine paljudes eluvaldkondades, toodete ja teenuste personali-
seerimine, suurenev mobiilsus ja rahvusvahelistumine. 

Tehnoloogiate suureneva konvergentsi arvestamiseks sisaldab Telekom'i tooteportfell järjest enam 
integreeritud tooteid, võimaldades kõikide lõppseadmete kaudu juurdepääsu isiklikele andme-
kogudele, sh muusikale, videotele või ka aadressidele. 

Telekom pakub püsivõrgu ja suure ribalaiusega mobiiltelefonivõrgu kaudu võrguühendus-, 
kommunikatsiooni- ja lisaväärtusteenuseid. Innovatiivsete toodete ja teenustega soodustab kontsern 
inimestevahelise isikliku ja sotsiaalse kontaktivõrgu loomist. 

Lisaks põhitegevusele, milleks on klassikaline ühendusteenus püsi- ja mobiilsidevõrgus, hõlmab 
ettevõte intelligentsetesse võrkudesse tehtavate investeeringutega, IT-teenustega, samuti Interneti- ja 
võrguteenustega sihitult uusi kasvupotentsiaaliga valdkondi. 

Koduturul Saksamaal saavad kliendid alates 2010. aasta aprillist ühest allikast täielikult nende 
vajadustele kohandatud toote- ja teenusepakkumisi ning parima võrgukvaliteedi. Seetõttu ühendas 
ettevõtte seni iseseisvad püsivõrgu (T-Home) ja mobiilside (T-Mobile) äriüksused. Kontsernis 
tervikuna on ettevõtte brändiks "T", millel on kindel osa turukuvandis ka välisosaluste korral. 
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Ettevõtte suurklientidega tegelev haru, T-Systemsi põhirõhk on võrgukesksetel IKT-lahendustel, mis 
tähendab kombineeritud pakkumisi IT- ja telekommunkatsiooniteenuste vallas. T-Systems pakub 
globaalselt positsioneeritud ettevõtetele lahendusi ühest allikast. Lisaks sellele pööratakse enim 
tähelepanu teenustele nagu Cloud-Computing ja IT-lahendused muutuste keskmes olevates energia, 
tervise, meedialeviku ja autonduse sektorites. 

Rahvusvahelistumine ja säästev suhtumine 

Rahvusvaheliselt tegutseva kontsernina on Deutsche Telekom AG esindatud ligikaudu 50 riigis üle 
kogu maailma. Rohkem kui pool kontserni käibest luuakse väljaspool Saksamaad. Kokku on kontsern 
Deutsche Telekom tööandjaks ligi 247 000 töötajale (seisuga: detsember 2010). 

Kontsern on üheselt eesmärgiks seadnud säästva suhtumise ja lähtub oma äritegevuses nii 
majanduslikest kui ka sotsiaalsetest ja ökoloogilistest kriteeriumidest. Oma keskkonnaalase ning 
sotsiaalsfääri puudutava tegevusega on Deutsche Telekom regulaarselt rahvusvaheliste säästvat 
suhtumist kajastavate reitingute juhtpositsioonidel. Nii katab kontsern Saksamaa piires kogu oma 
energiavajaduse  taastuvatest energiaallikatest. Telekom kutsub säästva suhtumise kampaaniaga 
"Suured muutused algavad väikestest sammudest" kliente ja laiemat avalikkust üles väikeste 
sammudena oma panust andma. 

 

Finantsinfo 

 

Deutsche Telekom kontserni aastaaruanne 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaastate kohta on 
koostatud vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (International Financial Reporting 
Standards – „IFRS”) nõuetega Euroopa Liidu (ELi) ettenähtud vormis ning nagu on välja andnud 
Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (International Accounting Standards Board – 
„IASB”) ning täiendavalt äriseadustiku (HGB) § 315a lg 1 kohaselt järgitavate äriõiguslike ettekirjutuste 
alusel. Aastaaruanne kinnitati piiranguteta. 

 

Märgitud kapital 

 

Seisuga 31. detsember 2010 oli Deutsche Telekomi aktsiakapital 11 062 577 167,36 eurot, mis jaotub 
4 321 319 206 ilma nominaalväärtuseta nimeliseks lihtaktsiaks. Kõik aktsiad on välja antud ja välja 
makstud. Deutsche Telekom hoiab umbes 0,04% oma aktsiatest. 

 

Kokkuvõte Finance’i kohta 

 

Finance asutati 30. oktoobril 1995.a. Madalmaade õiguse kohaselt eraõigusliku piiratud vastutusega 
äriühinguna piiratud ajaperioodiks. Finance on 100% Deutsche Telekom AG-le kuuluv tütarettevõte. 
Firma asub Amsterdamis ning on kantud Amsterdami äriregistrisse numbri 33274743 all. 
Registreeritud aadress on Herengracht 124-128, 1015 BT Amsterdam, Niederlande. 

 

Finance on Deutsche Telekom kontserni finantsettevõte ja emiteerib kapitaliturul erinevaid võlakirju. 
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Finantsinfo 

 

Finance´i konsolideerimata aastaaruanne 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta kohta on 
koostatud vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (International Financial Reporting 
Standards – „IFRS”) nõuetega Euroopa Liidu (ELi) ettenähtud vormis ning nagu on välja andnud 
Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (International Accounting Standards Board – 
„IASB”), samuti Madalmaade tsiviilseadustiku 2. raamatu 9. osa alusel, auditeeris 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Aastaaruanne kinnitati piiranguteta. 

 

Aktsiakapital 

 

31. detsembril 2010 koosnes Finance’i kinnitatud aktsiakapital 5000 lihtaktsiast nimiväärtusega 
vastavalt 453,78 eurot. Väljaantud aktsiakapital moodustab 453 780 eurot ja koosneb 1000 lihtaktsiast 
nimiväärtusega vastavalt 453,78 eurot. Ülejäänud 4000 aktsiat ei ole välja antud. 
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