ELŐTERJESZTÉS
A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

IgazgatóságI tag választása

BUDAPEST, 2018. JÚNIUS 22.

Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagja, arról tájékoztatta a Társaság Igazgatóságát, hogy
2018. július 1-ji hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról, ezért az Igazgatóság új tag megválasztását javasolja a
Közgyűlés részére.
Javasolt, hogy a Közgyűlés Rékasi Tibort a jelenlegi igazgatósági tagokéval megegyező záró időpontig tartóan válassza az
Igazgatóság tagjává.
A jelölt életrajza:
Rékasi Tibor (született 1973-ban) diplomáját a budapesti Külkereskedelmi Főiskolán szerezte, majd ezt követően üzleti
képzések keretében bővítette üzleti ismereteit. Szakmai pályáját az Integra Kft.-nél kezdte ügyfélfelelősként. 1997-től az Unisys
Magyarországnál dolgozott a pénzügyi üzletfelek partnereként, majd ügyfélkapcsolati igazgatóként. 2000-ben csatlakozott a
Cisco Systems Magyarországhoz, ahol előbb a kiemelt ügyfelekért felelős értékesítési vezető, majd a nagyvállalati üzletág
igazgatója lett. 2007 februárjában kinevezték a Cisco Systems Magyarország ügyvezető igazgatójává, és ebben a pozíciójában
a vállalat operatív irányítása mellett felelős volt a teljes hazai értékesítés koordinálásáért is. 2008 szeptemberében csatlakozott
a Magyar Telekom Csoporthoz a Vállalati Szolgáltatások Üzletághoz tartozó leányvállalat, az IQSYS Zrt. ügyvezető
igazgatójaként, ahol a vállalat irányítása mellett a kereskedelmi igazgatói feladatokat is ellátta. 2010 decembere és 2011
májusa között ideiglenesen betöltötte a Magyar Telekom Vállalati Szolgáltatások Üzletág (T-Systems) üzletágvezető pozíciót
is, az IQSYS Zrt. ügyvezető igazgatói feladatok megtartása mellett. 2012. októberétől 2013. szeptember 30-ig a T-Systems
Magyarország Zrt. Értékesítés divízió vezérigazgató-helyettesi pozícióját töltötte be. 2013. október 1-től a Magyar Telekom
vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese és a T-Systems Magyarország Zrt. vezérigazgatója. 2017. január 11-től a
Magyar Telekom lakossági szolgáltatások vezérigazgató-helyettese. Ugyanezen időponttól kezdődően a T-Systems
Magyarország Zrt. Igazgatóságának elnöke is.
Az Igazgatóság, figyelembe véve, hogy a Javadalmazási és Jelölő Bizottság egyetért a jelöléssel, a következő határozati
javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:
A Közgyűlés 2018. július 1. napjával megválasztja Rékasi Tibort a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019.
május 31-ig, azzal, hogy amennyiben a 2019. évi éves rendes Közgyűlés 2019. május 31. napját megelőzően kerül
megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.
Arra az esetre, ha a rendkívüli Közgyűlés 2018. június 22-én nem határozatképes, a következő határozati javaslat kerül
előterjesztésre a 2018. július 4-i megismételt rendkívüli Közgyűlés részére:
A Közgyűlés 2018. július 4. napjával megválasztja Rékasi Tibort a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019.
május 31-ig, azzal, hogy amennyiben a 2019. évi éves rendes Közgyűlés 2019. május 31. napját megelőzően kerül
megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

A Felügyelő Bizottság jelen napirendi pontra vonatkozó véleménye:
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság Rékasi Tibor Igazgatósági taggá választására vonatkozó előterjesztését,
és azt tudomásul vette.

ÖSSZESÍTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2018. JÚNIUS 22-ÉN
TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE ÖSSZEHÍVÁSÁNAK
IDŐPONTJÁBAN MEGLÉVŐ RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK
SZÁMÁRÓL
A Társaság alaptőkéjének összetétele 2018. május 22. napján:
Részvénysorozat
“A” sorozat (törzsrészvény)
Alaptőke nagysága

Névérték (Ft/darab)
100

Kibocsátott darabszám
1.042.742.543

Össznévérték (Ft)
104.274.254.300
104.274.254.300

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2018. május 22. napján:
Részvénysorozat

“A” sorozat
(törzsrészvény)
Összesen

Kibocsátott
darabszám

Szavazati jogra
jogosító
részvények

Részvényenkénti Összes
szavazati jog
szavazati jog

Saját
részvények
száma

1.042.742.543

1.042.742.543

1

1.042.742.543

984.566

1.042.742.543

1.042.742.543

1.042.742.543

984.566

