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Elnököt választott a Magyar Telekom Igazgatósága 
 
Budapest – 2013. április 24. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM 
HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Társaság Igazgatósága 
megválasztotta a testület elnökét. Az Igazgatóság elnöke Kerstin Günther lett, aki a 
Deutsche Telekom európai technológiai területének vezetője. A változás nem érinti Christopher 
Mattheisen vezérigazgatói feladatkörét és igazgatósági tagságát. 
 
Az Igazgatóság döntésével a Magyar Telekomnál is különválik a vállalat irányításának és az Igazgatóság 
elnöki feladata, ami összhangban áll számos Deutsche Telekom Csoport tagvállalat gyakorlatával.  

A Magyar Telekom a transzparens vállalatirányítását továbbfejleszti azzal, hogy mostantól a 
vezérigazgató illetve az Igazgatóság elnökének eltérő feladatköre egymástól személyében is elkülönülten 
kerül ellátásra, annak köszönhetően, hogy az Igazgatóság elnöke külső (non-executive) igazgatósági tag 
lett.  

Kerstin Günther 1991-ben csatlakozott a Deutsche Telekom Csoporthoz, ahol több vezető pozíciót töltött 
be, és kiterjedt nemzetközi tapasztalatokat szerzett. Így többek között 1997-től 2001-ig a Magyar 
Telekomnál a szabályozói kapcsolatok, majd a nagykereskedelmi terület vezetője volt. 2012 márciusától 
a Deutsche Telekomnál az európai technológiai terület vezetője, és 13 országban felelős a technológiai 
terület funkcionális menedzseléséért az európai irányítási területen belül. 

A Magyar Telekom Igazgatóságának tagjait a 2013. április 12-én tartott éves rendes Közgyűlés 
választotta meg 2016. május 31-ig, illetve a 2015. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig szóló 
megbízatással. 

 

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 2012. december 31-én végződött évre vonatkozó, a 
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 
 


