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Változás a Magyar Telekom vezetésében
Budapest – 2013. március 29. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB),
Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy Thilo Kusch jelenlegi gazdasági vezérigazgatóhelyettes Macedónia legnagyobb telekommunikációs szolgáltató vállalata, a Magyar Telekom Csoporthoz tartozó
Makedonski Telekom AD Igazgatóságának tagja lesz vezérigazgatói pozícióban. Thilo Kusch-t a T-Mobile
Macedonia Igazgatóságának elnökévé is megválasztották. A Magyar Telekom gazdasági vezérigazgató-helyettesi
pozícióját Szabó János veszi át, aki jelenleg a Magyar Telekom Kontrolling igazgatója. Szabó János a Magyar
Telekom Ügyvezető Bizottságának is tagja lesz.
A változások 2013. április 8-án lépnek hatályba. A Magyar Telekom Igazgatósága, valamint a Makedonski Telekom
Közgyűlése, Igazgatósága és a T-Mobile Macedonia Igazgatósága 2013. március 28-án illetve 29-én meghozta a
vonatkozó határozatokat.
Christopher Mattheisen a Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója így nyilatkozott:
„Szeretném megköszönni Thilo Kusch-nak a Magyar Telekom gazdasági vezérigazgató-helyettesi pozíciójában végzett
kiemelkedő munkáját. A 2006-ban történt kinevezése óta sok változáson ment keresztül a Társaság, ezalatt az idő alatt
Thilo a vállalat működését és átalakulását kiválóan támogató gazdasági szervezetet alakított ki. Újító, jövőbe mutató
hozzáállásával fontos szerepet játszott az üzleti sikerességért felelős szolgáltatói kultúra kialakításában. Thilo
szakértelmére továbbra is számítunk a Magyar Telekom Igazgatóságában.
Üdvözlöm a Magyar Telekom felsővezetésében Szabó Jánost. A Társaság új gazdasági vezérigazgató-helyetteseként
János hasznosíthatja a sikeres pénzügyi vezetőként szerzett sok éves tapasztalatát a most következő kihívások és
feladatok megoldásában.”
Szabó János 52 éves, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán szerzett diplomát.
Karrierjét külügyi szolgálatban kezdte, majd különböző pénzügyi, számviteli és tanácsadói pozíciókban dolgozott a
versenyszférában. Ezután több szenior pénzügyi és üzleti vezetői beosztást vállalt a Delco Remy amerikai autóipari
beszállító magyarországi leányvállalatánál és európai központjánál. Később a Delco Remy és a Hitachi vegyesvállalat
pénzügyi vezetője és vezérigazgatója volt. 2003-ban csatlakozott a Magyar Telekomhoz a vezetékes szolgáltatások
üzletág pénzügyi igazgatójaként. 2008-ban a Magyar Telekom csoport kontrolling igazgatója lett. Kiemelt figyelmet
fordított a kontrolling tevékenység folyamatos megújítására és a nemzetközi együttműködés erősítésére, emellett részt
vett a cég működése és stratégiája szempontjából meghatározó projektek irányításában.
Szabó János tagja a Makedonski Telekom, a T-Mobile Macedonia, a Crnogorski Telekom és az Origo Zrt.
Igazgatóságának.

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 2011. december 31-én végződött évre vonatkozó, a http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink
is bemutatják.

