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Új felsővezető a Magyar Telekomnál
Budapest – 2012. december 12. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB),
Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Társaság Igazgatósága 2013. január 1-jei hatállyal
kinevezte Walter Goldenitset a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettesévé. Walter Goldenits a Magyar Telekom
Ügyvezető Bizottságának is tagja lesz.
A műszaki vezérigazgató-helyettes tevékenysége kiterjed a Magyar Telekom Csoport hálózat fejlesztési és üzemeltetési,
IT architektúra, fejlesztési és üzemeltetési, műszaki stratégia és nagykereskedelmi tevékenységek irányítására.
Walter Goldenits 42 éves, a Bécsi Műszaki Egyetemen szerzett műszaki matematikus diplomát. Pályáját 1998-ban kezdte
a Mobilkom Austria IT részlegén, majd 2003-tól az IT terület vezetője lett. 2007-től több vezető pozíciót töltött be a
Telekom Austria csoportnál: előbb az IT és hálózati részleg vezetője volt az si.mobil-nál, majd a Telekom Austria vezetékes
üzletágának műszaki vezérigazgató-helyetteseként felelt a szervezet átalakításáért továbbá az IT életciklus-menedzsment
és az IT transzformáció vezetése is a feladatai között szerepelt. 2010-ben a Mobilkom Austria és a Telekom Austria
egyesülésével létrejött A1 Telekom Austria műszaki vezérigazgató-helyettese lett. Fő feladata a vezetékes és mobil
műszaki területek integrációja, az LTE és optikai hálózat bevezetése és fejlesztése és az IT funkciók harmonizálása volt.
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.

