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Új műszaki vezérigazgató-helyettes a Magyar Telekom élén
Budapest – 2017. február 10. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM
HB, a továbbiakban „Magyar Telekom” vagy a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési
szolgáltatója bejelenti Dr. Kim Kyllesbech Larsen műszaki vezérigazgató-helyettesi pozícióba
történő kinevezését 2017. április 1-jei hatállyal. Dr. Kim Kyllesbech Larsen a Magyar Telekom
Ügyvezető Bizottságának is tagja lesz.
Dr. Kim Kyllesbech Larsen (52) a Deutsche Telekomtól érkezik a Társasághoz, ahol legutóbb a hálózati
gazdálkodásért és transzformációért, valamint a hálózati architektúráért és innovációért felelős elnökhelyettesi pozíciót is betöltötte. Ezt megelőzően az Ooredoo Csoport (korábban Qtel) hálózati
technológiákért felelős részlegét vezette, és a mianmari operáció technológiai vezetője volt. Dr. Larsen
1999 és 2012 között számos felsővezetői feladatot látott el a Deutsche Telekom Csoportban, többek
között a T-Mobile nemzetközi technológiai ágazatának ügyvezető alelnöke és a Deutsche Telekom
hálózati szolgáltatásokért felelős igazgatója is volt. Ez idő alatt Dr. Larsen volt felelős a holland Orange
technológiai szegmensét érintő irányítás átvételéért, amelyet mindmáig a Deutsche Telekom
legsikeresebb egyesülési és integrációs projektjének tekintenek.
Dr. Larsen csaknem egy évtizedes; Dániában, Hollandiában, Belgiumban és Olaszországban folytatott
akadémiai pályafutását követően csatlakozott a Deutsche Telekomhoz. Matematika és fizika területén
egyetemi diplomát, majd fizika Ph.D. fokozatot szerzett a dániai Aarhus Egyetemen.
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 2015. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

