Zagreb – 11. ožujka 2011.

T-Hrvatski Telekom
Promjena u Upravi
T-Hrvatski Telekom (Reuters: THTC.L, HT.ZA; Bloomberg: THTC LI, HTRA CZ), vodeći pružatelj
telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj objavljuje da je g. Jürgen P. Czapran, dao ostavku na mjesto
člana Uprave HT d.d. i glavnog direktora za financije. G. Czapran napustit će HT krajem ožujka 2011.
kako bi preuzeo funkciju u Deutsche Telekomu.
Na mjestu člana Uprave i glavnog direktora za financije naslijedit će ga dr. Dino Dogan koji će se Grupi
pridružiti 1. travnja 2011.
Dr. Dogan, 48 godina, donosi značajno iskustvo u telekomunikacijskoj industriji koje je stekao
obnašajući funkciju glavnog direktora za financije i člana Uprave Mobilkom Austria AG od kolovoza
2009. U 2010. preuzeo je i ulogu glavnog direktora za integraciju u pripajanju Mobilkoma Austria AG
Telekomu Austria AG. Prije odlaska u Mobilkom Austria AG, od srpnja 2003. do srpnja 2009., dr. Dogan
je bio glavni direktor za financije i član Uprave hrvatskog mobilnog operatora VIPneta, podružnice
Mobilkoma Austria AG stekavši prethodno deset godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima u
Alcatelu.
Ivica Mudrinić, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor je izjavio sljedeće:

“Jürgen Czapran imao je važan doprinos u očuvanju T-HT-ovog vodećeg položaja tijekom perioda
velikih promjena u kojima je Grupa uspješno okončala svoju inicijalnu javnu ponudu dionica, ponovno
integrirala T-Mobile u HT i suočila se sa sve jačom konkurencijom na tržištu. Zahvaljujemo mu na
doprinosu koji je dao T-HT-u i želimo mu sve najbolje u budućnosti.
Dr. Dino Dogan bit će naš novi glavni direktor za financije čije će nam međunarodno iskustvo i
poznavanje hrvatskog tržišta telekomunikacija biti od velike vrijednosti u godinama koje dolaze.”
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O T-Hrvatskom Telekomu
T-Hrvatski Telekom (T-HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje
poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje gotovo 1,4 milijuna linija u nepokretnoj
mreži, više od 2,9 milijuna korisnika u pokretnoj mreži i gotovo 630.000 širokopojasnih priključaka.
Od prve javne ponude dionica u listopadu 2007. na Zagrebačkoj se burzi trguje dionicama T-HT-a, dok
se na Londonskoj burzi trguje globalnim potvrdama depozitara. Deutsche Telekom AG posjeduje 51%
dionica T-HT-a, Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji posjeduje 7%
dionica, a Umirovljenički fond 3,5% dionica. Preostali dio dionica u slobodnom opticaju u rukama je
privatnih i institucionalnih ulagatelja.
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