Zagreb, 22. rujna 2017.

Hrvatski Telekom
Josef Thürriegl povlači se iz Uprave HT-a, Daniel Daub imenovan novim
članom Uprave i glavnim direktorom za financije
Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga
u Hrvatskoj objavljuje da je gospodin Josef Thürriegl, član Uprave HT-a d.d. i glavni direktor za
financije, podnio ostavku s učinkom od 1. studenog 2017. godine jer nastavlja karijeru u Deutsche
Telekomu.
Davor Tomašković, predsjednik Uprave, izjavio je:

„Izražavam svoju zahvalnost Josefu za njegovu suradnju i za njegove doprinose poslovnim
rezultatima HT-a tijekom njegovog mandata te mu želim sve najbolje u njegovim budućim
poslovnim pothvatima, u svoje osobno ime, kao i u ime mojih kolega iz Uprave.“
Gospodin Thürriegl došao je u Hrvatski Telekom u lipnju 2016. godine iz središnjice Deutsche
Telekoma, gdje je obnašao funkciju Potpredsjednika za funkcionalni kontroling za Europu.
Gospodina Thürriegla nasljeđuje gospodin Daniel Daub, kojeg je Nadzorni odbor današnjom odlukom
imenovao novim članom Uprave HT-a d.d. i glavnim direktorom za financije, s početkom od 1. studenog
2017. godine.
Gospodin Daub dolazi iz središnjice DT-a, sa funkcije Potpredsjednika za kontroling kapitala i
inovacija. Prije toga, u razdoblju od 2006. do 2014. godine obavljao je različite rukovodeće poslove: u
društvu T-Mobile Austria, od Starijeg potpredsjednika za razvoj kanala i usluge do Starijeg
potpredsjednika za prodaju i usluge korisnicima, te u društvu T-Mobile Deutschland, na položaju
Potpredsjednika za upravljanje tržištem / planiranje prodaje i izvještavanje.
Davor Tomašković, predsjednik Uprave, izjavio je:

„Danielu čestitam na imenovanju i veselim se što se pridružuje našem timu i što ćemo moći
iskoristiti njegova iskustva i stručnost u području financija i razvoja različitih poslovnih segmenata.“
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O Hrvatskom Telekomu
Hrvatski Telekom (HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje poslovne
jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje 1,0 milijun linija u nepokretnoj mreži, 2,2 milijuna
pretplatnika u pokretnoj mreži i 766.000 širokopojasnih priključaka.

