Zagreb, 29. listopada 2018.

Hrvatski Telekom
Promjena u Upravi od 18. siječnja 2019. godine
Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga
u Hrvatskoj, objavljuje novosti vezane za promjenu u Upravi.
Na današnjoj sjednici Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma objavljeno je da mandat gospođe Marije
Felkel kao članice Uprave i glavne direktorice za ljudske resurse (CHRO) ističe 17. siječnja 2019.
godine i gospođa Felkel od 18. siječnja 2019. godine, uspješno odradivši mandat članice Uprave,
nastavlja svoju karijeru izvan HT Grupe.

„Marija je tijekom svojeg mandata u Upravi dala izuzetan doprinos promjenama u organizacijskoj
kulturi i postizanju strateških i poslovnih ciljeva HT-a, te sam uvjeren da će svojim iskustvom i
stručnošću razvijati svoju karijeru i nadalje uspješno", izjavio je predsjednik Uprave Hrvatskog
Telekoma, gospodin Davor Tomašković.

„Iako sam odlučila prihvatiti nove izazove u karijeri, izuzetno sam ponosna da smo u zadnje 3 godine
upravljanje ljudskim resursima u HT-u podigli na višu razinu, postali poželjniji poslodavac stručnjacima
i mladim talentima te uveli digitalne inovacije i STEM znanja u svakodnevni rad. Cijelom HT timu želim
uspješan nastavak i puno sreće u poslovnom i privatnom životu“, izjavila je gospođa Felkel.
Dužnost članice Uprave za ljudske resurse Marija Felkel je obavljala od 2016. godine, a u HT je došla iz
društva Siemens, sa funkcije direktorice ljudskih resursa za jadransku regiju u društvu Siemens.
Društvo će odluku Nadzornog odbora o obavljanju ovih poslova u Upravi nakon odlaska gospođe
Felkel, objaviti čim bude donesena.
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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 0,9 milijuna korisnika u nepokretnoj mreži,
2,3 milijuna korisnika u pokretnoj mreži i 750 tisuća širokopojasnih pristupnih linija.

