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Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala.
Predmet: Objava
U nastavku INA, d.d. u cijelosti prenosi objavu društva MOL Plc. vezanu uz organizacijske i kadrovske
promjene:
27. svibnja, 2011.
Kadrovske i organizacijske promjene u MOL-u Plc
MOL Plc ovime izvještava sudionike tržišta kapitala o sljedećim promjenama koje će nastupiti 01 lipnja 2011:
U segmentu djelatnosti istraživanja i proizvodnje nafte i plina nastupit će sljedeće promjene:
Od 01. lipnja 2011. godine, Zoltán Áldott, izvršni potpredsjednik MOL Grupe za istraživanje i proizvodnju će se u potpunosti
koncentrirati na dužnost predsjednika Uprave INA, d.d. i daljnje jačanje pozicije INA,d.d. unutar MOL Grupe. Sándor
Fasimon, koji je obavljao dužnost starijeg potpredsjednika Opskrbe i trgovanja – ova organizacijska jedinica će prestati
postojati od 01. lipnja 2011., preuzeti će dužnost izvršnog potpredsjednika segmenta Istraživanja i proizvodnje. Sándor
Fasimon bit će član MOL-ovog odbora izvršnih direktora kao izvršni potpredsjednik za istraživanje proizvodnju. Zoltán Áldott
će zadržati poziciju u odboru izvršnih direktora MOL-a.
Unutar segmenta djelatnosti „Downstream“ nastupit će sljedeće promjene:
Od 1. lipnja 2011. stariji potpredsjednik za rafinerije i marketing postati će dr. Béla Kelemen koji se pridružio našoj
kompaniji 1997. godine. Dr. Béla Kelemen je obnašao niz menadžerskih dužnosti u R&M komercijali, Upravljanju lancem
opskrbe i rafinerijskoj preradi. Od rujna 2007. vodio je Rafinerijsku preradu MOL Grupe.
Od 01. lipnja 2011 Zsolt Pethő bit će novi stariji potpredsjednik za Petrokemiju i novi Glavni izvršni direktor TVK. Plc. MOL-u
se pridružio 1998. te je vodio komercijalu Rafinerija i marketinga od srpnja 2006. godine.
Ábel Galácz prethodno potpredsjednik za strategiju imenovan je na poziciju R&M komercijale, odgovornu za nabavu sirove
nafte i sirovina te trgovanje.
Organizacijska jedinica Strategije i razvoja poslovanja bit će podijeljena u dva dijela od 01. lipnja 2011. godine:
Dr. György Bacsa vodit će organizacijsku jedinicu korporativnog razvoja poslovanja, a András Péntek je imenovan
voditeljem Strategije, koja uključuje Stratešku analizu i planiranje.
Vezano uz organizacijske promjene sljedeće osobe smatraju se izvršnim zaposlenicima prema zakonu o tržištu kapitala uz
Odbor direktora i Nadzorni odbor, od 01. lipnja 2011. godine:
Zsolt Hernádi (istovremeno Predsjednik Odbora direktora)
József Molnár (istovremeno član Odbora direktora)
Oszkár Világi (istovremeno član odbora direktora)
Zoltán Áldott
Sándor Fasimon
Ferenc Horváth
József Simola
Sándor Fasimon koji će postati izvršni zaposlenik 01. lipnja 2011 trenutno posjeduje 10.000 dionica MOL-a.
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