
 
Tájékoztató az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásához 
 
 
Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés 7-8 napirendi pontjaihoz további 
személyi javaslatok érkeztek: 
 
 
Igazgatóság tagjainak megválasztása: 
 

• Rudolf Kemler 
 
 
Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása: 
 

• Jutta Burke 
 
A jelöltek életrajza: 
 

Rudolf Kemler (született 1956-ban) diplomás mérnök (Informatika és Menedzsment szakterületen). 
Pályáját ausztriai bankoknál kezdte, majd a WBG Betriebswirtschafts Beratungsgesellschaft m.b.H, bécsi 
üzemgazdasági tanácsadó cég vezérigazgatójaként dolgozott. 1989-ben a Nixdorf Computer Austria 
Ügyvezető Bizottságának tagja lett, ahol ő vezette a Siemens-Data - Nixdorf fúziót, majd a Siemens 
Nixdorf Informationssysteme Austria igazgatója lett, 1992-ben a vállalat müncheni székhelyén a 
világszerte működő bankfiók rendszerek divízióért felelős alelnök lett. 1995-ben visszatért Ausztriába, a 
Siemens Nixdorf Informatikai Rendszerek osztrák és dél-kelet-európai divíziójának vezetőjeként, 1998 –
ban a Stanfordban (USA) működő GE Capital Corporation rangidős alelnöke és informatikai 
vezérigazgató-helyettese lett, abban az időszakban, amikor a GE csoport számos akvizíciót hajtott végre 
világszerte . 
 2000 –ben átvette a Stage1.cc Technology Business Incubator AG vezérigazgatói tisztjét Bécsben. Ez 
évben történt a cég tőzsdei bevezetése Bécsben az osztrák tőzsdén.  
2002-ben csatlakozott a Deutsche Telekom Csoporthoz, s kinevezték a T-Systems Austria osztrák és 
közép-kelet-európai régióért felelős vezérigazgatójává.  
A RWE Energy Aktiengesellschaft, Dortmund Tanácsadó Testületének tagja, 
a T-Systems Pragonet, Prága elnöke, a Stage 1 Beteiligungs Invest AG, Bécs Felügyelő Bizottságának 
tagja. 
A bécsi Közgazdasági Egyetem tanára, és EDP-(Vállalkozásfejlesztési Program) diplomát szerzett a 
bostoni (USA) Babson College-ben.  
 
 
 
 
 
 



Jutta Burke (született 1965-ben), diplomáját Németországban, a Bochumi Egyetemen szerezte. 
1993-tól 1997-ig a Johnson Controls európai központja ellenőrzési divíziójának kontrolling osztályán 
dolgozott Brüsszelben. 1997 és 1999 között a GE Fanuc európai központjának munkatársa volt 
Luxemburgban; a spanyol és német leányvállalatok törvényben megszabott,  illetve vezetői 
jelentéskészítésének felügyelete tartozott munkakörébe. 
1999-ben a frankfurti Techem AG munkatársa lett a törvényben előírt jelentések elkészítéséért felelős 
menedzserként. Az ezt követő öt évben két nagy projekt megvalósításában vett részt: a vállalat német 
részvénypiacra való bevezetésében és a vállalatcsoport jelentéskészítési eljárásának átalakításában 
(korábban a német előírások szerinti jelentéstétel, majd US GAAP, végül IFRS). 
2004 óta dolgozik a Deutsche Telekom AG-nél az US GAAP és SEC megfelelési ügyekért felelős vezető 
szakértőként. Jelenlegi munkaköre: Magyarországért, Macedóniáért és Montenegróért felelős vállalati 
menedzser (Corporate Manager). 
 
 
 
 
 
 
 
 


