
 
 

 

 

 

 
  ει. 1 από 2 

Γειηίν Σύπνπ 
 

ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΜΔΣΟΥΩΝ ΟΣΔ 
 
Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 - Πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
Μεηόρσλ ηεο  ΟΣΔ Α.Δ., ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε πνπ δεκνζηεύζεθε ηελ 15ε.11.2011, 
θαηά ην λόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, κε ηε ζπκκεηνρή (απηνπξνζώπσο ή δηα 
αληηπξνζώπνπ) κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύζαλ πνζνζηό 68,98% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.  
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πλέιεπζεο ζπδεηήζεθαλ θαη ιήθζεθαλ θαηά πιεηνςεθία απνθάζεηο επί 
ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο: 
 
 Δγθξίζεθε ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ πθηζηάκελνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, 

από 10 ζε 11, ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο.  

 Δθιέρζεθε σο 11ν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ν θ. Timotheus Höttges κε ηξηεηή 
ζεηεία ήηνη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο 
Δηαηξείαο ηνπ έηνπο 2015.   

Αλαθνηλώζεθε όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο κε ην ππ’ αξηζκ.2882 πξαθηηθό ηνπ, 
ηεο  26εο Οθησβξίνπ 2011, εμέιεμε σο  λέν κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ ηελ θα Claudia 
Nemat, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο ηνπ θ. Roland Mahler θαη γηα ην 
ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ηειεπηαίνπ, ήηνη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηνπ έηνπο 2012. 

Δπίζεο αλαθνηλώζεθε όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο κε ην ππ’ αξηζκ.2886 
πξαθηηθό ηνπ, ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2011, εμέιεμε σο λέν κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ ηνλ θ. Klaus 
Müller ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο ηνπ θ. Rainer Rathgeber θαη γηα ην 
ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ηειεπηαίνπ, ήηνη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηνπ έηνπο 2012. 

Ακέζσο κεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζπλεπεία ηεο εθινγήο ηνπ 11νπ κέινπο, ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα σο εμήο: 

Μηραήι Σζακάδ Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλωλ ύκβνπινο –    
Δθηειεζηηθό κέινο 

Γεκήηξεο Σδνπγαλάηνο Αληηπξόεδξνο-Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό  
κέινο 

Kevin Copp               Δθηειεζηηθό κέινο  
Timotheus Höttges              Με εθηειεζηηθό κέινο 
Klaus Müller               Με εθηειεζηηθό κέινο 
Claudia Nemat              Με εθηειεζηηθό κέινο  
ηάζεο Αλέζηεο     Με εθηειεζηηθό κέινο 
Νηθόιανο Καξακνύδεο              Με εθηειεζηηθό κέινο 
Μηραήι Μπιέηζαο     Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 
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Παλαγηώηεο Σακπνύξινο    Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 
Βαζίιεο Φνπξιήο    Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 
 
 

ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα ηνπ θ. Timotheus Höttges  

Ο θ. Timotheus Höttges, γελλεκέλνο ην 1962, είλαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο 
Deutsche Telekom, ππεύζπλνο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα ειέγρνπ από ην 
Μάξηην ηνπ 2009. 

Από ην Γεθέκβξην 2006 κέρξη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ σο Γεληθόο Γηεπζπληήο 
Υξεκαηννηθνλνκηθώλ, ήηαλ κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ ηεο Deutsche 
Telekom, ππεύζπλνο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. ηε ζέζε απηή ήηαλ 
ππεύζπλνο γηα ην δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, θαζώο θαη γηα 
ηηο πσιήζεηο θαη ηελ εμππεξέηεζε ζηε Γεξκαλία. Τπό ηελ εγεζία ηνπ, ε ζηαζεξή ηειεθσλία 
Γεξκαλίαο θαηέθηεζε ηε πξώηε ζέζε ζηελ αγνξά, ζε επίπεδν λέσλ πειαηώλ ADSL, θαη 
αλαδείρζεθαλ νη ππεξεζίεο ηειεόξαζεο κέζσ Internet, Entertain, ζε πξντόλ επξείαο 
θαηαλάισζεο κε ζηαζεξή θεξδνθνξία. 

Μεηά ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ κείσζεο θόζηνπο ζηε ζηαζεξή 
ηειεθσλία θαη ζηηο Δπξσπατθέο ζπγαηξηθέο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ν θ. Höttges αλέιαβε ην 
πξόγξακκα ελίζρπζεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ Οκίινπ ηεο Deutsche Telekom «Save for Service». 
Από ην 2005 θαη πξηλ ζπκκεηάζρεη ζην πκβνύιην Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ Deutsche Telekom, ν 
θ. Höttges ήηαλ ππεύζπλνο ησλ Δπξσπατθώλ δξαζηεξηνηήησλ, σο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ 
Γηνίθεζεο ησλ δηεζλώλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Από ην 2000 κέρξη ην ηέινο ηνπ 
2004 δηεηέιεζε Γεληθόο Γηεπζπληήο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ζεκάησλ θαη ζεκάησλ Διέγρνπ, πξηλ 
αλαιάβεη ηελ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 
Γεξκαλίαο. 

Ο θ. Höttges ζπνύδαζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κνισλίαο. Μεηά ην 
πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπ, εξγάζηεθε 3 ρξόληα, σο ππεύζπλνο έξγνπ, ζε ζπκβνπιεπηηθή 
εηαηξεία. ην ηέινο ηνπ 1992 εληάρζεθε ζηνλ Όκηιν VIAG ζην Μόλαρν. Ήηαλ δηεπζπληήο 
ηνκέα, ην 1997, θαη αξγόηεξα, κέινο ηνπ δηεπξπκέλνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο, ππεύζπλνο γηα 
ζέκαηα ειέγρνπ, εηαηξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη εμαγνξώλ θαη ζπγρσλεύζεσλ. Ωο ππεύζπλνο 
έξγνπ, είρε θύξην ξόιν ζηε ζπγρώλεπζε ηεο VIAG AG θαη ηεο VEBA AG πνπ ζρεκάηηζαλ ηελ 
Δ.on AG ζηηο 27 επηεκβξίνπ, 2000. 
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