Budapest, 2019. június 17. – A mai napon a Liberty Global bejelentette, hogy Erik Tveter, a vállalat
kelet-európai régiójának igazgatója távozik a cégtől. Tveter 2009 óta erősítette a Liberty Global
vezetői csapatát, mint a vállalat svájci kábelkommunikációs érdekeltségének vezérigazgatója, majd a
kibővített, Ausztriát is magában foglaló közép- és kelet-európai régió vezetője. Ezt követően –
egészen mostanáig – a kelet-európai cégcsoport vezérigazgatói és a UPC Svájc elnöki feladatait
párhuzamosan látta el.
Tveter távozása egybeesik több, eddig általa felügyelt vállalat értékesítésével. A UPC Ausztria
eladása nemrég zárult le, svájci, magyar, román és cseh cégeinek értékesítését pedig szintén a
közelmúltban jelentette be a Liberty Global. Eric Tveter kilenc éven át volt a UPC Svájc
vezérigazgatója és ez idő alatt több mint 50 százalékkal növekedett a cég árbevétele. A UPC Svájc
küszöbön álló eladása rendkívül jelentős megtérülést és értéket teremt a Liberty Global számára.1
Robert Redeleanu július 1-től tölti be a kelet-európai régió vezérigazgatói posztját, közvetlen felettese
Severina Pascu lesz. Robert Redeleanu 2013-ban csatlakozott a Liberty Globalhoz, ekkor lett a UPC
Románia vezérigazgatója, majd a későbbiekben a magyar és a lengyel UPC vállalatok ügyvezető
igazgatója. A mostani kinevezést követően a vállalatcsoport kelet-európai cégeit irányítja majd,
egészen a Vodafone tranzakció várható lezárásáig, amelyet követően Lengyelországban és
Szlovákiában lesz a UPC első embere.
„Szeretném megköszönni Ericnek elkötelezett és kitartó munkáját” – nyilatkozta Mike Fries a Liberty
Global vezérigazgatója. Döntő szerepe volt cégeink átalakításában Svájcban, Ausztriában és KeletEurópában és ezzel a működési és pénzügyi növekedés mellett jelentős eredményeket ért el a
vállalati értékek fejlesztése terén is. Távozása természetes lépés abban a folyamatban, amely során
éppen hat közép- és kelet-európai országot érintő, jelentős tranzakció lezárására készülünk.
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További részletekért lásd a Liberty Global 2019. február 27-i sajtóközleményét a UPC Svájc eladásáról a Sunrise
Communications Group számára.

„Robert, jelentős energiával, szenvedéllyel, éleslátással és ügyfélközpontú gondolkodással
rendelkező, kitűnő képességű vezető és ragyogó példája saját nevelésű tehetségeinknek a Liberty
Globalnál” – tette hozzá Mike Fries.
A most távozó Erik Tveter így nyilatkozott: „Hálás vagyok azért, hogy a Liberty Global család tagja
lehettem, amelynek sikeréhez az agilitás és a vállalkozókedv mellett mindig is nagyban hozzájárult a
kollégák közötti baráti viszony. Az elmúlt évek alatt rengeteg tapasztalatra tettem szert a vállalati
értékteremtés és működési kiválóság terén és ez a tudás mind a Libertynél hátralévő időben
tanácsadóként, mind jövőbeli üzleti karrierem során is a hasznomra válik majd.”
-KÖZLEMÉNY VÉGEHa további információkra van szüksége, várjuk kérdéseit a sajto@upc.hu címen.
A Liberty Globalról
A Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB and LBTYK) a világ legnagyobb nemzetközi
kábelkommunikációs vállalata, amely 10 európai országban működik Virgin Media, Unitymedia,
Telenet és UPC márkaneveken. A Liberty Global infrastrukturális beruházásaival a digitális
forradalom vívmányainak legszéleskörűbb elérhetőségét kínálja ügyfelei számára. A vállalat az
innováció elkötelezettjeként piacvezető termékeket fejleszt, melyek újgenerációs hálózatokon
keresztül kötnek össze 21 millió ügyfelet - több mint 45 millió televíziós, szélessávú internet és
telefonszolgáltatás előfizetőjét. A Liberty Global 6 millió mobil-előfizetővel rendelkezik, valamint 12
millió ponton elérhető wifi-szolgáltatást nyújt.
Mindemellett a Liberty Global 50%-os tulajdonosa a VodafoneZiggo vállalatnak Hollandiában, amely
4 millió ügyfele révén 10 millió vezetékes- és 5 millió mobiltelefon-előfizetést nyújt, valamint jelentős
befektetésekkel rendelkezik az ITV, az All3Media, az ITI Neovision, és a LionsGate cégekben, a
Formula E Racingben és számos regionális sportcsatornában.
A UPC-ről
A UPC Magyarország vezető integrált infokommunikációs szolgáltatója, amely innovatív
szolgáltatásaival 1998 óta van jelen a piacon. Kábelhálózatain országszerte közel 356 településen
biztosít televíziós, szélessávú internet és vezetékes telefonszolgáltatásokat. Mobilszolgáltatását a
hazai távközlési szektorban új megközelítéssel indította útjára 2015-ben, elsőként kínálva korlátlan
adatforgalmú, hűségidő nélküli díjcsomagokat és hálózatfüggetlen készülékeket. Innovatív
applikációi és szolgáltatásai segítségével a UPC az otthonok és irodák falain kívül is biztosítja a
csatlakozást a digitális világ határtalan lehetőségeihez. A UPC Vállalati Szolgáltatások üzletága
egyedi igényekre szabott és kedvező árú üzleti kommunikációs megoldásokat nyújt a vállalkozások
számára.
A vállalat 2019. március 31-i adatai szerint a UPC a több mint 1,83 millió magyarországi háztartást
elérő, korszerűsített és folyamatosan bővülő hálózatain összesen 691 200 kábeltelevíziós, 700 400
szélessávú internetes, 686 400 vezetékes telefon és 115.800 mobilszolgáltatást üzemeltet.

További információkért látogasson el a www.upc.hu weboldalra.

