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A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) a Tpt. 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet
4. mellékletében foglaltaknak megfelelően ezúton értesíti a tisztelt befektetőket, hogy a Társaság közgyűlése
a mai napon új igazgatósági, valamint felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagokat választott meg.
Új igazgatósági tagok
Bodzási Gergely
Bodzási Gergely okleves közgazdászként végzett számvitel szakon. Szakmai pályafutását könyvvizsgálati
területen, a KPMG-nél kezdte, majd közel 10 évig dolgozott banki területen, a Merkantil Banknál, ahol
kockázatkezelési osztályvezetőként – a belföldi működéssel kapcsolatos feladatok mellett – az OTP Csoport
nemzetközi terjeszkedésének keretében, a külföldi lízing társaságok felépítésében és irányításában vett részt.
Ezt követően 2014-ben csatlakozott a Delta csoporthoz kontrolling igazgatóként. 2017-ben a Delta Csoport
gazdasági igazgatója lett, 2020-ban pedig kinevezték a cégcsoport gazdasági vezérigazgató-helyettesének.
Nincs a tulajdonában a Társaság által kibocsátott értékpapír.
Németh Attila
Németh Attila eredetileg mérnök végzettségű, pályáját a felsőoktatásban kezdte oktatóként, majd 1990-ben
saját informatikai vállalkozást alapított. Néhány évvel később az Acer magyarországi képviseletének
megalapításában és vezetésében vett részt, majd 1995-től a Digital Equipment Magyarország Kft. PC üzletág
igazgatójaként dolgozott. Ezt követően a távközlésben folytatta pályafutását, először a Pantel Távközlési
Zrt.-hez igazolt, mint kereskedelmi igazgató, 2000-től pedig a Vodafone magyarországi leányvállalatának
üzleti- és lakossági kereskedelmi tevékenységét irányította közel 8 éven keresztül. Az utóbbi 10 évben
elsősorban innovációval foglalkozott és 5 éve Startup Management tárgyat tanít az Óbudai Egyetemen. A
Delta Csoport kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi feladatait 2020 áprilisának közepétől látja el.
Nincs a tulajdonában a Társaság által kibocsátott értékpapír.
Szűcs Norbert
Szűcs Norbert villamosmérnöki és közgazdász diplomával rendelkezik. Pályafutását egyetemi kutatóként
kezdte, majd 7 éven át vezetőként dolgozott a Magyar Televízió Teletext és Internet Szolgálatánál. 2003-ban
kezdett dolgozni a Delta Elektronik Kft-nél, ahol 2005-ben ügyvezető igazgató lett. Azóta a Delta
Cégcsoport különböző cégeinél töltötte be az ügyvezető igazgatói pozíciót, jelenleg a Delta Systems Kft
egyik ügyvezetője. A Cégcsoportnál az operatív területek tartoznak hozzá, illetve ő felel a Cégcsoport
cégeinél a csoport szintű szabályok egységes alkalmazásáért.
Nincs a tulajdonában a Társaság által kibocsátott értékpapír.
Új felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok:
Berki Ferenc
dr. Füzi Viktor
Kövesdi Péter
dr. Suha György
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A Társaság Közgyűlése emellett döntött a Társaság könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról.
A Társaság Közgyűlése az újonnan kinevezett igazgatóság, valamint a felügyelőbizottsági és audit bizottsági
új tagokra tekintettel, továbbá egyéb pontokat érintően döntött az alapszabály módosításáról.

Budapest, 2020. július 29.
Delta Technologies Nyrt.
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