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A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 13-
10-042012; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: 
Társaság, Gloster) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 
15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően a következő személyi, szervezeti 
döntésekről tájékoztatja Tisztelt Befektetőit. 
 
A Gloster Infokommunikációs Nyrt. a tájékoztatja a Befektetőket arról, hogy az Igazgatóság 
a mai napon megtartott ülésén  
 

• Kiss Tibort, a Társaság igazgatóságának tagját, vezető tisztségviselőjét, a mai 
nappal, azonnali hatállyal határozatlan időtartamra megválasztott képviseleti jogot 
gyakorló és önálló cégjegyzési joggal rendelkező vezérigazgatóvá nevezte ki. 

 
A mai napon meghozott döntésével az Igazgatóság a Társaság alábbi vezetőit, határozatlan 
időre megválasztott, képviseleti jogot gyakorló és együttes cégjegyzési joggal rendelkező 
vezérigazgató-helyettesekké nevezte ki az alábbiak szerint. 
 

• Balogh Balázst, korábbi Műszaki Igazgatót, a mai nappal Műszaki Vezérigazgató-
helyettessé, 

• Hámoriné Kocsor Henriettát 2021. október 15-i hatállyal Pénzügyi Vezérigazgató-
helyettessé, 

• Kazai Krisztiánt korábbi Kereskedelmi Igazgatót, a mai nappal Kereskedelmi 
Vezérigazgató-helyettessé,  

• Oszlánszki Pétert, korábbi HR és Szervezetfejlesztési Vezetőt, pedig szintén a mai 
nappal Humán Erőforrás Vezérigazgató-helyettessé nevezte ki a Társaság 
Igazgatósága. 
   

Hámoriné Kocsor Henrietta 2021. október 14-i hatállyal lemondott Felügyelőbizottsági és 
Auditbizottsági tagságairól, tekintettel arra, hogy a mai napon megtartott ülésén 2021. 
október 15. napjával a Társaság képviseleti jogot gyakorló és együttes cégjegyzési joggal 
rendelkező határozatlan időre megválasztott Pénzügyi Vezérigazgató-helyettessé nevezte ki 
az Igazgatóság. 
 

A Gloster tájékoztatást ad arról is, hogy Megyesi Zoltán, a Társaság Auditbizottságának és 
Felügyelőbizottságának elnöke egészségügyi okok miatt lemondott tisztségeiről, melyet a 
Társaság elfogadott. A Társaság elismeréssel köszöni meg Megyesi Zoltánnak a Gloster 
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ellenőrző testületeiben kifejtett elkötelezett tevékenységét, aki a továbbiakban is folytatja a 
Társaság leányvállalatának, az Euroway Networking Kft. ügyvezetőjeként a munkáját. 
 

A Társaság a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság új tagjainak megválasztása érdekében 
megteszi a szükséges lépéseket, melyekről hamarosan tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.  
  

Nagytarcsa, 2021. október 11. 

Szekeres Viktor 
Igazgatóság elnöke 

Gloster Infokommunikációs Nyrt.  


