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Vardas: Hannu-Matti Mäkinen

Gimimo data: 1970.03.11

KARJERA:
Dabartinės pareigos:

„Telia Company AB“, Švedija
Viceprezidentas, Investicijų į dukterines įmones
padalinio Teisės reikalų vadovas
nuo 2017.04.01

Ankstesnės pareigos:
„Telia Company AB“ įmonių grupės teisės padalinys (2014.04.01-2017.03.31)
„Telia Company“ Europos regiono patarėjas teisės klausimais, Europos regiono Teisės padalinio vadovas, Įmonių grupės
teisės vadovų komandos narys, Europos regiono vadovų komandos narys
„TeliaSonera AB“ įmonių grupės teisės padalinys (2009.05.01 – 2014.03.31)
Patarėjas verslo paslaugų teisės klausimais. Teisininkų komandos, kuri buvo atsakinga už visus „TeliaSonera“ verslo
paslaugų padalinio teisės klausimus, vadovas. Įmonių grupės teisės vadovų komandos narys, Verslo paslaugų padalinio
vadovų komandos narys.
„TeliaSonera Finland Oyj“ (2005.01.01 – 2009.04.31)
Vyriausias patarėjas teisės klausimais ir teisininkų komandos, kuri atsakinga už „TeliaSonera Finland“ paslaugų įmonėms
padalinio teisės klausimus, vadovas. Įmonių grupės teisės ir reguliavimo reikalų bei Paslaugų įmonėms padalinio vadovų
komandų narys.
„TeliaSonera Finland Oyj“ (2003.04.01 – 2004.12.31)
Patarėjas teisės klausimais atsakingas už „TeliaSonera Finland Oyj“ komercinių sutarčių rengimą ir valdymą. Dalyvavo
derybose su dideliais vietiniais ir tarptautiniais telekomunikacijų operatoriais bei kitais klientais.
„Sonera Carrier Networks Ltd.“ (2002.09.01 – 2003.03.31)
Patarėjas teisės klausimais atsakingas už visų „Sonera Carrier Networks Ltd.“ ir 5 dukterinių įmonių užsienyje tarptautinių
komercinių sutarčių rengimą ir valdymą. Dalyvavo derybose su dideliais tarptautiniais telekomunikacijų operatoriais bei
kitais klientais.
„Sonera Gateway Ltd.“ Helsinkis, Suomija (2001.06.04 – 2002.09.30)
Patarėjas teisės klausimais atsakingas už visų „Sonera Gateway Ltd.“ vietinių ir tarptautinių finansavimo ir kitų teisinių
dokumentų rengimą. Dalyvavo derybose su dideliais korporatyviniais klientais. Atsakingas už keletą iš 20 svarbiausių
korporatyvinių klientų.
„Xerox Partner – Los Corportion“, Rovaniemi / Oulu, Suomija (1996-1998 m.)
Informacinių sistemų mokymų specialistas (1996-1998 m.). Patarinėjo ir mokė informacinių sistemų personalą apie
skaitmeninių dokumentų programinės įrangos diegimą.
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Vardas: Hannu-Matti Mäkinen

Išsilavinimas, metai:
Arizonos universiteto Teisės koledžas, Tucson, Arizona, J.A.V.
Tarptautinės prekybos teisės magistras, 2000 m. gegužė
Laplandijos universiteto Teisės mokykla, Rovaniemi, Suomija
Suomijos ir Europos Sąjungos teisės magistras, 2001 m. kovas
Laplandijos universiteto Teisės mokykla, Rovaniemi, Suomija
Teisės bakalauras, 1999 m. birželis
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
- „Telia Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narys
- „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys
- „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys
- „Turkcell Holding A.S.“ (Turkija) valdybos narys
Nuo 2016 m. balandžio iki 2017 m. balandžio Hannu-Matti Mäkinen buvo Telia Lietuva, AB valdybos ir Audito
komiteto narys.
Telia Lietuva, AB akcijų neturi

