Curriculum Vitae

Vardas, pavardė:

Hannu-Matti Mäkinen

Gimimo data ir vieta:

1970-03-11, Rovaniemi, Suomija

Pagrindinė darbovietė:

„Telia Company AB“ (Švedija)

Pareigos:

Viceprezidentas, Verslo klientų bei
operatorių verslo teisės klausimų grupės
vadovas

Darbo patirtis:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Nuo 2018 m. rugsėjo iki dabar – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas, Verslo klientų bei
operatorių verslo teisės klausimų grupės vadovas
2017 m. balandis – 2018 m. rugsėjis – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas, Investicijų į
dukterines įmones padalinio Teisės reikalų vadovas
2014 m. balandis – 2017 m. kovas – „Telia Company AB“ (Švedija), Europos regiono patarėjas
teisės klausimas ir Teisės reikalų vadovas, Įmonių grupės teisės komandos ir Europos regiono
vadovų komandos narys
2009 m. gegužė – 2014 m. kovas – „TeliaSonera AB“ (Švedija) patarėjas verslo paslaugų teisės
klausimais, Įmonių grupės teisės komandos ir Paslaugų verslui padalinio vadovų komandos narys
2005 m. sausis – 2009 m. balandis – „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) vyriausias patarėjas
teisės klausimais ir Teisės reikalų vadovas, Paslaugų įmonėms, teisės ir reguliavimo reikalų
padalinio vadovų komandos narys
2003 m. balandis – 2004 m. gruodis – „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) patarėjas teisės
klausimais
2002 m. rugsėjis – 2003 m. kovas – „Sonera Carrier Networks Ltd.“ (Suomija) patarėjas teisės
klausimais
2001 m. birželis – 2002 m. rugsėjis – „Sonera Gateway Ltd.“ (Suomija) patarėjas teisės klausimais
1996–1998 m. – „Xerox Partner – Los Corporation“ (Suomija) IT mokymų specialistas

Išsilavinimas:
•
•
•

Arizonos universiteto Teisės koledžo (JAV) Tarptautinės prekybos teisės magistras (2000 m.)
Laplandijos universiteto Teisės mokyklos (Suomija) Suomijos ir ES teisės magistras (2001 m.)
Laplandijos universiteto Teisės mokyklos (Suomija) Teisės bakalauras (1999 m.)

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
•
•
•
•

Telia Lietuva, AB (Lietuva) valdybos narys nuo 2018 m. balandžio
„Telia Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narys
„Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys
„Tet SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys

Kita informacija:
Telia Lietuva, AB akcijų neturi

