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A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2008. december 4-én rendkívüli közgyőlést tartott, melynek napirendjén az új igazgatósági tagok megválasztása szerepelt.
A közgyőlés az igazgatóságba három új tagot választott: Barlai Róbertet, dr. Mohai Györgyöt és dr.
Patai Mihályt.
Az új igazgatóság felépítése:
Elnök: dr. Patai Mihály, elnök-vezérigazgató – UniCredit Bank Hungary Zrt.
Alelnök: Buhl, Michael, vezérigazgató – Wiener Börse AG
Tagok:
Áldott Zoltán, ügyvezetı igazgató – MOL Nyrt.
Barlai Róbert, ügyvezetı igazgató - OTP Bank Nyrt.
Cselovszki Róbert, elnök-vezérigazgató - Erste Befektetési Zrt.
dr. Mohai György, vezérigazgató - Budapesti Értéktızsde Zrt.

Dr. Patai Mihály, a BÉT újonnan megválasztott elnöke a közgyőlést követıen az alábbiakat mondta:
„A válság szó a görögtıl a kínaiig sok nyelvben magába foglalja a lehetıség fogalmát is. Nekünk az
igazgatóságban az lesz a dolgunk, hogy a lehetı legtöbb lehetıséget a hazai tıkepiac javára tudjunk
kiaknázni. Ehhez minél inkább a tıkepiaci szereplık, minél több érdekelt fél véleményének,
szándékainak az összehangolása vezethet el, és jómagam ebben a konszenzusos, hatékony
döntések elısegítésében látom egyik fı feladatomat. Természetesen a BÉT operatív mőködésén és
szervezeti felépítésén nem kívánok változtatni, bizalmam teljes mértékő a Tızsde menedzsmentje
iránt. Dr. Mohai György, vezérigazgató és csapata garancia, hogy a tızsde hatékonyan mőködik a
jövıben is.”
Buhl, Michael alelnök véleménye szerint: „A Budapesti Értéktızsde új Igazgatóságával kiváló és nagy
tapasztalattal rendelkezı szakemberek kerültek a BÉT élére. Az új igazgatóság tagjai a magyar tıkepiac szereplıinek érdekeit képviselik és annak további fejlesztésére törekednek majd.” A Bécsi
Értéktızsde a BÉT részvényeinek 50.45 %-át birtokolja.

Mohai György, a Budapesti Értéktızsde vezérigazgatója a közgyőlési szavazást követıen azt mondta:
„Nagy megtiszteltetés számomra a megbízatás. Meggyızıdésem, a testület munkájának
hatékonyságát segíti, hogy a BÉT vezérigazgatója is részt vesz a döntéshozatalban. A Budapesti
Értéktızsde a folytonosság és állandóság elve alapján kívánja folytatni mőködését. A válság hatását
mi is érezzük, azonban a helyzet adta pozitívumként értékelem, hogy a tızsdére visszatérnek azok az
intézményi befektetık, amelyek korábban a szabad piacok felé fordultak, illetve örömmel tapasztalom,
hogy egyre többen érdeklıdnek a tızsdén keresztüli tıkebevonás iránt.”
Az Igazgatóság valamennyi tagjának a megbízatása a BÉT 2011-ben esedékes évi rendes közgyőléséig szól.
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