
 

 

 

 

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban 
„MASTERPLAST Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a MASTERPLAST Nyrt. vezérigazgatói tisztségét – a 
2016. december 5-én létrejött munkaszerződés alapján - 2017. január 1. napjától Piry László tölti be, aki nem rendelkezik 
MASTERPLAST Nyrt. törzsrészvénnyel. 
 
Piry László 1991-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles gépészmérnökként. 1998-ban az Eurocontact 
Business School keretében főiskolai szintű közgazdász diplomát szerzett.  
Szakmai pályafutását 1991-ben az építőiparban, a Dow Chemicalnél kezdte mérnök-üzletkötőként, majd marketing 
területre váltott, feladata az akkoriban új technológiát jelentő XPS hőszigetelő termékcsalád regionális bevezetése mellett 
a volt Jugoszlávia tagállamai területén való üzletfejlesztés volt. 1998-ban karrierjét az Unilevernél folytatta, ahol az 
önálló divízióként, majd cégként működő ipari higiéniai alkalmazásokkal foglakozó üzletágat vezette.  2004-ben nevezték 
ki az akkor már a MOL-csoporthoz tartozó Tiszai Vegyi Kombinát marketing-, és értékesítési vezérigazgató-
helyettesének. 2006-tól a Slovnaft Petrochemicals ügyvezető igazgatói pozícióját is betöltötte. 2009-ben foglalta el a 
MOL Nyrt. kiskereskedelem ügyvezető igazgatói posztját, ahol 13 országban a töltőállomás-hálózati kiskereskedelemért, 
ezen belül termékek és szolgáltatások széles körének értékesítéséért felelt. 2014-ben a 25 milliárd forint éves forgalmat 
lebonyolító Novochem Kft. vezetésére kérte fel az új német tulajdonos. Tagja a Magyar Vegyipari Szövetség 
Elnökségének. 
 
Piry László a társaság operatív irányítását fogja végezni, míg Tibor Dávid és Ács Balázs a Csoport főállású 
munkavállalóiként a stratégiai területeket fogják felügyelni. A munkaszervezetben bekövetkezett változás az 
Igazgatótanács összetételét nem érinti, az Igazgatótanács elnöki tisztségét továbbra is Tibor Dávid igazgatótanácsi tag, 
alelnöki tisztségét pedig Ács Balázs igazgatótanácsi tag látja el. 
 
Fentieknek megfelelően a stratégiai alkalmazottakat bemutató tábla 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint alakul: 
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Piry László vezérigazgató 2017.01.01. határozatlan idejű - 
Csokló Gábor gyártási és műszaki igazgató 2010.01.01. határozatlan idejű 41.587 
Nádasi Róbert gazdasági igazgató 2010.08.02. határozatlan idejű 33.864 
Bunford Tivadar* dél-európai régióigazgató 2015.02.26. határozatlan idejű 451.987** 
Jancsó Illés üzletfejlesztési vezető 2015.02.26. határozatlan idejű - 
* A Masterplast YU D.o.o. vezetőjeként a Csoport operatív irányításában vesz részt 
** közvetlenül és közvetetten birtokolt 
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