
 

 

 
A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban 
„MASTERPLAST Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a MASTERPLAST Nyrt. Igazgatótanácsa 2015. 
február 26-án kelt határozatával a menedzsment összetételének kiegészítéséről döntött. A határozat értelmében a jövőben 
a MASTERPLAST Cégcsoport felsővezetésének tagjai: Tibor Dávid vezérigazgató, Ács Balázs operatív vezérigazgató, 
Csokló Gábor gyártási és műszaki igazgató, Nádasi Róbert gazdasági igazgató, Bunford Tivadar dél-európai 
régióigazgató valamint Jancsó Illés üzletfejlesztési vezető (2015. július 1. napjától üzletfejlesztési igazgató). 
 
Bunford Tivadar az Újvidéki Egyetem Építőmérnöki karán 1989-ben szerzett mérnöki, majd 2010-ben közgazdász mester 
diplomát. Első diplomája után 10 évig dolgozott műszaki és kereskedelmi igazgatóként, majd vezérigazgatóként egy 
faipari vállalatnál. 1999-ben saját céget alapított, ahol ügyvezetőként felelt a gyártástól az értékesítésig az 5 
kiskereskedelmi egységből álló lánc eredményességért. A Masterplast Csoporthoz 2002-ben csatlakozott a szerbiai 
leányvállalat ügyvezetőjeként, majd meghatározó szerepet töltött be a délszláv országokban 2002-től folyamatosan 
indított kisebb leányvállalatok (5) alapításában, felépítésében és működtetésében. Azóta is felel a Dél-Európai régió 
(amely 2012 októberétől Horvátországgal kibővülve jelenleg 8 országot foglal magába) vállalatainak értékesítési 
tevékenységéért, eredményes működéséért.  Emellett fontos mérföldkő pályafutásában, hogy a cégcsoport zöldmezős 
beruházásaként 2008-ban Szabadkán létesített polisztirol gyárának alapításában, a gyártási tevékenység elindításában, 
felfuttatásában vállalt kulcsszerepet.  A magyarul, szerbül, horvátul és angolul beszélő menedzser emellett a Szerbiai 
Magyar Közgazdászok Szervezetének és a Szabadkai Gazdasági Kamara Külkereskedelmi Bizottságának tagja.  

Jancsó Illés a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és az ELTE Szociológiai Intézetében végezte tanulmányait. 
8 évig dolgozott hazai építőipari gyártó cégnél kereskedelmi és projektvezetőként, majd a régió vezető biomassza 
szolgáltató céget irányította. Ezt követően a Skála-csoport energetikai cégét vezette 6 évig. 10 éves cégvezetői 
tapasztalattal került a Masterplast Nyrt-hez 2014 márciusában, mint az üzletfejlesztési terület vezetője, mely a cég 
legnagyobb fejlődési potenciálját felölelő tevékenységeinek kontrollját jelenti: export terület, gyártási beruházások, orosz 
leányvállalat. Szakmai pályafutása során komoly tapasztalatokat szerzett nemzetközi kereskedelemben, gyártási 
beruházások kialakításában, illetve üzletfejlesztési területen. Angolul, németül és oroszul tárgyalóképes. 
Korábbi megújuló energetikai tevékenysége folytán alelnöke a Magyar Pellet Egyesületnek, valamint alapító tagja az 
Európai Pellet Tanácsnak is, több iparági konferencia szervezője, előadója is egyben. 
 
Tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket, hogy Bunford Tivadar közvetetten és közvetlenül összesen 451.987 darab 
MASTERPLAST Nyrt. törzsrészvénnyel rendelkezik, míg Jancsó Illés nem rendelkezik MASTERPLAST Nyrt. 
törzsrészvénnyel. 
 
Fentieknek megfelelően a stratégiai alkalmazottakat bemutató tábla az alábbiak szerint alakul: 
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Tibor Dávid vezérigazgató 2006.09.29. határozatlan idejű 5.496.751 
Ács Balázs* operatív vezérigazgató 2014.02.24. határozatlan idejű 4.296.278 
Csokló Gábor gyártási és műszaki igazgató 2010.01.01. határozatlan idejű 40.000 
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 - 

*Ács Balázs operatív vezérigazgatói tisztsége mellett a Masterplast Kft. ügyvezető igazgatója is. 
** A Masterplast YU D.o.o. vezetőjeként a Csoport operatív irányításában vesz részt 
*** közvetlenül és közvetetten birtokolt 

 
MASTERPLAST Nyrt. 


