From: Pánczél Andrea
Sent: Tuesday, February 26, 2013 4:13 PM
Subject: RE: hirdetés a Magyar Hírlapban

[…]
A lenti a hivatalos reakciónk, mint GDF SUEZ.
Pánczél Andrea, kommunikációs igazgató, GDF SUEZ
A GDF SUEZ Csoport elhatárolódik mindennemű diszkriminációtól. A Csoport az egymás iránti tisztelet
elvét és sokféleség tiszteletben tartásának fontosságát vallja és nagy hangsúlyt fektet a
diszkrimináció elleni küzdelemre. Társaságunk nem hirdet a Magyar Hírlap újságban és ezt a jövőben
sem tervezi. A nyomtatott hirdetési felületek megválasztásakor Társaságunk a működési területét
lefedő, vidéki illetve a nagypéldányszámú országos lapokat preferálja. A még december elején, a
médiaügynökségünkön keresztül, NetadClick csomagban megrendelt online hirdetésünket
felfüggesztjük a lap online felületén.

From: Borbála Ivány
Sent: Tuesday, February 26, 2013 8:21 AM
Subject: FW: hirdetés a Magyar Hírlapban

Tisztelt Kommunikációs Igazgató Asszony!
Értesüléseink szerint továbbra sem kapták meg a 24 civil szervezet által jegyzett és 2013. január 21én postán, majd február 14-én elektronikus formában továbbított levelet, amelyben az aláírók arra
kérik a GDF Suez-t, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy hirdetéseikkel ne támogassanak
uszító és rasszista írásokat megjelentető sajtóorgánumot. Ezért mellékelten ismételten továbbítom
megkeresésünket.
[…]
Üdvözlettel:
dr. Ivány Borbála
From: Borbála Ivány
Sent: Thursday, February 14, 2013 3:35 PM
Subject: hirdetés a Magyar Hírlapban

Tisztelt Asszonyom / Uram!
Munkatársa kollégámmal folytatott telefonos megbeszélése alapján, mellékelten ezúttal elektronikus
formában is továbbítom 24 civil szervezet által jegyzett, 2013. január 21-én a GDF Sueznek küldött
levelet. A dokumentumot Bayer Zsolt rasszista írásának Magyar Hírlapban való megjelenését
követően küldték a civilek 15 magyarországi vállalatnak arra kérve őket, hogy tegyenek lépéseket
annak érdekében, hogy hirdetéseikkel ne támogassák az uszító publicisztikának helyt adó Magyar
Hírlapot.
A GDF Sueztől eddig nem kaptunk választ. Kérjük, hogy reakciójukról 2013. február 18-áig
szíveskedjenek tájékoztatni. A levelet 2013. január 21-én hoztuk nyilvánosságra, a jövő héten pedig
az azóta történt fejleményekről fogjuk értesíteni a nyilvánosságot.

Várjuk szíves válaszukat.
Az aláírók nevében, tisztelettel:
dr. Ivány Borbála

