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Regarding item 9) of the agenda of the Regular General Meeting
of Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
which will be held on April 3, 2009
Volba členů dozorčí rady společnosti
Election of members of the Supervisory Board of the Company
Anselmo Enriquez Linares (*1965)
Do skupiny přišel 1. července 2008 do funkce ředitele pro lidské
zdroje ze společnosti Diageo, předního výrobce nápojů v regionu
Afrika, pro kterou též vedl oblast lidských zdrojů. Jeho působnost se
týká evropských dceřiných společností s výjimkou Španělska. Je
členem představenstva skupiny Telefónica Europe plc.
Díky výkonu své dřívější pozice ředitele pro lidské zdroje v Africe a
v iberském regionu pro skupinu Diageo má rozsáhlé zkušenosti
v oblasti rozvoje manažerských struktur na mezinárodní úrovni. Před
jeho působením ve skupině Diageo pracoval v několika velkých
společnostech působících v oblasti finančních služeb a spotřebního
zboží, například Barclays, Lloyds TSB a Grand Metropolitan.
Narodil se ve Velké Británii španělským rodičům a tudíž hovoří plynně
anglicky i španělsky. V rámci své rozmanité kariéry působil v různých
částech světa – Thajsku, Latinské Americe a Severní Americe.
V současnosti bydlí v Londýně.

Anselmo Enriquez Linares (*1965)
Simon Linares having joined from Diageo where he was HR Director for the leading premium drinks
company's Africa region, took up his position on 1 July 2008 as a new Group Human Resources
Director and is responsible for the company's businesses in Europe outside of Spain, and also
serves as a Member of the Board at Telefónica Europe plc.
Simon has significant experience in management development at an international level thanks to his
previous roles as HR Director for Africa and Iberia regions at Diageo. Prior to Diageo, Simon worked
for a number of major companies in the financial services and consumer goods industries, including
Barclays, Lloyds TSB and Grand Metropolitan.
British born with Spanish parents, Simon is bilingual in English and Spanish. His global career
experience has included responsibility for regions as diverse as Thailand, Latin America and North
America. He currently resides in London.

