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Regarding item 13) 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 a náhradních členů výboru pro audit
Election of members and substitute members of the Audit Committee
Alfonso Alonso Durán (*1957)
Získal titul BA z ekonomie na Universidad Autónoma v Madridu a titul
MBA na IESE Business School Barcelona. Svou profesní kariéru začal
v roce 1974 u společnosti Banco de Bilbao jako manažer/účetní
kontrolor. Do společnosti Telefónica nastoupil jako ekonom a pracoval
v několika odděleních – interní audit, účetnictví, infrastruktura,
mezinárodní komunikace, nanční a nákladová kontrola – u jednotky
provozující pevnou síť ve Španělsku. V roce 1999 přešel ze
společnosti Telefónica de España do společnosti Telefónica S.A. do
funkce náměstka ředitele plánování a kontroly managementu. V roce
2003 se stal hlavním manažerem pro Strategii, rozpočty a kontrolu. V
roce 2008 byl jmenován provozním ředitelem a ve stejném roce byl
pověřen výkonnou pravomocí transformovat oblasti nákupu,
technologií, informačních systémů a obchodního rozvoje po linii provozní integrace
v organizačních jednotkách skupiny Telefónica.

Alfonso Alonso Durán (*1957)
Holds a BA degree in Economics from the Universidad Autónoma Madrid, and an MBA from
IESE Business School Barcelona. He started his professional career in 1974 with Banco de
Bilbao as manager/controller. He joined Telefónica as economist and worked in several
departments: internal audit, accounts, infrastructure, international communications, financial
controlling and cost management in the Spanish fixed business unit. In 1999 he left Telefónica de
España for Telefónica, S.A., as Deputy Director for Planning and Management Control. In 2003,
he became General Manager for Strategy, Budget and Control. In 2008 took the position of
Director of Operations in the corporation and became in the same year Director of
Transformation in charge of Purchases, Technology, Information systems and Strategy and
Innovation to Transform in the scope of the operative integration of the business units of
Telefónica.

