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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
Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro (*1956)
Vystudoval práva a v období 1995 – 2002 byl předsedou regionální
vlády v provincii Valencie. Byl poslancem španělského parlamentu
a senátorem, působil též jako ministr práce a sociálních věcí a
v období 2002 – 2004 byl mluvčím vlády. Mezi další oficiální
funkce, které zastával, patří předseda Výboru pro regionální politiku
a strukturální fondy, člen Kanceláře a první viceprezident Výboru
regionů (Committee of Regions). V dubnu 2008 ho skupina
Telefónica jmenovala svým zástupcem pro Evropu. Telefónica má
kanceláře v Bruselu a aktivity ve Velké Británii, Německu, Irsku,
České republice a na Slovensku. Eduardo Zaplana je od července
2008 členem Telefónica Europe plc.
V prosinci 2008 provedla Telefónica reorganizaci své řídící
struktury s cílem posílit linie řízení předsedy a zejména sekretariátu
pro technické záležitosti. Vznikla nová pozice Associate to the
Technical Secretary General, do níž byl jmenován Eduardo
Zaplana, čímž se jeho kompetence plynoucí z předchozí funkce podstatně rozšířily i za hranice
Evropy.

Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro (*1956)
Eduardo Zaplana has a degree in law and was the President of the regional Government of
Valencia from 1995 to 2002. He has been a member of the Spanish Parliament and Senator, as
well as the Spanish Minister for Labour and Social Affairs and government spokesman from 2002
to 2004. Among other official posts, he has also been President of the Commission for Regional
Policy and Structural Funds, member of the Bureau and first Vice-President at the Committee of
the Regions (CoR). In April 2008, Telefónica appointed Eduardo Zaplana as the Company´s
representative for Europe. Telefónica has an office in Brussels and operations in the UK,
Germany, Ireland, the Czech Republic and Slovakia. Mr. Zaplana is a member of the Board of
Directors of Telefónica Europe plc from July 2008.
In December 2008, Telefónica has carried out a reorganization of its directive structure to
strengthen the sections depending from the Chairman, and specifically the Technical General
Secretariat, and it has created a new position of Associate to the Technical Secretary General.
This position will be occupied by Eduardo Zaplana, who widens in this way its field of action from
his previous position related only to one of the geographical areas, Europe.

