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Do pozice ředitele divize Finance společnosti Telefónica Czech Republic bude k 1. dubnu jmenován současný
první místopředseda představenstva Martin Vlček. Nahradí tak Davida Melcona, který se po dvou letech vrací
zpět do centrály španělské skupiny Telefónica. Martin Vlček finanční divizi povede dočasně a zároveň bude
pověřen výběrem vhodného kandidáta na jejího ředitele.
Martin Vlček měl jako investiční ředitel ve společnosti PPF, mimo jiné, odpovědnost za akvizici Telefónica Czech
Republic. V minulosti působil jako externí poradce PPF. V letech 2002 - 2011 pracoval pro Penta Investments jako
investiční manažer a posléze jako ředitel maloobchodní sítě. Martin Vlček má bohaté zkušenosti především v
oblasti transformace společností
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O2
O2 je největším integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti provozujeme téměř osm milionů
mobilních a pevných linek, což z nás činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě. Zákazníkům
mobilních služeb nabízíme nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. Máme nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb
v České republice, přičemž mimořádnou pozornost věnujeme využití růstového potenciálu především v oblasti ICT. Naše datová
centra o celkové rozloze 7300 metrů čtverečních patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb, stejně
jako v oblasti managed services. Jako jediná v ČR a střední Evropě získala datová centra O2 certifikaci úrovně TIER III. Se
svou službou O2 TV jsme zároveň největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku. Od ledna 2014 je O2
součástí české investiční skupiny PPF.
O skupině PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti,
oblast energetiky a těžbu nerostů, zemědělství, maloobchodní služby až po biotechnologie. Působnost PPF sahá ze střední a
východní Evropy přes Rusko až do Asie. Skupina vlastní aktiva ve výši 22,113 miliardy EUR (k 30. 6. 2013).
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