
 

      
 

 

 
 

Luis Lada Díaz (*1949) 
Vystudoval obor telekomunikačního inženýrství a pro skupinu 
Telefónica začal pracovat již v roce 1973 v oddělení výzkumu 
a vývoje. Od té doby zastával různé manažerské a výkonné 
pozice v rámci skupiny. V roce 1989 působil jako náměstek 
ředitele v oblasti technologie, plánování a mezinárodních 
služeb. Později nastoupil u společnosti Amper Group, 
výrobce telekomunikačních systémů a zařízení, ve funkci 
ředitele oddělení plánování a kontroly. Do skupiny Telefónica 
se vrátil v roce 1993 jako vrchní účetní dceřiných společností 
a majetkových účastí. V roce 1994 byl jmenován generálním 
ředitelem společnosti Telefónica Móviles de España, S.A. a v 
září 2000 byl jmenován do funkce předsedy představenstva a 

generálního ředitele společnosti Telefónica Móviles, S.A. Ve funkci předsedy působil do 
roku 2004, kdy byl jmenován ředitelem sekce rozvoje, plánování a regulačních záležitostí 
společnosti Telefónica, S.A. V roce 2005 se stal výkonným ředitelem Telefónica de 
España, S.A.U. Do doby, než v červnu 2006 opustil vysoké výkonné pozice ve 
společnosti Telefónica, zastával funkce člena v představenstvech společností Telefónica, 
S.A., Telefónica Móviles, S.A., Telefónica Internacional, S.A. a dalších členů skupiny. V 
současné době je členem několika nadací a mozkových trustů ve Španělsku, je také 
čestným profesorem madridské polytechniky, členem Královské technické akademie a 
vědecké poradní rady Telefónica Research & Development (TID, S.A.) a poradní rady 
Telefónica Latinoamerica, členem představenstva ve společnostech INDRA Sistemas 
S.A., Telefónica I+D, Telcel (Telefónica Venezuela) a Ydilo Advanced Voice Solutions, 
S.A. a ředitel v Ribafuerte, S.L. 
 
 

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 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. 

 
 



 

      
 

 

Ángel Vilá Boix (*1964) 
Promoval v oboru průmyslového inženýrství na universitě 
Universidad Politècnica de Cataluña (1988) a získal titul 
MBA na Columbia University (New York, 1990). Nejprve 
zastával funkci finančního analytika u Citibank NA a 
konzultanta u společnosti McKinsey & Co., poté pracoval ve 
společnostech Ferrovial a Pacsa, které ve Španělsku působí 
v oblasti výstavby a služeb. V roce 1997 začal pracovat u 
společnosti Telefónica na pozici hlavního účetního skupiny, 
ze které byl v roce 1998 povýšen do funkce výkonného 
ředitele pro finance společnosti Telefónica Internacional a 
následně do funkce ředitele pro rozvoj celé skupiny. Je také 
místopředsedou představenstva ve společnostech Telco 

SpA (Itálie) a členem poradního panelu fondů Macquarie’s MEIF 1, 2, 3 Funds. Dříve 
působil v představenstvech společností Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), CTC 
Chile, Cablevisión Argentina, Terra Lycos, Indra SSI, Telefónica Sistemas, Telefónica 
Data, Atento a Catalana d’Iniciatives. 
 
 

Guillermo José Fernández Vidal (*1946) 
Vystudoval obor průmyslové inženýrství a IT a v roce 1989 
nastoupil do společnosti Telefónica, kde nejprve zastával 
pozici manažera, poté obchodního ředitele (1992–1995) a 
ředitele pro společnosti skupiny Telefónica (1995–1999). V 
roce 1999 byl jmenován generálním ředitelem společnosti 
Telefónica Data a prezidentem společnosti Telefónica Data 
España. V témže roce byl také členem statutárních orgánů 
společností Telefónica Móviles, Telefónica de España, Vía 
Digital a Portugal Telecom. V roce 2003 byl jmenován 
generálním ředitelem pro přidružené společnosti. V letech 
2004–2005 působil ve funkci generálního ředitele pro 
obchodní rozvoj a přidružené společnosti u společnosti 

Telefónica, S.A. V roce 2005 byl jmenován vrchním generálním ředitelem společnosti 
Telefónica, S.A. a členem představenstva ve společnostech Telefónica Móviles de 
España, Telefónica de España a TPI. V současnosti působí jako poradce společnosti 
Telefónica, S.A. 
 
 

María Eva Castillo Sanz (*1962) 
Absolvovala obchod, ekonomii a právo na Universidad 
de Comillas – ICADE – 3 v Madridu. Na začátku své 
kariéry pracovala 5 let jako makléřka ve španělské 
společnosti Beta Capital a poté strávila dalších 5 let ve 
společnosti Goldman Sachs v Londýně v oddělení 
mezinárodních cenných papírů. V roce 1997 nastoupila 
do společnosti Merrill Lynch jako vedoucí pro trhy 



 

      
 

 

cenných papírů pro Španělsko a Portugalsko. V roce 1999 byla povýšena do funkce 
country manažera pro Španělsko a Portugalsko a v roce 2000 se stala generální 
ředitelskou společnosti Merrill Lynch Capital markets España. Poté působila jako 
provozní ředitelka u EMEA Equity markets, dále jako vedoucí globálního tržního a 
investičního bankovnictví pro Iberii a také jako prezidentka společnosti Merrill Lynch 
Španělsko. Do roku 2009 řídila pobočky Global Wealth Management pro Evropu, Střední 
východ a Afriku, včetně banky Merril Lynch (Švýcarsko) a pobočku International Trust 
and Wealth Structuring. Je členkou výkonného výboru Merrill Lynch EMEA, výkonného 
výboru Global Wealth Management a provozního výboru Global Wealth Management. 
V současnosti působí jako členka představenstva společnosti Telefónica, S. A. 
 


