RAMIRO SÁNCHEZ DE LERÍN GARCÍA-OVÍES
Secretário Geral e
do Conselho de Administração
TELEFÓNICA, S.A.

A TELEFÓNICA, S.A. em conformidade com o estabelecido no artigo 82 da Lei do Mercado
de Valores da Espanha, comunica por meio do presente documento o seguinte

FATO RELEVANTE
O Comitê do Conselho de Administração da Companhia aprovou, no dia 05 de setembro
de 2011, uma nova organização, iniciando assim uma nova etapa visando o futuro de
médio e longo prazo, e com o objetivo de fortalecer-se como uma empresa de
crescimento, que participa ativamente no mundo digital e capta todas as oportunidades
que facilita sua escala global e suas alianças industriais.
As principais novidades deste esquema organizacional são:
•

A constituição de uma nova unidade de negócio, denominada Telefónica Digital,
com sede central em Londres e sedes regionais em Madri, São Paulo, Vale do
Silício e lugares estratégicos do Continente asiático, cuja missão consistirá em
fortalecer o papel da Telefónica no mundo digital e aproveitar todas as
oportunidades de crescimento deste ambiente, acelerando a inovação,
ampliando e reforçando a carteira de produtos e serviços e maximizando as
vantagens de sua importante carteira de clientes.
Nesta unidade se integrarão profissionais provenientes da área de novos serviços
globais da Telefónica (Verticais), Terra, Tuenti, Jajah, Telefónica I+D e Media
Networks, entre outras. A frente da mesma se situa o até agora responsável pelos
negócios na Europa, Mathew Key.

•

A simplificação e o equilíbrio da distribuição geográfica dos negócios, que se
estabelece em função das diferentes etapas de desenvolvimento dos mercados,
e envolve a configuração de dois grandes blocos: Europa e América Latina. As
operações na Espanha se integram na Europa. José María Álvarez-Pallete,
responsável até agora pela América Latina, dirigirá a região da Europa, e Santiago
Fernández Valbuena, (ex Diretor Geral de Estratégia, Finanças e Desenvolvimento
Corporativo) se responsabiliza pela América Latina. Esta mudança representa a
incorporação de Ángel Vilá ao Comitê Executivo como máximo responsável de
Finanças e Desenvolvimento Corporativo.
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•

A criação de uma unidade operacional de Recursos Globais, para assegurar a
rentabilidade e sustentabilidade dos negócios, aproveitando e extraindo os
benefícios da escala, além de acelerar a transformação para uma Companhia
integralmente global. A unidade será dirigida por Guillermo Ansaldo, responsável
até o momento pelas operações na Espanha.

Esta nova organização girará em torno de um Comitê Executivo de nove membros,
apoiado por um Comitê de Transformação ao qual se unirão os principais diretores da
sociedade.
Madri, 05 de setembro de 2011.
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