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Pohºad späÈ nás posúva dopredu

Orange Slovensko
v roku 2002
KaÏd˘ deÀ nás svet okolo zah⁄Àa mnoÏstvom podnetov. Usilujeme sa na ne odpovedaÈ, triediÈ ich, ukladaÈ.
A z ãasu na ãas treba urobiÈ inventúru. PozrieÈ sa na
to, ão sme urobili, zhodnotiÈ to, ão za nami zostalo.

Sme veºmi radi, Ïe hneì na zaãiatku moÏno
kon‰tatovaÈ, Ïe rok 2002 bol pre na‰u spoloãnosÈ
skutoãne úspe‰n˘. Od‰tartovali sme ho z pozície
najväã‰ieho mobilného operátora na Slovensku,
ktor˘ od zaãiatku svojej existencie – od roku 1997
- zaznamenával rozmach a rast. A ãlenstvo v globálnej komunikaãnej skupine Orange vystupÀovalo
oãakávania akcionárov a zákazníkov, Ïe tento trend
bude i ìalej pokraãovaÈ.
S t˘mto vedomím sme pristúpili k dôleÏitému
momentu vo v˘voji spoloãnosti – v marci 2002
sa uskutoãnila zmena znaãky Globtel na Orange,
ãím bola zav⁄‰ená na‰a úplná integrácia do
celosvetovej skupiny. Z pohºadu na‰ich zákazníkov
sme sa zmenili z veãera na ráno, v skutoãnosti
v‰ak rebrandingu predchádzala dlhodobá príprava.
Hodnoty znaãky Orange a jej filozofia, ktoré spoºahlivo
fungujú v 20 krajinách sveta, sa nám v‰etk˘m
museli dostaÈ „do krvi“, staÈ sa beÏnou súãasÈou
ná‰ho Ïivota, aby sme ich mohli odovzdávaÈ ìalej,
a to nielen na‰im zákazníkom, ale aj celej
slovenskej spoloãnosti. Starostlivo sme pripravili
komunikaãnú kampaÀ, ktorá najviditeºnej‰ie
v slovensk˘ch médiách sprevádzala uvádzanie
znaãky Orange. PrecíznosÈ stratégie sa oplatila:
na konci roku 2002 znaãku Orange spontánne
poznalo aÏ 70% Slovákov. Znaãka Orange tak
úspe‰ne nahradila pôvodnú znaãku a nadviazala
na jej úspechy.

Ing. Ladislav Rehák

Ing. Pavol Lanãariã, CSc.

predseda predstavenstva

generálny riaditeº
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âlenstvo v globálnej telekomunikaãnej skupine nám
priná‰a nielen zvuk svetového mena, ale aj ìal‰ie
v˘hody. Nemusíme objavovaÈ uÏ objavené, netreba
opatrne skú‰aÈ to, ão v in˘ch krajinách uÏ funguje.
V sieti si vymieÀame nápady a môÏeme sa pouãiÈ
zo skúseností, ktoré na‰i zahraniãní kolegovia
nadobudli na ich domácich trhoch. A naopak, my
im poskytujeme na‰e rie‰enia, ktoré sú pre nich
zaujímavou in‰piráciou.
Orange je na Slovensku jednoducho úspe‰n˘. âo
môÏe byÈ presvedãivej‰ie ako reã ãísel? V priebehu
roku 2002 si Orange Slovensko za svojho mobilného
operátora vybralo 742 547 ºudí. Na konci roka
vyuÏívalo na‰e sluÏby aÏ 1 713 370 zákazníkov.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom ich bolo
o 42,2% viac. Dlhodobo si udrÏiavame vysok˘
podiel na penetrácii trhu. V roku 2002 predstavoval
60,70%. Podarilo sa nám potvrdiÈ, Ïe nová znaãka
budovaná na dobr˘ch základoch sa dokáÏe
na slovenskom mobilnom trhu presadiÈ a obhájiÈ
si ãelné postavenie.
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Úspechy sa dostavili aj v oblasti finanãn˘ch
v˘sledkov: v˘nosy v porovnaní s rokom 2001 stúpli
o 31,3%, EBITDA o 43,4%. âist˘ zisk sa medziroãne
zv˘‰il o 19%. V uplynulom roku stúpli aj na‰e
investície, ktoré zväã‰a smerovali do sieÈovej
infra‰truktúry. Ich medziroãn˘ nárast sa pribliÏuje
k 51%. Jednoducho: z kaÏdej koruny, ktorú sme
ut⁄Ïili od zákazníkov, sme takmer 50 halierov
investovali do budúcnosti na‰ich sluÏieb. Doteraz
Orange celkovo preinvestoval uÏ viac ako
21 miliárd korún.

Prima telefonujú a posielajú SMS správy v˘hodnej‰ie,
alebo sluÏbu Prenosné minúty, ktorá im umoÏÀuje
bezplatne si preniesÈ neprevolan˘ ãas do nasledujúceho mesiaca. Boli sme prv˘m mobiln˘m operátorom, ktor˘ na Slovensku zaviedol sekundovú
tarifikáciu aj pre medzinárodné hovory, takÏe na‰i
zákazníci získali skutoãne bezkonkurenãnú v˘hodu.
Uvedením Lokalizaãn˘ch sluÏieb sa klienti jednoducho
a r˘chlo môÏu dostaÈ k informácii o tom, kde sa
v danom ãase nachádzajú ich príbuzní alebo
zamestnanci.

V novembri minulého roku sme museli preukázaÈ
zhodu s poÏiadavkami normy ISO 9001, ale uÏ
podºa novej revízie normy z roku 2000, ktorá je
zákaznícky a procesne orientovaná. Druh˘krát
v krátkej histórii na‰ej spoloãnosti nám bol udelen˘
Certifikát systému manaÏérstva kvality podºa normy
ISO 9001:2000. Znovu sme tak potvrdili garanciu
stability a trvalého zlep‰ovania kvality na‰ich
sluÏieb. Externá audítorská spoloãnosÈ Det Norske
Veritas, a.s., vysoko ohodnotila systém manaÏérstva kvality a kon‰tatovala neustále zlep‰ovanie
a zvy‰ovanie efektivity procesov v spoloãnosti
Orange Slovensko.

Vieme, ão od nás zákazníci oãakávajú: okrem kvality,
spoºahlivosti a inovatívnosti aj cenovú v˘hodnosÈ.
Robíme v‰etko pre to, aby si skutoãne kaÏd˘
mohol dovoliÈ vyuÏívaÈ na‰e sluÏby. Usilujeme sa,
aby sa zákazníci mohli plne spoºahnúÈ na v‰etko,
ão od nás dostávajú. Od tejto my‰lienky sa odvíja
aj program Orange záruka kvality, ktor˘ sme uviedli
v poslednom ‰tvrÈroku a ktor˘ sa stretol s veºmi
pozitívnym ohlasom. Do tohto programu budú

Poãas ‰iestich rokov pôsobenia v tomto odvetví
sme získali dosÈ skúseností i pozíciu na to, aby
sme vedeli odhadnúÈ a urãovaÈ v˘voj mobilnej
komunikácie na Slovensku. Jej budúcnosÈ je
v kvalite: v kvalite siete, kvalite poskytovan˘ch
sluÏieb, v kvalite starostlivosti o zákazníkov. A my
v spoloãnosti Orange Slovensko Ïijeme túto
budúcnosÈ uÏ dnes.
Spomínali sme investície do rozvoja technologickej
základne. V polovici roku 2002 sme sprevádzkovali
tisícu základÀovú stanicu (BTS). Roz‰iruje sa tak
pokrytie územia Slovenska na‰ím signálom, takÏe
v súãasnosti v jeho dosahu Ïije aÏ 97,5% obyvateºstva.
Usilujeme sa byÈ na ãele pri uvádzaní nov˘ch
sluÏieb, ktoré pozitívne ovplyvÀujú v‰etky oblasti
Ïivota na‰ich zákazníkov. V minulom roku sme
do beÏnej prevádzky ako prví na slovenskom trhu
uviedli viaceré sluÏby - napríklad profily Prima
variant, s ktor˘mi zákazníci s predplatenou kartou

postupne pribúdaÈ ìal‰ie garancie, ktoré majú vÏdy
jeden a ten ist˘ cieº: udrÏaÈ si pozitívny vzÈah so
zákazníkom.
Pri pohºade na rok 2002 si jedn˘m dychom so
slovom „úspech“ treba povedaÈ aj slovo „ºudia“.
Bez ich vzÈahu k znaãke, vysokého pracovného
nasadenia a cieºavedomosti by sme nedosiahli to
v˘sadné postavenie, ktoré dnes máme. V na‰ej
spoloãnosti sú zamestnaní mladí, kvalifikovaní
ºudia, ktorí si váÏia moÏnosÈ „byÈ pri tom“, keì
na Slovensku rastie svetová znaãka.
Obzeráme sa, aby sme lep‰ie videli pred seba.
Vieme, Ïe podnikáme v oblasti, ktorá sa kaÏd˘
deÀ mení. Nie je ºahké urãovaÈ smer a byÈ vÏdy
o krok vpredu pred ostatn˘mi na trhu. Av‰ak práve
pohºad späÈ nám dáva optimizmus, Ïe i ìalej budú
na‰u cestu lemovaÈ úspechy a radosÈ z kvalitnej
práce.

Podiel spoloãnosti Orange Slovensko
na sieÈov˘ch v˘nosoch mobiln˘ch operátorov v SR
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Slovensk˘
telekomunikaãn˘ trh
v roku 2002
Do roku 2002 na‰a spoloãnosÈ vstupovala s vedomím,
Ïe postupná nas˘tenosÈ trhu môÏe v porovnaní
s minul˘mi rokmi znamenaÈ zníÏenie poãtu nov˘ch
aktívnych zákazníkov. Tento trend sa potvrdil, av‰ak
na‰a spoloãnosÈ si v boji o zákazníka poãínala veºmi
úspe‰ne.
V roku 2002 zaãalo mobilnú komunikáciu na
Slovensku v sieÈach oboch operátorov vyuÏívaÈ
1 245 436 nov˘ch zákazníkov. Pre sluÏby spoloãnosti Orange Slovensko sa rozhodlo 742 547, ão
predstavuje podiel 59,6 %. Medziroãn˘ nárast
zákazníkov prekonal na‰e oãakávania, keì dosiahol
42%. Penetrácia slovenského trhu sa priblíÏila
k 52,46% a Orange Slovensko má na nej viac ako
‰esÈdesiatpercentn˘ podiel. Tieto ãísla potvrdzujú
fakt, Ïe dlhodobo si väã‰ina obyvateºov Slovenska
za svojho operátora vyberá na‰u spoloãnosÈ.
E‰te v roku 2001 sa na Slovensku zaãal
presadzovaÈ trend, ktor˘ charakterizuje aj ostatné
trhy v Európe: prevaha zákazníkov, vyuÏívajúcich
predplatené sluÏby. V minulom roku si aÏ
77% nov˘ch zákazníkov mobiln˘ch operátorov
zvolilo tento typ sluÏieb a 23% si aktivovalo niektor˘
z uÏívateºsk˘ch programov. Radi kon‰tatujeme,
Ïe sme si dokázali upevniÈ svoju ãelnú pozíciu
v oboch trhov˘ch segmentoch. Z celkového
hrubého predaja predplaten˘ch kariet na Slovensku
si takmer 60% zákazníkov kúpilo na‰u kartu Prima
a viac ako 60% nov˘ch zákazníkov s mesaãn˘m
programom sa stalo uÏívateºmi niektorého
z na‰ich uÏívateºsk˘ch programov Pau‰ál.

Ing. Zuzana Nemeãková
riaditeºka obchodného úseku
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Minul˘ rok potvrdil, Ïe stratégia, ktorú sme zvolili
v oblasti získavania nov˘ch zákazníkov vo v‰etk˘ch
segmentoch trhu, je efektívna a úãinná a moÏno ju
úspe‰ne rozvíjaÈ aj v ìal‰om období. Poãas celého
roka sme pripravovali atraktívne komerãné ponuky
pre záujemcov o uÏívateºské programy, ktorí okrem
toho, Ïe mohli získaÈ nov˘ mobiln˘ telefón za
v˘hodnú cenu, dostali aj jeden mesaãn˘ poplatok
zadarmo alebo, v období Vianoc, zºavu 50%
na hovory, SMS správy a mesaãn˘ poplatok poãas
prvého fakturaãného obdobia. Zákazníkom, ktorí
potrebujú vyuÏívaÈ na‰e sluÏby hlavne v silnej
prevádzke, bol urãen˘ nov˘ Pau‰ál 60 uni a t˘m,
ktorí majú niÏ‰ie komunikaãné potreby, ale nechcú
pouÏívaÈ Primu, sme ponúkli nov˘ uÏívateºsk˘
program Flexi. Klientov oslovila aj komerãná
ponuka Zlat˘ úãet s moÏnosÈou získania
telekomunikaãn˘ch sluÏieb v hodnote 20 000 Sk.
Precízne a cieºavedomé zhodnotenie v˘voja trhu na
zaãiatku roku 2002 sa oplatilo aj v oblasti predplaten˘ch kariet. Pre nov˘ch zákazníkov sme pravidelne
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pripravovali ponuku Prima balíkov za v˘hodné ceny.
Aj keì sme kartu Prima a jej v˘hody nekomunikovali
tak intenzívne ako v minulosti, sila a atraktívnosÈ
znaãky Orange, ktorá vie zaujaÈ aj tento segment
trhu, dokázali, Ïe väã‰ina obãanov Slovenska sa
rozhoduje pre atraktívne sluÏby na‰ej spoloãnosti.

Sme aktívnym hráãom, nie divákom

V˘voj poãtu aktivácií. Poãet predan˘ch SIM kariet (kumulatívne)

Orange Slovensko v roku 2002 úspe‰ne rástol
a na‰e sluÏby oslovili ìal‰ích nov˘ch zákazníkov
úãinnej‰ie, ako sa to podarilo konkurencii. Preto
celkov˘ poãet aktívnych zákazníkov spoloãnosti
Orange Slovensko dosiahol 1 713 370, z toho bolo
1 058 495 uÏívateºov karty Prima a 654 875 uÏívateºov mesaãn˘ch programov Pau‰ál. V roku 2002
sme dokázali to, ão si pred pár rokmi nevedeli
predstaviÈ ani skutoãní optimisti: v júli sme sa stali
najväã‰ím telekomunikaãn˘m operátorom
na Slovensku podºa poãtu zákazníkov, dokonca
väã‰ím ako jedin˘ prevádzkovateº pevnej
telekomunikaãnej siete. Nie je to Ïiadna náhoda –
je to v˘sledok ‰iestich rokov cieºavedomej práce.

V˘voj poãtu aktívnych zákazníkov Orange (kumulatívne)

Mobilní operátori v roku 2002 na Slovensku aktivovali spolu 1 245 436 nov˘ch
klientov. Orange Slovensko aktivoval 742 547 nov˘ch zákazníkov.
To znamená, Ïe na‰a spoloãnosÈ sa na v‰etk˘ch nov˘ch predajoch v roku 2002
podieºala 59,6%.

V˘voj podielu na trhu mobilnej komunikácie v SR
podºa poãtu aktívnych zákazníkov

Celkov˘ poãet aktívnych zákazníkov spoloãnosti Orange Slovensko v závere roka
2002 dosiahol 1 713 370 aktívnych uÏívateºov. Z hºadiska medziroãného porovnania
sa poãet aktívnych uÏívateºov spoloãnosti Orange Slovensko zv˘‰il v porovnaní
s rovnak˘m obdobím predchádzajúceho roka o viac ako 42%.
Podºa medzinárodne uznávanej metodológie sa za aktívneho zákazníka povaÏuje
ten, ktor˘ v ostatn˘ch troch mesiacoch vykonal ‰tyri aktívne operácie (uskutoãnil
hovor, odoslal SMS správu alebo sa pripojil na WAP).

V roku 2002 Orange Slovensko dosiahol najvy‰‰í podiel na trhu mobilnej
komunikácie poãas celej existencie spoloãnosti.
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Ako sa nosí svetová znaãka

Zmena
na znaãku Orange
Hovorí sa, Ïe zmena je Ïivot. Rozhodnutie akcionárov
o zmene znaãky, ktoré sa realizovalo v roku 2002,
bolo v˘zvou pre v‰etk˘ch zamestnancov Orange
Slovensko. Aj vìaka ich aktívnemu prístupu a vysokému
nasadeniu svetová znaãka Orange v minulom roku
úspe‰ne nahradila pôvodnú lokálnu znaãku Globtel.
Starostlivo pripravovan˘ proces zmeny znaãky
sa stal jedn˘m z najväã‰ích projektov v histórii
spoloãnosti. Zákazníci s oãakávaním a sympatiami
sledovali cel˘ prechod na novú znaãku. Fakt, Ïe
Orange Slovensko je po viac ako roku existencie
najväã‰ím slovensk˘m telekomunikaãn˘m operátorom,
potvrdzuje správnosÈ rozhodnutia akcionárov
i cesty, ktorú sme pri jeho uskutoãÀovaní zvolili.

Ing. Ivan Marták
riaditeº úseku stratégie a regulaãn˘ch vzÈahov
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Projekt sa zaãal pripravovaÈ uÏ na zaãiatku roku

ktoré sú urãené zákazníkom. Zmenili sa aj v‰etky

novej znaãky. Celú kampaÀ sme zav⁄‰ili v marci

extern˘ marketingov˘ prieskum potvrdil, Ïe spon-

2001 a vyvrcholil 27. marca 2002. Pre Slovensko

externé formy prezentácie znaãky - svetelné logá

komunikáciou tradiãn˘mi i originálnymi kanálmi. Jej

tánna znalosÈ znaãky v tomto období dosiahla viac

bola zvolená stratégia postupného uvádzania novej

ãi iné vonkaj‰ie nosiãe.

cieºom bolo vytvoriÈ emocionálny vzÈah k znaãke

ako 50% a opytovaná znalosÈ sa vy‰plhala na 97,5%.

znaãky na trh. Jej uplatÀovanie sa zaãalo vo vnútri
spoloãnosti, keì v‰etci zamestnanci pre‰li ‰koliacim
programom „Ambassador Training Programme“,
zameriavajúcim sa na hodnoty a filozofiu znaãky
Orange. V‰etky potrebné informácie priniesol i nov˘
intern˘ ãasopis O nás a postupne sa menil i cel˘
interiér kancelárskych priestorov spoloãnosti. Doslova
v jeden deÀ sa v duchu novej filozofie Orange zmenilo
90 znaãkov˘ch predajní. Podobnou zmenou pre‰li
i v‰etky firemné tlaãoviny pouÏívané interne i tie,

a ponúknuÈ zároveÀ aj konkrétne v˘hody spojené
DôleÏitou ãasÈou procesu zmeny znaãky bola
komunikácia novej znaãky Orange najmä smerom
k existujúcim zákazníkom. Pri jej príprave bolo treba

oslovení mailingom s novou ponukou, priná‰ajúcou
v˘hody, ktoré Orange jasne odlí‰ili od konkurencie.

braÈ do úvahy dôleÏit˘ fakt, Ïe Globtel ako jedna

Znaãka Orange tak úspe‰ne vstúpila na trh a splnila
oãakávania zákazníkov, ktorí ju prijali za svoju.
Projekt zmeny znaãky preto povaÏujeme za
mimoriadne úspe‰n˘ a na‰a spokojnosÈ je o to

z najsilnej‰ích lokálnych znaãiek bol lídrom na

Komunikácia si kládla za cieº dosiahnuÈ do júna

väã‰ia, Ïe ho oceÀujú nielen zákazníci a zamest-

slovenskom trhu mobiln˘ch operátorov s vysokou

2002 30% spontánnu a 90% opytovanú znalosÈ

nanci, ale aj na‰i partneri v zahraniãí.

lojalitou existujúcich zákazníkov k znaãke. Aj preto

znaãky Orange (na zaãiatku marca 2002 bola

bola komunikácia rozdelená do troch fáz, ktoré

spontánna znalosÈ 5% a opytovaná 80%).

postupne pripravili obyvateºov Slovenska na príchod

âas ukázal, Ïe zvolená stratégia bola správna:

V˘voj znalosti znaãky Orange na Slovensku

Zdroj: Marketingov˘ prieskum

s novou znaãkou. Zmluvní zákazníci boli adresne

podporená znalosÈ

ImidÏové charakteristiky znaãky Orange na Slovensku

Zdroj: Marketingov˘ prieskum

vzorka 1 000 obyvateºov SR

spontánna znalosÈ

vzorka 1 000 obyvateºov SR

január 2003

top of mind

január 2003
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Len kvalitné veci sú
spoºahlivé
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Len kvalitné veci idú spoºahlivo

Investície v roku 2002
Vie to kaÏd˘ dobr˘ obchodník: zákazníci idú za kvalitou
a veria kvalitn˘m znaãkám. Aj preto sa rok 2002
v spoloãnosti Orange Slovensko niesol v znamení
investícií, objem ktor˘ch bol najvy‰‰í od roku 1997
a dosiahol hodnotu takmer 6,4 miliárd korún vrátane
nákupu licencie UMTS. Cieºom bolo zabezpeãenie
dlhodobého rozvoja GSM a IP dátovej siete
s ohºadom na ich kapacitu a hlavne kvalitu.
âasÈ investícií bola venovaná roz‰irovaniu kapacity
siete, vytvoreniu jej maximálnej bezpeãnosti
i spoºahlivosti a pokraãovalo aj skvalitÀovanie
sluÏieb. Vìaka tomu sme dokázali bez problémov
spracovaÈ hlasovú prevádzku v ‰piãke s nárastom
48% oproti predchádzajúcemu roku, odoslané
SMS správy s nárastom 54% a prijaté SMS správy
s nárastom 108%.
Veºká ãasÈ investícií smerovala do roz‰írenia
a skvalitnenia pokrytia územia Slovenska signálom
GSM. KeìÏe sme v uplynulom roku sprevádzkovali
128 nov˘ch základÀov˘ch staníc (BTS), máme
dnes najrozsiahlej‰iu mobilnú sieÈ GSM na
Slovensku. Na konci roku sme vyuÏívali 1049 BTS,
z toho viac ako 300 s frekvenciou 900 aj 1800 MHz.

Ing. Dana Prekopová
riaditeºka technického úseku
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Len kvalitné veci idú spoºahlivo

K vysokej úrovni kvality prená‰aného zvuku prispela

celosieÈov˘ monitorovací nástroj CCS7 a ìal‰ie

Okrem siete GSM vyuÏíva Orange Slovensko

uÏívateºov základnej hlasovej sluÏby i sluÏieb

implementácia inteligentn˘ch echo cancellorov,

dohºadové systémy pre sieÈov˘ subsystém (NSS –

i vlastnú IP dátovú sieÈ. Pozostáva z piatich hlav-

s pridanou hodnotou. V‰etky získané informácie

ktoré pri telefonovaní potláãajú echo a hluk pozadia.

Network Sub System) a pre sluÏby s pridanou

n˘ch uzlov, 25 prístupov˘ch bodov (POP – Point of

vyuÏívame na neustále zlep‰ovanie kvality a návrh

Zaãali sme realizovaÈ projekt zálohovania siete pod

hodnotou (VAS – Value Added Services).

Presence) a ìal‰ích men‰ích prístupov˘ch bodov.

investícií pre ìal‰ie obdobie.

názvom "Disaster" pre prípad krízov˘ch stavov. Tak

Integrovali sme vlastnú sieÈovú synchronizáciu

Je prepojená s ostatn˘mi prevádzkovateºmi inter-

bude zabezpeãená prevádzka v plnej kvalite

a sprevádzkovali nové softvérové verzie.

netu na Slovensku a má aj zálohované prepojenie

V‰etci pracovníci spoloãnosti Orange Slovensko

do svetového internetu. V roku 2002 sme na‰im

sú si vedomí toho, Ïe v budúcnosti bude v mobilnej

V roku 2002 sme v rekordnom ãase ukonãili

zákazníkom umoÏnili vyuÏívanie IP produktov

komunikácii v ãoraz väã‰ej miere rozhodovaÈ kvalita,

V minulom roku sme sprevádzkovali dve nové

projekt v˘stavby vlastnej prenosovej SDH siete

a sluÏieb na báze MPLS s garantovanou kvalitou

ktorá sa musí neustále zvy‰ovaÈ. Nemalé investície

ústredne v Banskej Bystrici a v Ko‰iciach. Pripravo-

na báze optick˘ch vlákien v dæÏke 1800 km. KeìÏe

sluÏby, v ãom sme dosiahli na Slovensku ìal‰ie

z roku 2002 nám dávajú istotu, Ïe budeme vÏdy

vali sme in‰taláciu novej ústredne v Bratislave

sme ju zaãali budovaÈ len rok predt˘m, r˘chlosÈ

prvenstvo.

o krok pred konkurenciou a vÏdy zvládneme

a zároveÀ sme odpojili historicky prvú ústredÀu

a kvalita prác si získala uznanie odborníkov v tejto

v Banskej Bystrici. In‰talovali sme dve nové

oblasti. Po ukonãení tohto projektu sme presmero-

Meradlom kvality siete a sluÏieb s pridanou hodno-

platformy pre uÏívateºov sluÏby Prima zaloÏené na

vali prevádzku na vlastnú SDH sieÈ. Dnes je na

tou sú nielen technické ukazovatele, ale aj

technológii IN (Intelligent Network) a nové signali-

nej viac ako 1000 okruhov, ktoré sme si predt˘m

prieskumy spokojnosti na‰ich zákazníkov

zaãné zariadenia. Do prevádzky sme uviedli aj nov˘

prenajímali od in˘ch prevádzkovateºov.

a ‰tatistické vyhodnotenie simulácie správania

pri v˘padku napr. jednej ústredne.

Prírastky investícií v jednotliv˘ch rokoch (v miliónoch Sk)

nároky na‰ich zákazníkov.

V˘voj poãtu BTS - základÀov˘ch staníc (kumulatívne)
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Odvaha urobiÈ krok prví

Nové technológie a sluÏby
Tak ako v kaÏdej oblasti ºudskej ãinnosti, aj v oblasti
ná‰ho podnikania platí, Ïe v‰etko so v‰etk˘m súvisí.
Na‰e hospodárske v˘sledky závisia od spokojnosti
zákazníka, spokojnosÈ zákazníka je podmienená
kvalitou siete a jej technického zázemia a, samozrejme, aj kvalitou i mnoÏstvom ponúkan˘ch sluÏieb
a v neposlednom rade starostlivosÈou, ktorú mu
poskytujeme.

Nové sluÏby pre kaÏdého
Sme lídrom na trhu mobilnej komunikácie a vieme,
Ïe na‰i zákazníci od nás oãakávajú aj prvenstvo
v zavádzaní nov˘ch sluÏieb, ktoré im pomôÏu
v kaÏdodennom Ïivote. S t˘mto vedomím sme
pristupovali k nákupu technológií, k v˘voju a sprevádzkovaniu nov˘ch aplikácií, ktoré podmieÀujú
fungovanie vyspel˘ch sluÏieb vo v‰etk˘ch segmentoch trhu (‰iroká verejnosÈ, malí podnikatelia, firmy).

Ing. Ivan Golian, CSc.
riaditeº úseku informaãn˘ch systémov
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SystematickosÈ a dôkladná príprava nov˘ch

technológii GPRS. Na‰i zákazníci zaãali vyuÏívaÈ

technológií nám umoÏnili predstihnúÈ konkurenciu

sluÏbu Orange panorama, Internet cez mobil

aj v tejto oblasti: prví na slovenskom trhu sme

(GPRS) a ìal‰ie sluÏby, ktoré na technológii GPRS

zaviedli sekundovú tarifikáciu aj na v‰etky hovory

fungujú.

do zahraniãia, ale aj sluÏbu Prenosné minúty, vìaka

Odvaha urobiÈ krok prví

Nové sluÏby v segmente firemn˘ch
zákazníkov

V roku 2002 sme vìaka nov˘m technológiám
uviedli na trh najviac nov˘ch sluÏieb a nov˘ch
produktov v histórii spoloãnosti. Dnes vieme,

Rovnako intenzívne sme pripravovali aj sluÏby

Ïe aj tento fakt v mysliach zákazníkov posilnil silu

a aplikácie pre na‰ich firemn˘ch zákazníkov. Ponuku

na‰ej znaãky a zv˘‰il ich spokojnosÈ.

ktorej na‰i klienti neprichádzajú o predplatené

Zákazníkom s kartou Prima sme v priebehu roku

pre tento segment sme obohatili o sluÏby pevnej

neprevolané minúty. Boli sme prví, ktorí predstavili

ponúkli ìal‰ie moÏnosti pre pohodlnú a r˘chlu

telekomunikaãnej siete s predvoºbou 06502, sluÏby

Lokalizaãné sluÏby a platby za tovar a sluÏby pro-

obnovu kreditu. Priniesli sme sluÏbu Stály kredit,

Orange biznis mobilná virtuálna sieÈ, Orange správa

stredníctvom Orange teleplatby. V priebehu roka

Pravideln˘ kredit a Obnovu kreditu cez internet.

firemnej komunikácie, Orange dátová virtuálna

sme postupne moÏnosti sluÏby Orange teleplatba

ëal‰ou novinkou, ktorú sme na slovensk˘ trh

privátna sieÈ na báze MPLS s garantovanou

roz‰irovali. Na‰i zákazníci sa presvedãili, Ïe mobiln˘

uviedli, bola sluÏba Prima variant. Zákazníci si

kvalitou sluÏby, Pevné pripojenie do internetu a aj

telefón v sieti Orange Slovensko má ãoraz ‰ir‰ie

môÏu vyberaÈ aÏ z piatich profilov podºa toho,

ìal‰ie IP sluÏby. Zaujímavou moÏnosÈou pre firmy,

vyuÏitie.

ak˘m spôsobom a kedy komunikujú.

podnikajúce v oblasti dopravy ãi ‰pedície, je vyuÏitie

A o to nám v‰etk˘m ide.

sluÏby ManaÏment zdrojov, ktorú sme ponúkli
DôleÏit˘m momentom v minulom roku bolo spuste-

v rámci Lokalizaãn˘ch sluÏieb. Koncom roka bola

nie komerãnej prevádzky sluÏieb zaloÏen˘ch na

roz‰írená sluÏba Mobilná kancelária, ktorá vyuÏíva
v˘hody mobilného prenosu dát prostredníctvom
technológie GPRS.

Produktivita práce - sieÈové v˘nosy v Sk na jedného zamestnanca

V˘nosy zo sluÏieb (v miliónoch Sk)
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Partnerstvo je beh na dlhé trate

StarostlivosÈ o zákazníkov
V oblasti sluÏieb mobilnej komunikácie v silne
konkurenãnom prostredí slovenského trhu je veºmi
dôleÏitá schopnosÈ udrÏaÈ si zákazníkov a vytvoriÈ
u nich pozitívny vzÈah k spoloãnosti. Orange Slovensko
preto v‰etk˘m svojim zákazníkom a obzvlá‰È dlhoroãn˘m,
vern˘m klientom venuje veºkú pozornosÈ a pravidelne
im priná‰a zaujímavé ponuky spolu s roz‰irovaním
programu zákazníckej lojality.

StarostlivosÈ o zákazníka na‰ej spoloãnosti tvorí
komplexn˘ systém, cieºom ktorého je uspokojovaÈ
poÏiadavky kaÏdého z nich. UÏ pri zmene znaãky
v marci minulého roku sme v‰etk˘m existujúcim
klientom priniesli niekoºko zaujímav˘ch noviniek, ktoré
ich ubezpeãili, Ïe so svetovou znaãkou prichádza
i ponuka novej kvality. Zmluvn˘m zákazníkom sme
ponúkli nov˘ program Pau‰ál 60, ktor˘ za rovnak˘
mesaãn˘ poplatok ako dovtedaj‰í program
s 50 predplaten˘mi minútami poskytuje o 10 predplaten˘ch minút viac. VerejnosÈ uvítala i Oddychové
hovory na bezplatné telefonovanie po vyãerpaní
preplaten˘ch minút vo vybran˘ch ãasoch. Podmienky
tejto sluÏby sa potom v priebehu roka v niektor˘ch
bodoch pozmenili. Pre uÏívateºov Pau‰álov 500
a 1000 sme pripravili Víkendové hovory na bezplatné
telefonovanie po vyãerpaní predplaten˘ch minút
poãas víkendov a sviatkov. Na‰i zmluvní klienti si
od jari minulého roku môÏu vyberaÈ svoje odkazy
z odkazovej schránky zadarmo a vo vybran˘ch
Ing. Libor Malota
riaditeº úseku sluÏieb zákazníkom
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Partnerstvo je beh na dlhé trate

Faktory, najviac ovplyvÀujúce spokojnosÈ zákazníkov
ãasoch posielajú SMS správy za zv˘hodnené ceny

prejsÈ na Pau‰ál, a získaÈ tak nov˘ mobiln˘ telefón

V rámci starostlivosti o zákaz-

v rámci sluÏby Va‰e SMS. Správne naãasovanie

za dobrú cenu spolu s ìal‰ími v˘hodami a k tomu,

níkov sme klientom pripome-

tejto ponuky prinieslo v˘borné v˘sledky, ktoré sa

samozrejme, aj v‰etky benefity zákazníkov

nuli aj skutoãnosÈ, Ïe v na‰ej

prejavili aj v r˘chlom náraste preferencií novej znaãky

s Pau‰álom.

spoloãnosti majú svojho osob-

Orange u obyvateºov Slovenska.

ného operátora, meno a teleV roku 2002 pokraãoval lojalitn˘ program pre

fónne ãíslo ktorého poznajú.

Poãas celého uplynulého obdobia sme oslovovali

zákazníkov, ktorí vyuÏívajú na‰e sluÏby viac ako

UpozorÀovali sme ich aj na

zákazníkov, ktor˘m konãil dvojroãn˘ záväzok

6 mesiacov. Po tomto ãase kaÏd˘ z nich dostal

na‰u ºahkú dostupnosÈ, veì na

pouÏívania na‰ich sluÏieb. Ponúkli sme im moÏnosÈ

Orange kartu, s ktorou moÏno nakupovaÈ so zºava-

celom Slovensku môÏu vyuÏívaÈ

za v˘hodnej‰ích podmienok ostaÈ v na‰ej sieti

mi rôzny tovar a sluÏby u viac ako 100 partnerov

sluÏby viac ako 300 predajní.

a navy‰e získaÈ okrem nového mobilného telefónu

po celom Slovensku.

aj rozliãné v˘hody navy‰e.

V‰etci pracovníci na‰ej spoloãV druhej polovici roka sme uviedli program Orange

nosti si uvedomujú, Ïe sluÏby,

Aj klienti s predplatenou kartou Prima v minulom

záruka kvality. Verejnosti sme predstavili garanciu,

ktoré poskytujeme, vstúpili do

roku získali nové moÏnosti, ktoré im priniesli vy‰‰iu

s ktorou môÏu pri na‰ich sluÏbách poãítaÈ -

Ïivotov klientov a v mnoh˘ch

hodnotu za rozumnú cenu. Vybran˘m uÏívateºom

100% záruku dovolania sa na Zákaznícku linku 905

ohºadoch ich menia. Preto nás

Prima karty sme v priebehu roku ponúkli moÏnosÈ

do 15 sekúnd.

te‰í fakt, Ïe aj podºa prieskumov
extern˘ch agentúr, vyjadrení
zákazníkov na predajn˘ch mies-

Zdroj: Marketingov˘ prieskum
vzorka 6275 zákazníkov spoloãnosti Orange Slovensko
marec 2003

tach ãi na Zákazníckej linke 905
a aj podºa odpovedí na dotazník

SpokojnosÈ zákazníkov

v zákazníckom ãasopise My, je
veºká väã‰ina zákazníkov
spokojná s na‰imi sluÏbami

Odporuãili by ste svojmu známemu Orange?

i starostlivosÈou, ktorú im
rôznymi cestami poskytujeme,
a rozhodne by Orange ako
mobilného operátora odporúãala
aj svojim známym.

Zdroj: Marketingov˘ prieskum
vzorka 6275 zákazníkov spoloãnosti Orange Slovensko
marec 2003

Zdroj: Marketingov˘ prieskum
vzorka 6275 zákazníkov spoloãnosti Orange Slovensko
marec 2003
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Hospodárske v˘sledky

Úspechy, ktoré naozaj vidno

sumy je zarátan˘ i nákup
licencie UMTS. DôleÏit˘ je aj

V˘nosy (v miliónoch Sk za jednotlivé roky), poãet zákazníkov (za jednotlivé roky)
a v˘voj poãtu zákazníkov (kumulatívne)

fakt, Ïe minuloroãné investície
boli plne hradené z na‰ich

V‰etky úspechy, ktoré sme v minulom roku dosiahli,

vlastn˘ch zdrojov.

naznaãujú, Ïe strategické rozhodnutia v oblasti rozvoja

Keì sa pozrieme na celú

spoloãnosti a cesta, ktorú sme pod znaãkou Orange

spoloãnosti, zistíme, Ïe

nastúpili, sú správne. Dôkazom toho sú aj rekordné

preinvestoval viac ako

hospodárske v˘sledky dosiahnuté v roku 2002, ktoré

správny krok – odmenou pre

odráÏajú dôveru na‰ich zákazníkov.

uÏívateºov, ktorí ãoraz

doteraj‰iu existenciu na‰ej
Orange na Slovensku doteraz
21 miliárd korún. Bol to
nás je rastúca spokojnosÈ
intenzívnej‰ie vyuÏívajú na‰e
sluÏby. Aj vìaka tomu sme
dnes najväã‰ím telekomuni-

Ná‰ podiel na trÏbách mobiln˘ch operátorov

kaãn˘m operátorom v krajine.

na Slovensku zo sluÏieb mobilnej komunikácie
dosiahol 62,2%. Je to najvy‰‰ia hodnota v histórii
pôsobenia na‰ej spoloãnosti. Dosiahli sme ju

EBITDA (v miliónoch Sk za jednotlivé roky)

hlavne vìaka tomu, Ïe zákazníci sú spokojní
so sluÏbami, ktoré im poskytujeme, a oslovujú ich
i novinky, ktoré na trh priná‰ame.
V porovnaní s minuloroãn˘mi ukazovateºmi sme
dosiahli nárast v‰etk˘ch základn˘ch ukazovateºov
hospodárenia. Celkov˘ obrat predstavoval
13 415 miliónov korún, ão znamená, Ïe v porovnaní
s rokom 2001 vzrástol o 31,3%. Zisk spoloãnosti
pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBIDTA) dosiahol 5 350 miliónov korún, ão znamená medziroãn˘
nárast o 43,4%. Na‰a spoloãnosÈ v minulom roku
vytvorila ãist˘ zisk 2 167 miliónov korún. Oproti
roku 2001 sa tento ukazovateº zv˘‰il o 19%.
Aj v oblasti investícií sme zaznamenali rapídny
nárast. Smerovali hlavne do skvalitnenia siete
Frédéric Pierre Maurice Debord
riaditeº úseku financií a správy

a zv˘‰enia jej kapacity. SpoloãnosÈ v minulom roku
preinvestovala 6 377 miliónov korún a do tejto

Finanãné informácie zverejnené
vo v˘roãnej správe vychádzajú
z audítovan˘ch finanãn˘ch v˘kazov
spoloãnosti vypracovan˘ch podºa
v‰eobecne uznávan˘ch úãtovn˘ch
zásad v Spojen˘ch ‰tátoch
americk˘ch (US GAAP).

Ukazovateº EBITDA udáva hodnotu zisku spoloãnosti pred zdanením, úrokmi
a odpismi.
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Charitatívna
a sponzorská ãinnosÈ

Pomáhame rásÈ aj in˘m

V˘znamní slovenskí fotografi zachytávali Ïivot detí

nálne záÏitky. Preto sa na‰a spoloãnosÈ stala gene-

v ústavoch a v náhradn˘ch rodinách.

rálnym partnerom prvého veºkoformátového kina
na Slovensku. Kino Orange IMAX Bratislava láka

Vianoce sú ãasom, keì citlivej‰ie vnímame v‰etky
ºudské hodnoty. Pre toto obdobie sme pripravili
zaujímavú charitatívnu akciu. Sumu milión korún

divákov v‰etk˘ch vekov˘ch kategórií z rôznych
kútov Slovenska, ktorí túÏia aspoÀ raz prekroãiÈ
realitu a vstúpiÈ do virtuálneho sveta.

Je v˘sadou veºk˘ch a siln˘ch pomáhaÈ t˘m, ktorí

sme venovali na vybrané projekty s cieºom spríjemniÈ
vianoãné sviatky t˘m ºuìom, ktorí by ich z rozliã-

Neopakovateºn˘ umeleck˘ záÏitok priniesol aj

potrebujú oporu. Na‰a spoloãnosÈ sa uÏ tradiãne

n˘ch dôvodov nestrávili tradiãne pokojn˘m spôso-

koncert populárnej skupiny Lucie spolu s detsk˘m

bom.

zborom Bambini di Praga, komorn˘m sláãikov˘m

o svoje úspechy delí. S finanãnou i morálnou
podporou vstupujeme do mnoh˘ch oblastí ná‰ho
Ïivota.

orchestrom a ìal‰ími hosÈami v Slovenskom národnom divadle.

Sponzorské aktivity v kultúre
a ‰porte
·portov˘ Ïivot predo‰lého roku sa niesol v znamení
zimnej olympiády v Salt Lake City. Na tomto sviat-

Charitatívna ãinnosÈ

ku ‰portu bola prítomná aj na‰a spoloãnosÈ, pretoÏe sme sa prv˘krát prezentovali ako generálny

Aj s novou znaãkou sme pokraãovali v tradícii
podpory charitatívnych projektov. V ãase niãiv˘ch
záplav sme pruÏne zareagovali na ÈaÏkú situáciu
mnoh˘ch obãanov Slovenska a zorganizovali sme
finanãnú zbierku. Jej v˘ÈaÏok, ku ktorému prispela

partner Slovenského olympijského v˘boru a aj
Slovenského olympijského domu. Dlhodobo
podporujeme aj slovensk˘ paralympijsk˘ tím, ktor˘
na zimnej paralympiáde 2002 získal bohatú zbierku
medailí.

aj na‰a spoloãnosÈ a jej zamestnanci, predstavoval
sumu 2,1 milióna korún. Finanãné prostriedky boli

SpoloãnosÈ Orange Slovensko sa stala generálnym

potom rozdelené 12 postihnut˘m obciam.

partnerom Slovenského zväzu kanoistiky na divokej
vode. Prv˘krát bol organizovan˘ Orange slovensk˘

V roku 2002 pokraãovala na‰a spolupráca
s obãianskym zdruÏením Návrat. Jej cieºom je
pomôcÈ opusten˘m deÈom, ktoré Ïijú v detsk˘ch
domovoch a ústavoch, nájsÈ náhradnú rodinu.
Realizácia tejto my‰lienky do veºkej miery závisí od

pohár vo vodnom slalome a na‰a znaãka bola
prítomná aj na majstrovstvách Európy vo vodnom
slalome. Te‰í nás, Ïe na vodnom kanáli v âunove
najviac úspechov zoÏal práve slovensk˘ reprezentaãn˘ tím.

podpory celej spoloãnosti, preto sme sa ju usilovali

Ing. Pavol Lanãariã, CSc.
generálny riaditeº

dostaÈ do povedomia ºudí putovnou v˘stavou

Jednou zo základn˘ch hodnôt znaãky Orange je

fotografií na tému Najlep‰ie je s mamou a otcom.

zámer priná‰aÈ vÏdy nové, svieÏe nápady ãi origi-

Spoloãenskú sezónu v Bratislave uÏ tradiãne
otvárame plesom v opere. Aj hlavné mesto Slovenska má tak svoj opern˘ ples podobne ako iné
európske metropoly. Na‰e pozvanie prijali zástupcovia politického a spoloãenského Ïivota, predstavitelia v˘znamn˘ch spoloãností, umelci a ‰portovci.
Táto spoloãenská udalosÈ je dobre zapísaná
v povedomí verejnosti a vÏdy si získa aj ‰irokú
publicitu.
Orange Slovensko je úspe‰ná firma, ktorá v‰ak
neÏije izolovane od problémov na‰ej krajiny.
Poznáme podmienky v rôznych oblastiach Ïivota
slovenskej spoloãnosti, a preto sa usilujeme
pomáhaÈ tam, kde to najviac treba. Veì charitatívna
a sponzorská ãinnosÈ dáva ná‰mu podnikaniu ìal‰í
rozmer.
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StarostlivosÈ
o zamestnancov
Ak hovoríme o úspechoch, ktoré v minulom roku na‰a
spoloãnosÈ dosiahla, treba povedaÈ aj to, Ïe sa nerodia
náhodne. Za kaÏd˘m z nich stoja na‰i zamestnanci.
Sú to ºudia, z ktor˘ch mnohí sú v dennom kontakte
s na‰imi zákazníkmi a v ich mysliach sa stávajú
stelesnením znaãky a v‰etk˘ch jej hodnôt. Preto veºk˘
dôraz kladieme nielen na v˘ber zamestnancov, ale i na
ich ìal‰í rast a vzdelávanie.

Andrea Kopná
riaditeºka úseku ºudsk˘ch zdrojov
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V roku 2002 u nás v Orange Slovensko pracovalo

Práca pre Orange je skutoãne nároãná. Vieme

absolvovaÈ preventívnu prehliadku alebo rehabilitaã-

1136 zamestnancov, ão je o 204 viac ako v pred-

o tom, a preto dbáme, aby mali na‰i ºudia dostatok

n˘ program. Po dohode vybraní lekári prvého

chádzajúcom roku. Pôsobili na 9 pracoviskách po

moÏností na relaxáciu vo svojom voºnom ãase.

kontaktu i odborní lekári o‰etrujú na‰ich

celom Slovensku. Fluktuácia v porovnaní s minul˘m

Ponúkame im skutoãne obsiahly sociálny program.

zamestnancov prednostne.

rokom klesla aÏ na hodnotu niÏ‰iu ako 6%.

KaÏd˘ zamestnanec môÏe sumu 700 Sk mesaãne
vyãerpaÈ na náv‰tevy rozliãn˘ch relaxaãn˘ch

Sme presvedãení, Ïe tieto investície spolu

Zamestnanci na‰ej spoloãnosti nekonãia svoje

a rekondiãn˘ch zariadení podºa ponuky tzv. Cafeteria

s adekvátnym finanãn˘m ohodnotením prispievajú

vzdelanie zatvorením brán ‰kôl. V minulom roku

systému. ªuìom, ktorí pre nás pracujú viac ako tri

k tomu, Ïe na‰i zamestnanci sú na prácu pre

sme na vzdelávanie jedného zamestnanca vynalo-

roky, ponúkame raz roãne jeden rekondiãn˘ pobyt

Orange Slovensko hrdí a ich spokojnosÈ prispieva

Ïili priemerne 40 000 Sk. ·kolenia prebiehali

v niektorom z troch zariadení. V plnej miere je hra-

k vy‰‰ím v˘konom.

v rôznych oblastiach, no najviac z nich sa t˘kalo

den˘ na‰ou spoloãnosÈou. Pre deti zamestnancov

odborného a profesijného rastu.

organizujeme letné tábory (sú hradené spoloãnosÈou),
zamestnanci nad 30 rokov môÏu raz roãne zadarmo

Poãet zákazníkov na jedného zamestnanca

Rast poãtu zamestnancov
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Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Orgány spoloãnosti Orange Slovensko, a.s.

Dozorná rada

ManaÏment

Chantal Crave – predseda

Ing. Pavol Lanãariã, CSc.
generálny riaditeº

3. septembra 1996

prof. Ing. Milan Dado, CSc. – podpredseda
Frédéric Pierre Maurice Debord
doc. Ing. Peter Mihók, CSc. – podpredseda

Právna forma

zástupca generálneho riaditeºa
riaditeº úseku financií a správy

akciová spoloãnosÈ

Jerome Sebastien Berger – ãlen
Ing. Ivan Golian, CSc.
Christophe Boivineau – ãlen
Frédéric Pierre Maurice Debord – ãlen
Dominique Garnier – ãlen

Akcionári

Ing. Ivan Golian, CSc. – ãlen
Podiel akcionára na upísanom imaní
Ing. ªubor Lanco‰ – ãlen

Meno akcionára

Poãet akcií

%

Wirefree Services Belgium S.A. (Orange group)

21.567.429

63,88

Konzorcium finanãn˘ch investorov veden˘ch EBDR a AIG:

riaditeº úseku informaãn˘ch systémov
Ing. Andrea Kopná
riaditeºka úseku ºudsk˘ch zdrojov
Ing. Libor Malota
riaditeº úseku sluÏieb zákazníkom
Ing. Ivan Marták

Daniel Lynch – ãlen

riaditeº úseku stratégie a regulaãn˘ch vzÈahov

Ing. Dana Prekopová – ãlen

Ing. Zuzana Nemeãková
riaditeºka obchodného úseku

EEIF 1 International B.V.

3.369.912

9,98

BERAKFORD HOLDINGS LIMITED

1.988.247

5,89

POLISH ENTERPRISE FUND IV, L.P.

1.684.955

4,99

European Bank for Reconstruction and Development

1.347.964

3,99

VERBENA SERVICOS E INVESTIMENTOS S.A.

808.779

2,40

Predstavenstvo

PART’COM S.A.

673.982

1,99

Ing. Ladislav Rehák – predseda

Metropolitan Life Insurance Company

673.982

1,99

INNOVA/98 GTL HOLDING, LLC

556.035

1,65

INNOVA GTL HOLDING, LLC

556.035

1,65

Ing. Albert ·majda – ãlen
Ing. Dana Prekopová
riaditeºka technického úseku

JUDr. Erika Csekes – podpredseda
Thierry Baudon - ãlen
Bruno Marie Edmond Duthoit – ãlen

TAQUISEN-PRESTACAO DE SERVICOS
DE CONSULTORIA ECONÓMICA S.A.

202.195

0,60

Technologieholding Central & Eastern European Fund B.V.

173.310

0,51

Technologieholding Central & East European Parallel Fund B.V.

96.283

0,29

65.333

0,19

Ing. Pavol Lanãariã, CSc. – ãlen a generálny riaditeº

Ing. Ladislav Rehák

V‰etky údaje sú platné k 31. 12. 2002.

Pierre Mellinger – ãlen

