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OFFICE DEPOT OZNAMUJE PŘEJMENOVÁNÍ ZNAČKY PAPIRIUS
VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ
Internetový obchod a smluvní prodej se přemění na značku Office Depot
PRAHA, 30. července 2007 – Společnost Office Depot (burzovní index NYSE:ODP),
přední světový poskytovatel kancelářských produktů a služeb, dnes oznámila
přejmenování firmy Papirius, jednoho z největších prodejců v oblasti
kancelářských potřeb ve střední a východní Evropě, na Office Depot.
Společnost Office Depot získala firmu Papirius v září 2006 v rámci své strategické
expanze na evropském trhu. Před akvizicí Papirius provozoval internetový obchod spolu
se smluvním prodejem.
„Přeměna značky Papirius na Office Depot podpoří naši schopnost růstu v rámci regionu
a zajistí současným i budoucím zákazníkům ještě více novátorských výrobků a služeb,“
řekl Dirk Collin, výkonný viceprezident a generální ředitel společnosti Office Depot
Europe.
V souladu se strategií změny značky otevře Office Depot nové distribuční a logistické
centrum v Hostivicích u Prahy. Nové prostory o rozloze 10 tisíc m2 zahrnují
nejmodernější skladovací a logistické technologie a budou obsluhovat zákazníky
ve střední a východní Evropě. Nové kanceláře přivítají více než 300 zaměstnanců.
„Office Depot je značka světové třídy, která přinese současným i budoucím zákazníkům
novou řadu atraktivních produktů, obchodních služeb, technickou podporu
a zdokonalené procesy,“ řekl Petr Sýkora, jednatel Office Depot pro východní Evropu
a bývalý spolumajitel společnosti Papirius.
Rebranding se bude týkat všech trhů, na kterých společnost Papirius působí, tj. České
republiky, Slovenska, Maďarska a Litvy.
Další informace mohou stávající zákazníci společnosti Papirius nalézt na
www.officedepot.cz.
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O společnosti Office Depot
Office Depot nabízí více kancelářských produktů a služeb více zákazníkům ve více
zemích než kterákoli jiná společnost.
Office Depot byl založen v roce 1986 s ústředím ve městě Delray Beach v americkém
státě Florida. Dosahuje ročního obratu ve výši více než 15,4 mld. USD a zaměstnává
zhruba 52 tisíc lidí po celém světě. V současné době společnost prodává své produkty
zákazníkům buď přímo, nebo prostřednictvím svých dceřiných společností,
a to ve 43 zemích světa.
Office Depot zaujímá první místo ve všech distribučních kanálech – od maloobchodu
a smluvních dodávek až po katalogový prodej a internetové obchodování. K 30. červnu
2007 vlastnila společnost Office Depot 1186 maloobchodních prodejen v Severní
Americe a dalších 369 prodejen, které jí patří, má na ně licenci nebo je pronajímá
za pevně stanovených podmínek v dalších částech světa. Společnost Office Depot
slouží širokému okruhu zákazníků prostřednictvím specializovaných prodejců,
telefonního prodeje, přímých poštovních nabídek a četných internetových stránek.
S obratem 4,7 mld. USD v oblasti online prodeje, kterého dosáhla za posledních dvanáct
měsíců, platí společnost rovněž za jednoho z největších elektronických maloobchodníků
na světě.
Kmenové akcie společnosti Office Depot jsou kótovány na Burze cenných papírů v New
Yorku pod symbolem ODP a jsou součástí indexu S&P 500. Další informace pro tisk
naleznete na internetové adrese: http://mediarelations.officedepot.com.
VAROVÁNÍ OHLEDNĚ VÝHLEDOVÝCH PROHLÁŠENÍ: S výjimkou historických údajů
obsahuje toto prohlášení pro tisk výhledová prohlášení ve smyslu zákona Private
Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Tato tvrzení s výhledem do budoucnosti,
včetně všech odhadů a předpokladů ohledně budoucí výkonnosti, zahrnují rizika
a nejistoty, které mohou způsobit, že se naše skutečné výsledky budou lišit od těch,
které jsou uváděny v tomto tiskovém prohlášení. Tato rizika a nejistoty společnost čas
od času podrobně uvádí ve zprávách, které podáváme americké Komisi pro cenné
papíry a burzu (SEC), včetně poslední výroční zprávy podané na formuláři 10-K ze dne
14. února 2007 a zpráv na formulářích 10-Q a 8-K. Naléhavě Vás žádáme, abyste si tyto
zprávy podrobně prostudovali s ohledem právě na tato rizika a nejistoty. Zprávy
společnosti Office Depot pro SEC jsou bezplatně k dispozici na adrese www.sec.gov
a www.freeEDGAR.com, a dále na množství dalších komerčních webových stránek.
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