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Western Gate Private Investments Limited
Odpowiedź na rezygnację Dyrektora Generalnego Grupy Stock Spirits
Western Gate Private Investments Limited (“Western Gate”), największy indywidualny
udziałowiec Grupy Stock Spirits (“Stock Spirits” bądź “Spółka”) posiadający 9,7% udział w
kapitale zakładowym Spółki, przyjmuje do wiadomości dzisiejszą zapowiedź Spółki odnośnie
ustąpienia ze skutkiem natychmiastowym pana Chrisa Heath z funkcji Dyrektora Generalnego
(ang. CEO) Stock Spirits.
Western Gate przyjmuje z zadowoleniem przejście na emeryturę pana Chrisa Heath, gdyż
uważa, że do zmiany sytuacji Spółki w Polsce oraz odzyskania pozycji rynkowego lidera
potrzebny jest inny zestaw umiejętności. Wierzymy że nowy Dyrektor Generalny, wybrany
przez Zarząd, powinien być ulokowany w Polsce, gdyż to kluczowe zadanie nie może być
realizowane poprzez „zdalne zarządzanie” z Buckinghamshire. Równocześnie Western Gate
zdecydowanie popiera nominację pana Mirosława Stachowicza jako tymczasowego CEO oraz
pana Marka Sypka jako nowego Dyrektora Zarządzającego działalnością operacyjną w
Polsce.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Western Gate podtrzymuje propozycję
przedłożenia na zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dwóch wybitnych
kandydatów, którzy zostali ocenieni i zarekomendowani przez Heidrick & Struggles
(renomowana firma z zakresu doradztwa personalnego) jako potencjalni silni, niezależni
Dyrektorzy Nadzorujący (ang. non-executive directors) dla Spółki Stock Spirits, gdyż w naszej
opinii Zarząd oraz nowo wybrany CEO będzie mógł czerpać ogromne korzyści z tychże
nominacji.
Luis Amaral powiedział:
“Z zadowoleniem przyjmuję przejście na emeryturę pana Chrisa Heath, a także zdecydowanie
popieram wybór pana Mirosława Stachowicza na tymczasowego CEO oraz pana Marka
Sypka jako nowego Dyrektora Zarządzającego działalnością operacyjną w Polsce. Nowy
zespół powinien skupić się na kluczowych problemach dla biznesu Spółki, tj. spadku udziałów
rynkowych w Polsce, jak i bardzo wysokich kosztach korporacyjnych, które stanowiły 31%
EBITDA za 2015 r. i które są głównie generowane przez centralę w Wielkiej Brytanii, gdzie
Spółka ma znikome przychody operacyjne. Choć przejęcia i fuzje (ang. M&A) słusznie
powinny stanowić o przyszłości Spółki, w chwili obecnej chcielibyśmy, aby Zarząd skupił się
na rozwiązaniach dotyczących obaw dotychczas przez nas wskazanych”.
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