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Skupina PPF dokončila nákup Škoda Transportation a
jmenovala nového generálního ředitele
Skupina PPF oznamuje, že dokončila nákup 100 % akcií společnosti Škoda Transportation
včetně dalších aktiv souvisejících s její činností. V souvislosti s uzavřením transakce dochází
také k několika personálním změnám ve vedení společnosti.
“Škodovka je silná značka s dlouhou tradicí, která má jméno po celém světě. Zároveň zde
máme obrovskou přidanou hodnotu v lidech, v jejich technických znalostech a zkušenostech.
Věříme, že Škoda má při správně zvolené strategii, efektivním řízení a při využití našich
mezinárodních zkušeností dobrou budoucnost,” říká Ladislav Chvátal, ředitel pro strategické
projekty skupiny PPF, který je zároveň novým předsedou dozorčí rady společnosti.
Kromě dokončení transakce dochází k výraznému posílení týmu o zkušeného manažera
Petra Brzezinu, který přebírá funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. “Petr
Brzezina má obrovské zkušenosti s řízením strojírenských firem. Pevně věřím, že se nám
společně podaří posunout Škodu k významným úspěchům,” dodal Chvátal.
V představenstvu společnosti zůstávají dosavadní členové vrcholového vedení Škoda
Transportation pánové Tomáš Ignačák a Zdeněk Sváta, ředitel společnosti Škoda Electric
Jaromír Šilhánek. Představenstvo jako pátý člen doplní finanční ředitel Jan Menclík.
CV Petra Brzeziny:
Petr Brzezina vystudoval strojní fakultu na Technické Univerzitě VUT v Brně a MBA na
Nottingham Trent University. Pracoval na několika manažerských pozicích v mezinárodní
technologické společnosti ABB v České republice, ale také ve Švédsku a Belgii. Poté strávil
čtrnáct let v mezinárodním koncernu Alstom v Německu a České republice, kde na pozici
generálního ředitele měl na starost západní a později východní Evropu. V letech 2008-2015
byl prezidentem Alstomu pro Českou republiku a Slovensko se zaměřením na Transport a
Energetická zařízení. Pracoval také v General Electric a od roku 2016 působil jako předseda
představenstva a generální ředitel stavební společnosti OHL ŽS, která pod jeho vedením
prošla významnou reorganizací a realizovala řadu projektů v oblasti pozemní a dopravní
infrastruktury na domácím i zahraničním trhu.
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Poznámky pro editory:
Škoda Transportation
Společnost Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního
strojírenství. Mezi její výrobky patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy,
příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale i řídící a pohonné
systémy pro dopravní systémy. Škoda Transportation má několik dceřiných společností v
České republice, například společnosti Škoda Electric, Škoda Vagonka nebo Pars nova.
Další firmy jsou ale i v Německu, Finsku, USA, Polsku, Maďarsku a Rusku. Ve svých
společnostech v České republice zaměstnává více než pět tisíc lidí. Jen díky vysokým
investicím do výzkumu a vývoje může Škoda Transportation přicházet pravidelně na trh
s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na zahraničních trzích.
Do výzkumu a vývoje investovala společnost za poslední 3 roky přes 3 miliardy korun.
Na konci listopadu 2017 podepsala skupina PPF smlouvu o koupi 100 % akcií společnosti
Škoda Transportation. Vypořádání transakce bylo podmíněno souhlasy příslušných úřadů
pro ochranu hospodářské soutěže.
Skupina PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví zahrnující bankovnictví, finanční služby,
telekomunikace, nemovitosti a biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní
Americe. Skupina vlastní aktiva dosahující téměř 35 miliard eur (k 30. 06. 2017).
Skupina PPF zaměstnává celosvětově 170 tisíc lidí. Společnosti v České republice evidovaly
8,8 tisíce zaměstnanců. Z toho české společnosti, které se významně podílejí na rozvoji
zahraničních investic Skupiny (Home Credit International a.s., SOTIO a.s., PPF a.s.),
zaměstnávaly loni v ČR více než 1350 převážně vysoce kvalifikovaných pracovníků.
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