MND POSILUJE TÝM, KTERÝ BUDE IMPLEMENTOVAT NOVOU STRATEGII
Praha 20. 7. 2020 – Skupina MND reaguje na současnou situaci na trhu, která je ovlivněna dopady
pandemie COVID 19, dlouhodobě nízkými cenami ropy a plynu a také trendem Evropské unie,
která se stále více orientuje na obnovitelné zdroje a technologie s minimalizací uhlíkové stopy.
Vedení společnosti MND pracuje na nové strategii, která zajistí dlouhodobou efektivitu
a udržitelnost v oblasti průzkumu a těžby, stejně jako rozvoj v dalších oblastech podnikání
skupiny. S cílem vytvořit a implementovat novou strategii dochází v rámci MND k některým
organizačním změnám.
Na úrovni skupiny MND se stali členy představenstva holdingové společnosti MND Group AG
pánové Miroslav Jestřabík a Jiří Ječmen. Zároveň bude výrazně posílen výkonný management: od
1. 9. 2020 bude na nově vytvořené pozici Group Executive Director působit Jiří Ječmen. Ke
stejnému datu budou v rámci MND a.s. vytvořeny tři samostatné divize – Průzkum a těžba, Retail
a Trading. Divizi Průzkum a těžba bude řídit Jana Hamršmídová, dosavadní ředitelka úseku
geologie, do čela nově vytvořených divizí Retail a Trading se postaví stávající ředitelé těchto úseků
Lukáš Pokrupa a Martin Pich.
„Posílení kompetencí divizních šéfů vyjadřuje naši důvěru v tento tým, od kterého očekáváme
naplnění nové strategie a kreativní a efektivní způsob řízení,“ uvedl Karel Komárek, předseda
představenstva MND a.s. Podle něj je hlavním záměrem zajistit stabilitu a dlouhodobou
budoucnost všech firem ze skupiny MND. Ta musí být podle něj jednak založena na optimalizaci
a rozvoji současných perspektivních podnikatelských aktivit a jednak na krocích, které povedou
k vyhledávání a rozvoji nových byznysů. Ty by měly doplňovat a případně postupně nahrazovat
některé stávající činnosti.
V rámci reorganizace bude k datu 31. 8. 2020 zrušena pozice generálního ředitele MND a.s., ze
které odchází pan Zbyněk Parma. „Děkujeme Zbyňkovi za dlouhodobou práci pro MND, které si
velmi vážíme a přejeme mu hodně dalších úspěchů,“ řekl Komárek.
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