5 Stycznia 2022 r.

Pepco Group N.V.
Andy Bond rezygnuje z funkcji Dyrektora Generalnego (CEO)

Pepco Group, ogólnoeuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, właściciel marek
PEPCO i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii przekazuje, że Andy Bond poinformował
Radę Dyrektorów o zamiarze ustąpienia ze stanowiska Dyrektora Generalnego (CEO) Pepco Group z
końcem marca br. z powodów zdrowotnych. Andy Bond pozostanie doradcą Zarządu do końca
bieżącego roku finansowego.
W związku z decyzją Andy'ego Bonda, Rada Dyrektorów powołał Trevora Mastersa, obecnie Dyrektora
Operacyjnego Grupy (COO) i Dyrektora Zarządzającego PEPCO, na stanowisko tymczasowego
Dyrektora Generalnego, począwszy od 31 marca 2022 r. Trevor Masters będzie wspierany przez
doświadczony zespół, w tym Nicka Whartona, Dyrektora Finansowego, który powrócił do pracy w
pełnym wymiarze godzin. Rada Dyrektorów, przy wsparciu zewnętrznym, rozpocznie niezwłocznie
proces poszukiwania kandydatów na stanowisko CEO, zarówno wewnątrz jak i poza organizacją.
Andy Bond w Grupie Pepco przepracował dziesięć lat, z czego siedem lat na stanowisku Dyrektora
Generalnego. Umiejętnie kierował firmą w okresie niezwykłego wzrostu, z 200 sklepów w jednym
kraju, do ponad 3 500 sklepów w dziewiętnastu krajach, czego zwieńczeniem było wprowadzenie
firmy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w maju 2021 r.
"Każda wielka podróż musi dobiec końca. Z wielkim żalem zadecydowałem, że teraz jest właściwy czas
by skupić się na własnym zdrowiu. Niezwykłym doświadczeniem było dla mnie brać udział w rozwoju
firmy oraz wspierać nasz utalentowany zespołu współpracowników, a także dostarczać klientom
wysokiej jakości produkty, z których korzystają w całej Europie i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie wiem,
że przekazuję firmę w świetnej kondycji, z jasną strategią rozwoju, fantastycznym zespołem i silnym
kierownictwem. Życzę wszystkim powodzenia w przyszłości” – powiedział Andy Bond.
Richard Burrows, Przewodniczący Rady Dyrektorów Pepco Group, dodał:
"W imieniu Rady Dyrektorów chcę podziękować Andy'emu za skuteczne kierowanie Pepco Group w
ciągu ostatniej dekady. Pepco Group w dzisiejszym kształcie jest dowodem na to, jak Andy wraz z
zespołem, efektywnie budował firmę, która ma znaczny potencjał do dalszego wzrostu. Mamy to
szczęście, że jest z nami Trevor, bardzo kompetentny i doświadczony menedżer, który pokieruje firmą
w okresie, gdy Rada Dyrektorów zaplanuje i przeprowadzi proces sukcesji."

Pepco Group opublikuje wstępne wyniki operacyjne za I kwartał roku obrotowego 13 stycznia 2022 r.

