
JUTRZENKA BĘDZIE INWESTOWAĆ
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250 osób znajdzie pracę w zakładzie produkującym 
słodycze i w sąsiadującym z nim centrum logistycznym, 
które w podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Opatówku (Wielkopolska) ma 
wybudować spółka Colian Centrum Logistyczne. 
Inwestycja będzie kosztowała 80 mln zł.
Zostaje zadać pytanie, czy te miejsca pracy nie odbiją 
się na zatrudnieniu w Spółce w innych istniejących 
zakładach pracy grupy Jutrzenka?

PO RADZIE SEKCJI

W dniach 13-15 grudnia 2010 roku w Ślesinie odbyło się 
ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Sekcji. 
Podczas tego posiedzenia podjęto Uchwałę o przyjęciu w 
poczet Sekcji dwóch organizacji związkowych, które 
złożyły stosowne dokumenty.
Rada Sekcji postanowiła, że skład Rady zostanie 
uzupełniony o nowych członków z organizacji Dan Cake i 
Grainer Packaging, na najbliższym Walnym Zebraniu 
Delegatów, którego termin ustalono na 09-11 maj 2011 
roku w Majerczykówce.
Członkowie Rady Sekcji mieli także okazję zadać pytania 
dotyczące Spartakiady, Wiceprzewodniczącemu 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego do spraw sportu 
Maciejowi Nawrockiemu, którego goszczono podczas 
obrad Rady Sekcji.
W pierwszym dniu obrad Rady Sekcji odbyło się 
szkolenie dotyczące Komunikacji w Dialogu Społecznym.
Mimo niesprzyjającej aury i problemów 
komunikacyjnych, Rada Sekcji w 11 osobowym składzie 

przy obecności dwóch członków Komisji Rewizyjnej, 
zajęła się bardzo istotnymi kwestiami dotyczącymi 
funkcjonowania i rozwoju branży spożywczej.
Ustalono, że najbliższe posiedzenie Rady Sekcji nastąpi 
na przełomie marca i kwietnia w Kole, gdzie zostaną 
zaproponowane istotne zmiany w funkcjonowaniu Rady 
Sekcji oraz Prezydium Rady Sekcji.

PIERWSZE PRZESŁUCHANIA

Rozpoczęły się przesłuchania pracowników Cadbury 
związane m.in. z naruszaniem praw pracowniczych. 
Do akt sprawy zostały dołączone akta sprawy 
przeciwko Tomaszowi O. ps. "Kapo", gdyż zachodzi 
uzasadnione podejrzenie , iż gangster ten mógł być 
kierowany bądź inspirowany przez kierownictwo.

NOWY NABYTEK MIESZKA
Puls Biznesu

Spółka ZPC Mieszko należąca do litewskiego funduszu 
Eva Grupe podpisała warunkową umowę zakupu od 
holenderskiej firmy Kenya 2010 Holding spółki TB 
Investicja. Należy dodać, że Kenya 2010 Holding jest 
spółką zależną Eva Grupe.
Przejęta przez Mieszko firma jest właścicielem spółek 
Vilniaus Pergal (VP), Stirn Projektas, Latako Projektas 
oraz nie mniej niż 78,34 proc. udziałów w spółce Pergal 
TS. Mieszko w najbliższych dniach ma opublikować 
informacje dotyczące przejmowanej spółki - twierdzi 
ekspert cytowany przez Puls Biznesu. Zdaniem 
Tomasza Manowca z DM BGŻ, roczne przychody 
Vilniaus Pergale sięgają około 120 mln zł, a zysk netto 
7-10 mln zł.
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BEZ PRACOWNIKÓW SIĘ NIE DA

Wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć podczas 
spotkań biznesowych.
Niektóre z tych spostrzeżeń mogą być zaskoczeniem dla 
zwykłego zjadacza chleba.
Jeżeli wierzyć twierdzeniom pracodawców, pracownicy 
to niby najwyższe dobro, ale należy ich traktować 
podmiotowo i z dystansem.
Spotkałem się jedna ze słowami, które nie ukrywam 
zaskoczyły mnie i to bardzo pozytywnie.
„W pierwszej kolejności, zanim wdroży się nowe 
rozwiązania w firmie, trzeba do nich przekonać ludzi,  
których one mają dotyczyć „– mówi Edward Bajko,  
prezes Spomleku.
„Pracownicy muszą wiedzieć, co i dlaczego jest robione  
w zakładzie.
Muszą rozumieć, co daje im nowy system i jak to się  
przekłada na ich pracę oraz na sytuację całej firmy 
„Zdaniem szefa spółdzielni z Radzynia Podlaskiego, 
samo wydanie dużych pieniędzy na nowoczesną 
technologię produkcyjną bądź IT nie przekłada się na 
przełom w firmie.
Co bardziej odkrywcze, takie sformułowania poczynają 
się zjawiać coraz częściej wśród zarządzających 
wyższego szczebla, co dobrze świadczy o przyszłości 
wielu pracowników.

CZYŻBY ZMIANY W WEDLU?

Anna Telakowiec, dyrektor marketingu marki Wedel, 
zmienia branżę. Od 1 lutego 2011 r. zacznie pracę w US 
Pharmacii, pełniąc rolę dyrektora marketingu, 
odpowiedzialnego za region Europy Środkowej.
Szefem marketingu odpowiedzialnym za markę Wedel 

Telakowiec była przez 5 lat, dodatkowo w 2008 roku, 
objęła zarządzanie kategorią czekolad w Europie, będąc 
częścią międzynarodowego zespołu w ramach Cadbury.

3,8 MLD DOLARÓW OD PepsiCo

biznes.interia.pl

Pepsi przejmuje większościowe udziały w rosyjskiej 
firmie Wimm-Bill-Dann (producent soków owocowych i 
napojów mlecznych). 66-procentowa część spółki 
kosztowała 3,8 mld dolarów. Sporo, lecz rosyjski rynek 
też jest spory. PepsiCo mocno rozpycha się na rynku - 
niedawno pozyskał też 50 proc. amerykańskiej firmy 
Sabra Dipping Company.
PepsiCo poinformowała, że chce dokupić pozostałe 
walory rosyjskiego przedsiębiorstwa, co podniesie cenę 
transakcji do 5,4 mld dolarów. Amerykanie dali 
akcjonariuszom Wimm-Bill-Dann 32-procentową 
premię wobec średniej z ostatnich 30 dni kwotowań. To 
największa w historii inwestycja zagraniczna w Rosji 
nie licząc sektora energetycznego. 

ABY PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE

NIE ZABRAKŁO ŚWIATŁA I CIEPŁA

RODZINNEJ ATMOSFERY, A NOWY ROK

NIÓSŁ ZE SOBĄ SZCZĘŚCIE I POMYSLNOŚĆ

ŻYCZY RADA SEKCJI
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