Unilever zwalnia pracowników i tnie portfel produktów
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Unilever zwolni ok. 1500 osób na całym świecie. Pracę stracą głównie pracownicy wyższego
szczebla – podał portal cosmeticsbusiness.com. Koncern, w ramach restrukturyzacji,
zmniejszy również portfel swoich produktów.
Brytyjski koncern Unilever poinformował, że w związku z presją akcjonariuszy na poprawienie
wyników firmy, dokonał przeglądu korporacyjnego kadr oraz portfela produktów i będzie zmniejszał
zatrudnienie. Jak podał portal cosmeticsbusiness.com liczba pracowników ma się zmniejszyć o 20
proc. Oczekuje się, że zlikwidowanych zostanie około 15 proc. stanowisk kierowniczych wyższego
szczebla, a także 5 proc. młodszych zespołów zarządzających, co spowoduje utratę 1500 miejsc
pracy na całym świecie.
Unilever przedstawił również plany restrukturyzacji swojego portfela, który obecnie będzie
obejmował pięć kategorii: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition i Ice Cream.
Przetasowania w zatrudnieniu wynikają m.in. z tego nowego podziału. Jak podaje także
cosmeticsbusiness.com Sunny Jain, prezes Beauty & Personal Care, odszedł od firmy, aby założyć
fundusz inwestycyjny na rzecz megatrendów technologicznych.

– Nasz nowy tryb organizacji został opracowany w ciągu ostatniego roku i ma na celu kontynuację
postępu, który obserwujemy w działalności biznesowe powiedział dyrektor generalny Unilevera Alan
Jope.
– Przejście do pięciu grup biznesowych skoncentrowanych na kategoriach pozwoli nam lepiej
reagować na trendy konsumenckie i kanały sprzedaży z odpowiedzialnością za dostawy. Wzrost
pozostaje naszym najwyższym priorytetem, a te zmiany będą stanowić podstawę naszego dążenia do
niego – dodał.
Jope spotkał się ze znaczną presją ze strony akcjonariuszy, aby zmienić model biznesowy Unilevera
w związku z wahającym się negatywnym trendem cen akcji, który pogłębił się po nieudanej próbie
przejęcia przez koncern konsumenckiej części spółki GSK. Czytaj: Unilever mówi pas. Nie zapłaci
więcej za GSK
Uderzenie w liczbę pracowników Unilevera nastąpiło kilka dni po tym, jak okazało się, że fundusz
hedgingowy amerykańskiego biznesmena Nelsona Peltza, Trian Partners, przejął udziały w grupie
Personal Care
Peltz, inwestor-miliarder, znany jest z usprawniania działania innych korporacji konsumenckich, w
tym konkurenta Unilevera, Procter & Gamble, i jest zaciekłym aktywistą, który konsekwentnie
realizuje swój program.
Jego pojawienie się spowodowało jednak odbicie kursu akcji Unilevera, który spadł o 7 proc. w
zeszłym tygodniu po nieudanej próbie przejęcia GlaxoSmithCline Consumer Healthcare.
Oferta o wartości 50 miliardów funtów (68 mld dolarów) – jak podają agencje trzecia z kolei złożona
przez Unilevera – została odrzucona przez brytyjską firmę farmaceutyczną, która domagała się 60
mld funtów (81,8 miliardów dolarów).
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