Krupa Global Investments oznamuje navýšení své pozice ve společnosti GAM
na téměř 3 % a informuje o setkání s managementem společnosti
Společnost Krupa Global Investments („KGI”) je jedním z největších akcionářů společnosti GAM Holding
AG („GAM“). Navýšili jsme náš podíl v GAM a aktuálně držíme téměř 3% podíl v akciích, opcích a CFD.
Začátkem srpna 2019 se uskutečnilo ve švýcarském Curychu velmi konstruktivní setkání s vedením
společnosti GAM. Předseda představenstva společnosti KGI Pavol Krúpa se setkal se CFO společnosti
GAM Richardem McNamarou a společně probrali aktuální záležitosti týkající se společnosti GAM.
Vedení společnosti GAM reagovalo na dotazy KGI týkající se skandálu kolem Tima Haywooda a dalších
problémů zmíněných v otevřeném dopise směřovaném společnosti GAM, který byl uveřejněn před
několika měsíci:
https://www.krupainvestments.com/content/uploads/2019/06/kgi_open-letter-to-gam-holding_206-2019.pdf
„Vedení nám jasně objasnilo úspěšný prodej fondů ARBF se zhodnocením pro klienty, což chápeme
jako pozitivní krok směrem k zajištění větší hodnoty pro akcionáře. Vedení nás ujistilo, že skandál kolem
Tima Haywooda byl jednorázovou chybou. Dohoda s panem Haywoodem je jasným znamením,
že neexistují další problémy, které by mohly dále poškodit akcionáře. Přivedení nového CEO Petera
Sandersona do společnosti GAM vyřeší poškozenou pověst a zlepší image a důvěryhodnost fondů
GAM, což vítáme. Fondy GAM mají úspěšnou historii, kdy překonávaly svůj benchmark zhruba o 80 %
dokonce i v dobách se zvýšenou volatilitou. Podle mého názoru jsou akcie GAM podhodnoceny
s výrazným potenciálem pro převzetí ze strany většího asset managera, jelikož v nadcházejících letech
uvidíme významnou tržní konsolidaci v tomto sektoru“, uvedl Pavol Krúpa, předseda představenstva
společnosti KGI.

O společnosti Krupa Global Investments:
Krupa Global Investments je soukromá společnost směřující své investiční aktivity primárně na oblasti opportunity byznysu.
Je pojmenovaná po svém zakladateli a majiteli Pavolu Krúpovi. Společnost realizuje projekty s takzvaným aktivistickým
přístupem, a to za účelem napravovat a eliminovat kroky vedení, které mají negativní vliv na společnosti, s cílem dosáhnout
významné pozitivní změny ve strategii, finanční struktuře či vedení. Společnost vybírá pouze investiční příležitosti
s potenciálem zhodnocení v desítkách procent ročně s ohledem na jejich kvalitu a dynamický růst společnosti. Krupa Global
Investments se zaměřuje primárně na investice na evropských a amerických burzovních trzích a v současné době spravuje
aktiva ve výši přibližně 1,7 miliardy EUR.
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