Schůze koordinačního výboru - 9. dubna 2013

COORDINATING COMMITTEE MEETING – April 9th, 2013

Pan Heincke přivítal tajemníky společností a uvedl, že je chce Společnost

Mr. Heincke welcomed the co-secretaries and stated that the Company wants to

informovat o organizačních studiích oznámených v listopadu 2012 a oznámit

update them on organizational studies announced in November 2012, plus to

některé nové iniciativy.

announce some new initiatives.

Řekl, že Společnost během zítřejší mimořádné schůze uvede tři témata: i)

He said that during tomorrow’s extraordinary meeting the Company will present

aktuální informace o obchodních centrech, ii) informace ohledně fúze Colgate a

three topics: i) update on commercial hubbing, ii) information regarding the

vedení divize Gaba se sídlem v Therwilu, iii) aktuální informace ohledně

merger of the Colgate and Gaba Division Headquarters, to be based in Therwil,

sdílených služeb podniku. Dodal, že Společnost plánuje oznámit tyto iniciativy

iii) update on shared business services studies. He added that the Company

místně, ve všech dceřiných společnostech, následující den po poledni. Uvedl, že

plans to announce these initiatives locally, across all Subsidiaries, the next day

je naplánováno podat prezentace delegátům EWC následující dopoledne, a že

after lunch time. He stated that the plan is to deliver the presentations to the

Společnost předpokládá, že tyto informace budou do zítřejšího poledne

EWC delegates next morning and that the Company assumes that this

uchovány jako důvěrné. Podrobněji, Společnost oznámí záměr realizovat dvě

information be kept confidential until tomorrow lunch time. In more detail, the

Centra navíc, první - Střední Evropa Západ - skládající se z Německa, Rakouska

Company will announce the intention to implement two additional Hubs, one -

a Švýcarska, CP i Gaba, a druhé Centrum - Střední Evropa Východ - skládající

Central Europe West - consisting of Germany, Austria and Switzerland, both CP

se ze současného Evropského Centra (Polsko, Baltské státy, Česká a Slovenská

and Gaba, and the other Hub - to be named Central Europe East - consisting of

republika, Maďarsko) plus Rumunsko. Oznámil, že Společnost má v úmyslu

the current Central Europe Hub (Poland, the Baltics countries, Czech and

oznámit fúzi Colgate a vedení divize Gaba, se sídlem v Therwilu. Toto

Slovak, Hungary) plus Romania. He advised that the Company intends also to

přeorganizování by zahrnovalo také přesídlení inovativního centra kategorie

announce the merger of Colgate and Gaba Division Headquarters, to be based in

Oral Care (CIC Oral Care, současně se sídlem v Paříži) do Therwilu, aby bylo

Therwil. This reorganization would comprise also the relocation to Therwil of

na jednom místě CIC Oral Care, celoevropský marketing kategorie Oral Care

the Category Innovation Centre (CIC Oral Care, currently based in Paris), to

(ECM a CMS, současně se sídlem v Ženevě) a Oral Care R&D, regulační

have in a single location the CIC Oral Care, the Oral Care European Category

záležitosti a Profesionální Marketing (POCCE), které mají již sídlo v Therwilu.

Marketing (ECM and CMS, currently based in Geneva) and the Oral Care R&D,
Regulatory Affairs and Professional Marketing (POCCE), which are already
located in Therwil.
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