Ocado: 214 mln funtów straty. Tim Steiner, CEO: 54 mln
funtów premii
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Tim Steiner, szef największego brytyjskiego supermarketu online Ocado, otrzymał bonus w
wysokości 54 mln funtów, mimo faktu, że zarządzana przez niego firma odnotowała w
ubiegłym roku finansowym potężną stratę w wysokości 214,5 mln funtów. Skąd taki
paradoks?
Szef Ocado otrzymał już wcześniej roczne wynagrodzenie w wysokości 4,7 mln funtów. Razem z
premią zainkasował więc 58,7 mln funtów – to równowartość 300 mln zł, dosłownie bez paru groszy.
Tymczasem firma co prawda notuje znaczne wzrosty sprzedaży, ale od trzech lat nie zarobiła ani
funta, zatem jej akcjonariusze nie zobaczyli ani pensa. Za co więc ta premia dla prezesa?
Rzecz w tym, że w kontrakcie Tima Steinera i kilku innych czołowych menedżerów – dyrektora
finansowego, dyrektora operacyjnego i szefa ds. technologii – w 2014 r. zapisana została klauzula,
tzw. Growth Incentive Plan (GIP), że po pięciu latach otrzymają oni bonus, powiązany z wartością
akcji spółki, według notowań na koniec 2019 r.

Od 2017 r. gdy Ocado podpisało umowy współpracy z kilkoma wielkimi detalistami, m.in. M&S w
Wielkiej Brytanii i Krogerem w USA, akcje spółki poszybowały w górę, z ok. 2,50 do ok. 12,55
funtów. Dzięki temu osiągnięty został cel wyznaczony w kontrakcie i firma musiała wypłacić
Steinerowi i trzem innym członkom zarządu łącznie ok. 87,5 mln funtów.
Działający wewnątrz firmy Komitet ds. Sprawiedliwych Wynagrodzeń (Remuneration Committee),
uzasadniając przyznanie zarządowi tak wysokich premii podkreśla, że dzięki spełnieniu warunków
zapisanych w klauzuli GIP zarobili oni co prawda 87,5 mln funtów ekstra premii, ale w tym samym
czasie akcjonariusze zyskali na wzroście wartości akcji ok. 7,48 mld funtów.
Jak wynika z raportu finansowego Ocado, w minionym roku finansowym przychody spółki wzrosły o
ok. 10 proc., do kwoty ok. 1,75 mld funtów. Natomiast strata w wysokości 214,5 mln funtów ma być
związana z jednej strony z kosztami pożaru centrum logistycznego w Andower, z drugiej z
poważnymi inwestycjami w kolejne centra CFC.
Według rankingu The Sunday Times Rich List, 50-letni Tim Steiner był na koniec 2019 r. wart ok.
368 mln funtów.
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