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W ostatnim czasie w prasie pojawi?y si? ró?ne doniesienia na temat Lechii.Do tego postanowi? odnie?? si? prezes Lechii Adam Mandziara w specjalnym o?wiadczeniu na oficjalnej stronie klubu.

W zwi?zku z pojawiaj?cymi si? doniesieniami, dotycz?cymi dzia?a? w Lechii, chcia?bym odnie?? si? do kilku spraw oraz ostatnich decyzji Zarz?du Klubu.

Ju? na pocz?tku marca porozumieli?my si? w sprawie rezygnacji z Pani? Agat? Kowalsk?, Panem ?ukaszem Warczakiem oraz Panem Dariuszem Kowalczykiem. Od tamtej pory znamy te? nowych kandydatów na te stanowiska. Zgodnie z procedurami zostan? oni powo?ani na Cz?onków Rady Nadzorczej 11.04.2018 podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj?, w imieniu swoim oraz pracowników Klubu, chcia?bym ju? teraz podzi?kowa? Pani Agacie Kowalskiej, Panu ?ukaszowi Warczakowi i Panu Dariuszowi Kowalczykowi za wspó?prac? i zaanga?owanie oraz ?yczy? powodzenia na dalszej drodze zawodowej.
Kolejna kwestia, do której chcia?bym si? odnie??, to temat konwersji d?ugu wobec Akcjonariusza Wi?kszo?ciowego na nowe akcje Spó?ki. Akcjonariusze Mniejszo?ciowi wielokrotnie informowali o odrzuceniu naszej propozycji poprzez Cz?onka Zarz?du Pana Kazimierza Koniecznego, a Pan Piotr Zejer potwierdzi? to stanowisko oficjalnie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. Dlatego zamiast podwy?szenia kapita?u spó?ki, Akcjonariusz Wi?kszo?ciowy nieodwo?alnie umorzy? 10 milionów z?otych zobowi?zania, co prze?o?y?o si? na pozytywny wynik finansowy Spó?ki. Wychodz?c naprzeciw potrzebie w tym zakresie, z inicjatywy Klubu zosta? dodany punkt do porz?dku obrad najbli?szego WZA, dotycz?cy omówienia podwy?szenia kapita?u.

Przychody Klubu systematycznie zwi?kszaj? si?. Sezon 2016/17 by? o 28% lepszy pod k?tem przychodów ni? sezon 2015/16, a strata zmniejszy?a si? oko?o trzykrotnie. Sprawozdanie finansowe za rok 2016/17 zosta?o podpisane przez Zarz?d Lechii Gda?sk, w tym przez Pana Kazimierza Koniecznego oraz pozytywnie zaopiniowane przez Rad? Nadzorcz?, w której zasiada przedstawiciel Akcjonariuszy Mniejszo?ciowych Pan Piotr Zejer. Obydwaj nie zg?osili ?adnych uwag i zaakceptowali go bez zastrze?e?, uprzednio konsultuj?c swoje decyzje z w?asnym Bieg?ym Rewidentem.
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