OZNÁMENÍ
Mgr. Jan Korol

Jmenování nového generálního ředitele

V Praze, 4. dubna 2022

Vážení obchodní partneři,
dovoluji si Vám oznámit, že s účinností od 1. dubna 2022, se David Adámek rozhodl odstoupit ze své
funkce generálního ředitele společnosti Skyport a nadále bude vykonávat pouze svoji funkci předsedy
představenstva.
Oproštění se od každodenní agendy umožní Davidovi zapojit se do vytváření strategických cílů naší
skupiny a dalších externích projektů.
Během svého 15letého působení ve společnosti Skyport a.s. implementoval David Adámek velké
změny a inovace, sestavil zapálený pracovní tým, a to vždy s neutuchající energií a vysokým pracovním
nasazením. Pod jeho vedením se Skyport stal jednou z předních cargo handlingových společností ve
střední Evropě a aktuálně má velmi dobrou pozici pro další růst.
Jsme Davidovi velice vděčni za jeho veškeré úsilí a zásluhy. Za sebe i za celou společnost bych mu tímto
rád vyjádřil obrovský dík za přínos pro Skyport a popřál mu mnoho štěstí v nadcházejících životních
výzvách. Těším se na další úspěšnou spolupráci v rámci naší skupiny.
Abychom zajistili kontinuitu vedení společnosti, je mým potěšením oznámit jmenování do funkce
generálního ředitele Jana Korola. Jan Korol v letech 2008 až 2016 zastával pozici IT manažera ve
Skyport a disponuje skvělou znalostí našeho oboru. V posledních letech vykonával funkci generálního
ředitele ve společnosti Adler, jednoho z nejrychleji rostoucích výrobců a dovozců reklamního textilu
v České republice. Nyní se do Skyport vrací z IT společnosti Golden Support, kde působil jako ředitel.
Rád bych přivítal Jana zpět na Skyport a popřál mu mnoho úspěchů v jeho nové roli, v níž má moji plnou
podporu.
Andy Popovich
Generální ředitel, Ventus
Pro případné dotazy, prosím, kontaktujte: linda.arvanitopulu@skyport.com
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