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     SZEMÉLYES ADATOK   Név:    Polányi Sándor  
Születési dátum:  1955.  Email cím:   polanyi.sandor@vnet.hu    ISKOLAI VÉGZETTSÉG   
1983 - 1985 Budapesti Corvinus Egyetem 
 Mérnök-közgazdász 
 
1973 - 1978 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
 Villamosmérnök 
 

   NYELVISMERET:    angol               
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   SZAKMAI TAPASZTALATOK:    2011 Interim válságmenedzselési projektek, változás-menedzsment és válság-menedzsment képzés    2006 - 2010 Orbitel EAD.  A legnagyobb alternatív telco cég Bulgáriában, a Magyar Telekom leányvállalata; 10m€. (www.orbitel.bg)  
Vezérigazgató, Igazgatósági tag A legfontosabb célt, a cég válságkezelését 1 év alatt sikerült elérni. Az 1m€ veszteség 1 m€ nyereségre fordult az időszak végére, melyet új termékfejlesztéssel, szemléletváltással és kemény, de nem fájdalmas költséggazdálkodással érték el.  Eközben a működési kultúrát egy professzionális multinacionális vállalati struktúrává alakították, amely megfelelt a Deutsche Telekom elvárásainak.  A válságkezelés után kidolgoztak és javasoltak a tulajdonosnak egy új stratégiát. Mivel a tulajdonos csoport (DT) lényegesen megváltoztatta a Keleti, így a Bulgáriai stratégiáját a cég eladása mellett döntött. Második megbízása a cég eladásának előkészítése, és irányítása volt. A válság közepette 6,2 EBITDA szorzóval sikerült eladni a céget.    2007   Combridge SRL.  A Magyar Telekom romániai leányvállalata. (www.combridge.ro)  

 Stratégiai tanácsadó A Magyar Telekom megbízására egy menedzsment auditot végzett a Román nagykereskedelmi vállalatuknál beindított lakossági szolgáltatás kapcsán. A vizsgálat eredményét és javaslatait elfogadva megállították a további befektetést és elindították a veszteséges tevékenység és ügyfélbázis értékesítését.   2006   Siemens Nemzeti Vállalat  Elektrotechnika (www.siemens.hu)    
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      Stratégiai tanácsadó A Siemens Magyarországi vállalatának helyi stratégiája kialakításában volt stratégiai tanácsadó. A feladat közé tartozott az ágazati stratégiák összehangolása is.  
2003 - 2005 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.  A világ élvonalába tartozó porcelángyártás; 30m€; 1400 tulajdonos-dolgozó. (www.herend.com) 
 Vezérigazgató, Igazgatósági tag A 2001-ben még 25%-os nyereségű cég rövid idő alatt majdnem veszteségessé vált. Ekkor hívták Polányi urat válságmenedzsernek. Egy éven belül sikerült a céget stabilizálni. Emellett a termelés centrikus céget értékesítés centrikussá alakították, egy komoly kultúraváltással egyetemben. Szélesítették a termékkört, megtartva a hagyományos értékeket, de egyben közelítettek az igények változásához. Stabilizálták a hagyományos Amerikai és Japán piacokat és nyitottak Kína és Közel-Kelet felé.  Kidolgoztak egy új stabil növekedési stratégiát, melyet az igazgatóság elfogadott, és a végrehajtását az addigi menedzsmentre bízta.   
1996 - 2003 Vivendi Telecom Hungary csoport  Távközlés; a második legnagyobb távközlési szolgáltató Magyarországon; 200m€ bevétel; 1200 dolgozó; felvásárolta az Invitel csoport (www.invitel.hu) 

 Vezérigazgató – Vivendi csoport (1999 - 2003) A fő célt, a távközlési piac „Első kihívó” pozícióját, 15% piaci részesedéssel elérték. Komoly eredmény, hogy a finanszírozást 350m€ nemzetközi szindikált hitellel oldották meg. A folyamat során az eredeti kettő mellé felvásároltak 5 koncessziós területet, illetve új cégeket alapítottak. Végül, az összesen 11 társaságot integrálták egy nagy szolgáltatóvá. (Ez a mai Invitel alapja).   A Francia Vivendi Universal csoport Hollywood felé terjeszkedése során úgy döntött, hogy eladja az összes, nem Franciaországi távközlési részesedését, így a magyar céget is. Polányi úr feladata volt az eladási folyamat menedzselése. A sikeres folyamat után a céget egy pénzügyi befektető, az AIG vásárolta meg. 
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 Vezérigazgató helyettes – Vivendi csoport (1997 - 1999) Feladata, a meglévő koncessziós társaságok irányítása és integrálása volt. Olyan struktúrát alakítottak ki, amely a további zökkenőmentes felvásárlásokra tette alkalmassá a csoportot.  A csoport működésének fejlesztésével is foglalkozott, közvetlenül is irányítva a műszaki és informatikai területeket.   Vezérigazgató - Déltáv Rt. a Vivendi Telecom csoport tagja Feladata a legnagyobb koncessziós társaság változás-menedzselése volt. A korábban állami tulajdonú cégberendezést, működési és gondolkodási módot változtatták meg viszonylag rövid idő alatt, kialakítva a multinacionális vállalatoknál megkövetelt működési normákat. Emellett beindították és sikeresen végrehajtották a 75m€ értékű Csongrád megyei távközlési alapberuházást.    
1993-1995 Első Pesti Telefontársaság Rt. Távközlés; Az első magán távközlési társaság Magyarországon; 10m$; (www.ept.hu) 
 Vezérigazgató, válságmenedzser  A cég a Magyar Telekom, és a Helsinki Telekom és néhány más vállalat és több tízezer telefon előfizető magánszemély tulajdona volt. Az első valóban magán távközlési társaság, amely az alapítása után csaknem tönkrement. Ekkor csatlakozott Polányi úr válságmenedzserként. Rendkívül gyorsan, 36 nap alatt sikerült stabilizálni a vállalat helyzetét és újraindulhatott a normális működés. Ezen időszak alatt új megállapodásokat ért el a tulajdonosok között, aláírtak egy 12m€-s konszolidált hitelszerződést, a céget addig is finanszírozó 9 bankkal és megállapodtak az előfizető-tulajdonosokkal. A válságkezelés az összes résztvevő megelégedésével zárult.  
1991-1993 InvesTel Rt.  Pénzügyi szolgáltatás; a Magyar Telekom finanszírozó leányvállalata; 200m€ hitel felvétel, kezelés.  

 Ügyvezető Igazgató, belföldi finanszírozás  A Magyar Telekom az országos hálózat beruházásának finanszírozására hozta létre a céget az Ír Telekom részvételével. Emellett a cég kezelte a mintegy 200m€ hitelállományt. Polányi úr feladata a belföldi finanszírozás volt. Az összes magyar banktól, az egy cég által felvehető összes forrást felvették és kezelték. Bevezettek teljesen új pénzügyi eszközöket is az országban.  
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1978 – 1991 Videoton Audiótechnikai Kft.  Elektronika berendezés gyártó; 10m$ bevétel; 2100 dolgozó 
 Pénzügyi igazgató A társaság a Videotonból alakult közszükségleti elektronikai eszközök gyártására. Létrehozta és irányította a cég új pénzügyi szervezetét. A legfőbb eredmény, hogy a szocialista vállalati kultúrát sikeresen alakították át piacorientálttá.   Polányi Sándor nagyon jó, a válságkezeléshez szükséges nemzetközi kitekintésű elméleti 
felkészültséggel, logikus, strukturált gondolkodásmóddal és a problémák gyökerét 
sajátságos módszerrel feltáró rendszerszemlélettel rendelkezik. Következetes, a feladat 
sikeres elvégzésére összpontosító, jól motiváló és inspiráló csapatjátékos. Sikeresen oldott 
meg jelentős válságkezelési és reorganizációs projekteket Magyarországon és külföldön. 
Felsővezetőknek rendszeresen tart változás- és válságmenedzselési mesterkurzust.     


