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Η Sears Holdings συμφώνησε την Τρίτη να εξετάσει μια αναθεωρημένη προσφορά εξαγοράς από
τον πρόεδρο Εddie Lampert σε μια τελευταία προσπάθεια να γλυτώσει από την ίδια μοίρα των Toy
"R” Us, Bon – Ton και The Sports Authority δηλαδή από το κλείσιμο.
ΗSears αρχικά προετοιμαζόταν για εκκαθάριση, πριν από την απόφαση του δικαστηρίου για
πτώχευση χτες, αφού έκρινε ότι η προηγούμενη προσφορά εξαγοράς του Lampert των $4,4 δισ.
ήταν πολύ χαμηλή σύμφωνα με το Reuters. Ο Lampert αναμένεται να υποβάλει αναθεωρημένη
προσφορά αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το Reuters. H μετοχή της Sears, η αξία της οποίας
είναι κάποια σεντς, πάντως αντέστρεψε την πτώση της και σημείωσε άνοδο 30% κλείνοντας στα
$0,39.
Οποιαδήποτεπροσπάθεια και να γίνει από μέρους του Lampert για τη διάσωση της Sears, η
εταιρεία που λειτουργεί εδώ και 126 χρόνια θα παραμείνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής των ΗΠΑ, σαν να
λέμε πως ήταν η Amazon της εποχής της. Αν η Sears καταφέρει να επιβιώσει αυτή την φορά θα
πρέπει ακόμα να δείξει πως θα καταφέρει να επανέλθει στην αγορά.
Τακαταστήματα Kmart της Sears στο Μανχάταν ήταν αρκετά "ήσυχα" τον Δεκέμβριο σε σχέση με
την φρενίτιδα που παρατηρήθηκε σε καταστήματα άλλων εταιρειών πριν από τα Χριστούγεννα.
Ηιστορία της πτώσης της Sears μετά και την συγχώνευση της με την Kmart το 2005 που είχε
σχεδιάσει το hedge fund του Lampert, είναι λίγο πολύ γνωστή αλλά ας μη ρίχνουμε όλο το
φταίξιμο στην άνοδο της Amazon.
ΗWall Street για χρόνια έριχνε το φταίξιμο στον Lampert επειδή δεν έκανε την ανάλογη επένδυση
που οι αντίπαλοι του σε Walmart, Target, Kohl’s και Home Depot είχαν τονίσει ότι είναι το κλειδί
για την ικανοποίηση των όλο και πιο δύσκολων καταναλωτών. Ο Lampert είχε απορρίψει τις
παραπάνω κινήσεις λέγοντας ότι οι δεν υπήρχαν συγκεκριμένες αποδείξεις πως οι επενδύσεις
που έγιναν για την αναδιαμόρφωση των καταστημάτων απέδωσαν.

Αλλάη πτώση της εταιρείας απέδειξε πως όσοι ασκούσαν κριτική είχαν δίκιο. Μεταξύ 2013 και
2018. Το μερίδιο της Sears στον κλάδο των πολυκαταστημάτων, όσον αφορά στα φυσικά
πολυκαταστήματα κατέρρευσε στο 3,5% από το 11,6%, σύμφωνα με το Euromonitor. Κατά την
ίδια περίοδο, το μερίδιο της Kmart μεταξύ των αντίστοιχων αλυσίδων επίσης σημείωσε πτώση στο
2,1% από το 12,3%.
Ακόμαχειρότερα, η Sears όχι μόνο έχει χάσει σημαντικό μερίδιο στις πωλήσεις που κατέγραφε στα
φυσικά καταστήματα αλλά έχασε και το πλεονέκτημα που είχε κάποτε σε online business.
Συγκεκριμένα το μερίδιο της Sear’s στη διαδικτυακή αγορά υποχώρησε στο 0,3% από 0,7% το
2013. Το μερίδιο της Kmart μειώθηκε στο 0,1% από 0,5%.
Έναςπελάτης που ονομάζεται Nick Rutledge έγραψε στη σελίδα της Sears στο Facebook "Ήταν
φοβερό όταν ήμουν παιδί. Είχα πάρει ωραία πράγματα και κάτι εργαλεία Craftman κατά τη
διάρκεια των ετών. Αλλά δυστυχώς δεν είναι πλέον η εταιρεία που ο παππούς μου είχε δουλέψει.
Πόσο λυπηρό είναι αυτό τώρα."
Mε τη Sears να πουλάει τα κάποτε αποκλειστικά εργαλεία Craftman στη Stanley Black & Decker
και επεκτείνοντας τις πωλήσεις της φίρμας, Kenmore, σε άλλες εταιρείες της λιανικής όπως η
Amazon και η Home Depot, οι αγοραστές είχαν ακόμη λιγότερους λόγους να πάνε τα καταστήματά
της παρόλο που αυτές οι κινήσεις συνέβαλαν στην συγκέντρωση κεφαλαίου και παρείχαν
πρόσθετα έσοδα.
Ανη Sears αποφασίσει να προβεί σε ρευστοποιήσεις αυτό θα σημάνει ταυτόχρονα το κλείσιμο
περίπου 500 καταστημάτων που έχουν απομείνει και απώλεια 68.000 θέσεων εργασίας, αναφέρει
το Reuters.
"Δείξετην αγάπη σου. Είμαστε ανοιχτοί να σας εξυπηρετήσουμε" έγραψε η
Sears στη σελίδα της στο Facebook. Σε μια άλλη ανάρτηση έγραψε "Ένα άλλο έτος μαζί σας. Σας
ευχαριστούμε που αποτελούμε για γενιές μέρος των δικών σας παραδόσεων".
Τώρα, αν υπάρχει άλλο ένα κεφάλαιο στο "βιβλίο" της Sears το επόμενο έτος παραμένει ακόμα
άγνωστο.
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