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Στονέλεγχο της SoftBank όπως όλα δείχνουν περνά η κλυδωνιζόμενη το τελευταίο διάστημα
strartup εταιρεία διαμοιρασμού χώρων γραφείων WeWork, καθώς φέρεται να αποδέχθηκε το
σχέδιο διάσωσης που πρότεινε ο μεγαλύτερος σήμερα μέτοχός της προκειμένου να εξασφαλίσει
την απαιτούμενη ρευστότητα για να συνεχίσει τη λειτουργία της.
Σύμφωναμε πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, το διοικητικό συμβούλιο της The We
Company, μητρικής εταιρείας της WeWork, αφού αξιολόγησε και τις δύο προτάσεις διάσωσης που
είχε δεχθεί, από τη SoftBank και ένα σχήμα με επικεφαλής την JPMorgan Chase, επέλεξε την
πρόταση του ιαπωνικού ομίλου.
Ηεξέλιξη αυτή αναμένεται να βάλει τέλος στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το τελευταίο
διάστημα η άλλοτε πολλά υποσχόμενη εταιρεία διαμοιρασμού χώρων γραφείου.
Αξίζεινα σημειωθεί ότι τις τελευταίες πέντε εβδομάδες η WeWork είδε την αποτίμησή της να
"βυθίζεται” κατά 39 δισ. δολάρια, ενώ προηγουμένως είχε ήδη ακυρώσει την πολυαναμενόμενη
αρχική δημόσια προσφορά της, είχε εξαναγκάσει τον συνιδρυτή της Adam Neumann να
αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και πιο πρόσφατα ανακοίνωσε
πρόγραμμα περιορισμού δαπανών καθώς άρχισε ήδη να ξεμένει από ρευστότητα.
Μεβάση τις πληροφορίες, η πρόταση διάσωσης της SoftBank συνολικού ύψους 10 δισ. δολαρίων
προς τη WeWork και τους μετόχους της θα εξασφαλίσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της
εταιρείας αλλά θα οδηγήσει οριστικά στην πόρτα της εξόδου τον Adam Neumann, που όπως
προαναφέρθηκε έχει αποχωρήσει από τη θέση του CEO αλλά παραμένει πρόεδρος του Δ.Σ.
Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει την παροχή από τη SoftBank νέας χρηματοδότησης ύψους 5 δισ.
δολαρίων υπό τη μορφή δανείου καθώς και την ταχύτερη υλοποίηση της δέσμευσής να επενδύσει
1,5 δισ. δολάρια στο πλαίσιο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που θα εκδίδονταν τον
Απρίλιο.
Βέβαια, η SoftBank είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη δέσμευση τον Ιανουάριο όταν η WeWork
αποτιμώνταν στα 47 δισ. δολάρια, ενώ με βάση το σχέδιο διάσωσης η τρέχουσα αποτίμηση της
εταιρείας κυμαίνεται στα 8 δισ. δολάρια, με βάση την ίδια πηγή.

Σύμφωναμε δημοσίευμα της The Wall Street Journal, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επετεύχθη
μεταξύ του Δ.Σ. της SoftBank και της WeWork, ο συνιδρυτής της τελευταίας θα λάβει το ποσό των
1,7 δισ. δολαρίων προκειμένου να αποχωρήσει από την εταιρεία και να παραιτηθεί από τα
δικαιώματα ψήφου του. Ειδικότερα, η SoftBank θα καταβάλει στον Neumann 1 δισ. δολάρια για το
σύνολο των μετοχών που κατέχει στη WeWork, επιπλέον 185 εκατ. δολάρια ως αμοιβή
συμβούλου, καθώς και πίστωση ύψους 500 εκατ. δολαρίων για την αποπληρωμή των δανείων
που έχει λάβει από την JPMorgan Chase.
Σημειώνεταιότι η WeWork εγκατέλειψε τα σχέδιά της να προχωρήσει σε αρχική δημόσια
προσφορά τον Σεπτέμβριο, εν μέσω των αυξανόμενων ανησυχιών των επενδυτών για το υψηλό
ύψος των ζημιών της, τη βιωσιμότητά της αλλά και τον τρόπο διαχείρισης της εταιρείας από τον
Neumann.
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