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NIC NENÍ ROZHODNUTO!
A EXISTUJE OPRAVNÝ PROSTŘEDEK PROTI ROZHODNUTÍ!
V Porkovákovi 1/2019 v článku z poslanecké sněmovny je zmíněn dopis na premiéra Babiše.
„Teď jsem nově dostal dopis od paní, myslím, že Sobolová se jmenuje, pokud se nepletu.
Nechal jsem to analyzovat paní ministryni průmyslu a obchodu Novákové, aby nám řekla,….“
Co v dopise bylo? Požádali jsme současně premiéra o stanovisko, jaký bude postoj české
vlády v případě, že Evropská komise vybere firmu Liberty House jako vhodného kupce pro
ostravskou huť, neboť jsme zjistili, že v dokumentu nazvaném EU Merger Directive, který řeší
tuto problematiku rozporování rozhodnutí EK a který jsme přiložili jako přílohu dopisu, se
nachází odstavec, který říká, že členské státy mohou učinit příslušná opatření, aby hájily
oprávněné zájmy jiné než ty, které řeší tato vyhláška a které jsou slučitelné s obecnými
principy práva Společenství. Domníváme se tedy, že český stát může rozporovat rozhodnutí
Evropské komise, pokud se domnívá, že Liberty House není vhodný kupec a že ohrožuje
legitimní zájmy českého státu, čímž je značně nejistá budoucnost jednoho z největších
zaměstnavatelů v regionu.
Premiér Babiš si nechal, jak sděloval v poslanecké sněmovně, naše tvrzení ověřit ministryní
Novákovou a máme již výsledek. Potvrdilo se, že je možné podání opravného prostředku. Vše
je konzultováno s Úřadem vlády a Stálým zastoupením České republiky v EU. K podání
opravného prostředku je legitimován Úřad pro hospodářskou soutěž, který již byl také
kontaktován.
V případě, že by stanovisko české vlády bylo, že rozhodnutí evropské komise nebude
rozporovat a firmu Liberty House akceptuje jako vhodného kupce, máme připravenou Dohodu
deklarující závazky vůči budoucnosti a prosperování provozu naší firmy včetně zaměstnanců.

VOLBY DO DOZORČÍ RADY
PROBĚHNOU 18.-24. 1. 2019
NENECHTE ZBYTEČNĚ PROPADNOUT SVŮJ
ROZHODUJÍCÍ HLAS!!!
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V Dohodě jsou tyto oblasti ( pro čtenáře ve stručnosti):

1. Objem výroby a provoz kupovaných společností
Zachování celkové výroby oceli minimálně na úrovni 2,2 milionů tun ročně

2. Zaměstnanost a pracovní místa
Bude zachována míra zaměstnanosti na stávající početní úrovni.

3. Udržovací a strategické investice
Udržovací investice pro zajištění řádného chodu ostravské hutě budou zajištěny v objemu
minimálně ve výši 35 mil. Euro každý rok. Celková částka, která bude použita na udržovací a
strategické investice v následujících 10 letech od podpisu této dohody, bude činit minimálně
750 mil. Euro.
4. Sociální jistoty a kolektivní smlouva
Kolektivní smlouvy ostravské hutě a všech dceřiných společností budou prodlouženy o další
tři roky
5. Emisní povolenky
V ostravské huti budou zachovány veškeré emisní povolenky, které byly v rámci národního
alokačního plánu přiděleny Českým státem zdarma, na IČO ArcelorMittal Ostrava a.s.,
6. Energetika
TAMEH Czech s.r.o. bude součástí kupní transakce. V případě, že Evropská komise
nenařídí zahrnutí TAMEH Czech s.r.o. do kupní transakce, zavazuje se firma Liberty House
koupit veškeré akcie TAMEH CZECH nejpozději do 12 měsíců od data uskutečnění koupě
ostravské hutě.
7. Zajištění skutečné konkurence vůči ArcelorMittal a na trhu EU
Prodejní síť bude co nejdříve oddělena od skupiny ArcelorMittal.

8. Transparentní financování kupní transakce
Koupě ostravské huti a ostatních společností transakce nebude probíhat metodou LBO (Leveraged
Buy Out) nebo podobnou metodou, kdy by došlo k situaci, že si ostravská huť bude svůj nákup sama
splácet.
9. Transparentní hospodaření

Dohoda je koncipována po jednáních s premiérem a hejtmanem jako třístranná mezi kupcem,
odborovými organizacemi a českým státem, kterou jsme na jednání 11. ledna diskutovali se
zástupcem Liberty a poslali v písemné podobě v pondělí 14. ledna všem podstatným stranám
v procesu prodeje.
Na doplnění uvádím, že v Dohodě není definováno jméno kupce, je připravena pro všechny,
možné a věrohodné kupce.
Sobolová Alena
Jsem předseda malé odborové
organizace, ale moje krédo předsedy je, že počet členů organizace
není prvořadý. Důležité a podstatné jsou dosažené výsledky pro
zaměstnance. Od začátku oznámení prodeje je prodej firmy pro
mne prioritní. Musím být připravena
na každé jednání, mít argumenty a
obětovat proto svůj veškerý volný
čas včetně dovolené. Mohla jsem
si říct, „však já nemusím“ a přesto
jsem do toho šla, naplno od
začátku,
pro
nás
všechny
zaměstnance.
Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA ZO Energetika
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@arcelormittal.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece
595 686 254 mobil 724 365 533 pavel.boruvka@arcelormittal.com
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SOBOLOVÁ ALENA
VOLTE 5
VOLTE ZMĚNU!
MŮJ POSTOJ VŮČI NOVÉMU KUPCI JE
NEKOPROMISNÍ A NEVZDÁM TO!
NOVÉHO MAJITELE BUDU DŮKLADNĚ
KONTROLOVAT!
POKUD SE ROZHODNETE DÁT MI SVŮJ HLAS,
BUDE TO PRO MĚ VELKÝ ZÁVAZEK A ČEST
VÁS ZASTUPOVAT. Děkuji za důvěru.

PORKOVÁK
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tel. 59 568 4231,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com

