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SANJEEV GUPTA BYL NUCEN OMLUVIT SE DODAVATELŮM ZA OPOŽDĚNÉ PLATBY
Ocelový magnát Sanjeev Gupta odložil zveřejnění finančních zpráv více než 20 společností, což vyvolalo nové otázky o
finanční situaci a transparentnosti jeho rychle rostoucího impéria.
Z analýzy více než 40 dceřiných společností, které Gupta v Británii vlastní, vyplývá, že cca polovina z nich využila účetní
taktiky a odložila podání účetní uzávěrky společnosti. V mnoha případech to znamená, že poslední zveřejněné
informace jsou téměř 2 roky staré.
Guptovy akvizice napříč Británií, Amerikou, Evropou a Austrálií ukazují, že zaplatil stovky milionů liber bankám za
podniky z oblasti výroby oceli a hliníku.
Absolvent Univerzity v Cambridge a podnikatel koupil v roce 2015 pozůstatky ocelového průmyslu Caparo, později se
pokusil koupit ocelárny společnosti Tata v Port Talbot v jižním Walesu.
Gupta investuje spolu se svým otcem Pardumanem pod záštitou Gupta Family Group Alliance, která má více než 14
000 zaměstnanců a obrat kolem 11,5 miliardy liber. Plánuje, že části svého impéria uvede na americké a australské
akciové trhy.
47letý podnikatel plánuje další expanzi prostřednictvím nákupu evropských oceláren skupiny ArcelorMittal.
Nicméně, jeho zběsilý růst vyvolal kritiku, dodavatelé ve Velké Británii a Austrálii si stěžují na pozdní platby. Minulý
týden byl po reakci politiků nucen se omluvit dodavatelům australské ocelárny.
Analýza Guptových firem ve Spojeném království ukazuje, že více než 20 společností odložilo datum oznámení
hospodářských výsledků zkrácením účetního období. Například posunutím fiskálního roku z 31. března na 30. března
získala společnost další tři měsíce. Mnoho Guptových společností tuto taktiku v posledních letech opakovaně využívá.
Soukromé společnosti musí do 9 měsíců od konce roku podávat účetní závěrku společnosti, jinak mohou být
potrestány. Nicméně, mnoho z britských Guptových společností nezveřejnilo od března 2017 své obchodní výsledky,
což je téměř dva roky. Oficiálně se nejedná o přestupek, odborník na problematiku však uvedl, že změny vykazovaného
období v tak velkém měřítku jsou dost neobvykle.
Skupina Gupta Family Group Alliance uvedla, že tyto kroky odrážejí výzvy přicházející se snahami o přerod
problematických společností. Mnohé z nich dříve "neinvestovaly do účetních oddělení a jejich schopností, z čehož
vyplývá zpoždění při poskytování informací".
Společnost dodala: "Před akvizicí se mnohé z těchto podniků ocitly ve finanční krizi, měly špatné výsledky nebo byly
mimo provoz. Naší hlavní snahou je z nich vytvořit ziskové společnosti a zajistit jejich fungování i v budoucnu, což
znamená záchranu 5000 pracovních míst a vytvoření 1000 dalších.”
"Pracujeme na tom, abychom tyto společnosti dostali zpět na dobrou úroveň a investujeme do zlepšení jejich vnitřního
fungování a administrativy a externích poradců. Tato náprava je pro náš příslib transparentního fungování klíčová.”
„Bylo nám doporučeno sjednotit termíny konce účetních období, abychom získali čas.”
Zdroj: https://www.thetimes.co.uk/article/steel-tycoon-sanjeev-gupta-raises-fears-by-delaying-accounts-tvrqp7d3h
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Prodej hutě Ostrava v rukou Evropské komise
Prodej ocelárny ArcelorMittal v Ostravě, firmě Sanjejeva Gupty Liberty House,
se pravděpodobně neuskuteční. Evropská komise má vážné pochybnosti.
Prodej české hutě je jednou z podmínek, které musí společnost ArcelorMittal splnit, aby mohla koupit italskou huť
Ilva. Kupcem česká hutě má být britská firma Liberty House.Řídí ji indický investor Sanjejev Gupta.
A zde má Evropská komise pochybnosti. Podle ní je důležité, aby nový majitel hutí v Ostravě byl ve skutečnosti
nezávislý na ArcelorMittal a samozřejmě konkurent největší hutní společnosti na světě. Komise zkoumá, zda tomu
tak je.
A co víc, není známo, kdy Evropská komise nakonec vyhodnotí prodej českých oceláren. Volby do Evropského
parlamentu mohou mít vliv i na průběh transakce. Dříve v prodeji ocelárny v Ostravě vyjadřovala skepticismus
Praha.
Česká továrna potřebuje modernizovat koksovnu, potřebuje také novou válcovnu. Bez těchto investic nebude
schopna účinně konkurovat na trhu. Otázka emisních povolenek také není vyjasněná. Češi se obávají, že továrna
jich nebude po odchodu z ArcelorMittal mít dostatek a bude muset je koupit na trhu. To bude znamenat obrovské
finanční výdaje.
Problémy s prodejem hutě Ostrava znamenají, že se opozdí současné převzetí kontroly společností ArcelorMittal
nad italskou hutí Ilva.
Zdroj: https://www.wnp.pl/wiadomosci/339669.html
14. ÚNORA JSME SE SEŠLI U HEJTMANA
Na jednání s ministryní Novákovou z MPO,
hejtmanem, primátorem za účasti odborů se
projednávali závěry z páteční návštěvy komisařky
Vestager v Praze.
Evropská komise má velké pochybnosti o firmě
Liberty House a není vůbec jasné, kdy bude
rozhodnuto.
Sobolová Alena

ZPRÁVA PREMIÉRA BABIŠE
Jednal jsem s evropskou komisařkou pro
hospodářskou
soutěž
paní
Margrethou
Vestagerovou, hlavně o tom, aby Komise dohlédla,
že do ostravského ArcelorMittal přijde seriózní
investor, který ho bude rozvíjet a nejenom si brát
dividendy. Je důležité, aby Komise trvala na
zpřehlednění toho prodeje. A taky jsem paní
komisařce tlumočil konkrétní návrhy, které mi
poslali odboráři.

ZPRÁVA P. BOLTONA LIBERTY HOUSE
Chtěl bych Vás informovat o svých plánech v
následujících týdnech. Máme v úmyslu přijet k vám,
pokud nám to schválí zástupci ArcelorMittal v
Londýně. Budeme Vás informovat o nových
skutečnostech, aktuálním stavu prodeje a chtěli
bychom s Vámi dále probrat návrh dohody a také se
domluvit, jak budeme pokračovat přípravě lokálního
dodatku k dohodě poté, co bude hotova
rámcová dohoda
se
všemi
odborovými
organizacemi.
Co se týče dohody, tak koncem tohoto týdne se
potkáme s Industriall, abychom diskutovali celý
proces a další korky, které je třeba udělat se všemi
odborovými organizacemi.
Doufáme, že se brzy potkáme v Ostravě.

VYJÁDŘENÍ BRITISH STEEL
„Náš postoj zůstává nezměněný, budeme se i nadále
zajímat o AMO (pokud vznikne příležitost, abychom byli
pozváni k novému přehodnocení tohoto projektu). Náš
strategický zájem je stejně platný jako před několika
měsíci. Je však zřejmé, že před opětovným zapojením do
projektu bychom museli být formálně vyzváni skupinou AM
nebo monitorujícím správcem.“
Marc Meyohas - Greybull Capital, majitel British Steel

VÝZVA K ZAMĚSTNANCŮM
V RIZIKU KATEGORIE 4

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová sestavila
Komisi pro spravedlivé důchody. Komise má mimo jiné řešit
problematiku dřívějších odchodů do penze u fyzicky
náročných profesí. Abychom poskytli komisi adekvátní
informace a materiály potřebujeme spolupráci v této první
fázi vás, zaměstnanců pracujících v rizicích kategorie 4.
Prosím, abyste nás kontaktovali co nejdříve.

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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PRACUJÍCÍCH

Sobolová Alena

PORKOVÁK
ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 4231,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com

