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VALONI NEJSOU NADŠENÍ Z PŘÍCHODU SKUPINY LIBERTY HOUSE
Ihned poté, co byla skupina Liberty House oznámena jako budoucí vlastník ArcelotMittal v belgickém Lutychu, vyjádřil
valonský ministr hospodářství, a také další členové valonské vlády znepokojení o záměrech skupiny a zpochybnili i postup
Evropské komise, který převzetí podniků ArcelorMittal v Evropě řídí.
Pochyby se v Lutychu objevují už od doby, kdy byla skupina Liberty House oznámena jako kupce jednotlivých závodů.
Ocelářský gigant ArcelorMittal si pod dozorem Evropské komise vybral nabídku konkurenta, který není podle studie
společnosti Syndex v nejlepší finanční kondici. Valonští zástupci se obávají, že prodej je ovlivněn blízkými vztahy mezi
oběma indickými skupinami.
Ministr hospodářství Pierre-Yves Jeholet ve středu valonským poslancům řekl, že kontaktoval Evropskou komisi a
dotazoval se na postup prodeje a jeho prozatímní neprůhlednost. Důvodem prodeje závodu v Lutychu byla ochrana trhu,
resp. zachování konkurenčního prostředí kvůli záměru společnosti ArcelorMittal koupit italskou huť Ilva. Z toho důvodu
společnost ArcelorMittal musí prodat některé své evropské závody.
„Odůvodnění rozhodnutí, které Evropská komise učinila, je velmi důležité. Finanční možnosti kupujícího, zdroje financování,
průmyslová vize podniku, kterou má společnost Liberty House pro továrny v Lutychu, trvanlivost a životaschopnost
projektu,“ vysvětloval ministr. „Finanční zajištění kupujícího a životaschopnost navrhovaného projektu jsou klíčovými kritérii
Evropské komise," dodal.
Ministr nechtěl k dalšímu obsahu dopisu říkat více, ale brzy se setká se zástupci Liberty Steel, aby se zeptal na „jejich
záměry". Nebude-li mít odpověď od Evropské komise, která se zatím k případu odmítla vyjádřit, má v úmyslu dotaz
opakovat.
Syndex studie skupiny Liberty House však upozorňuje na "neprůhlednou ekonomiku“ společnosti Liberty Steel. Ochota
skupiny expandovat, která se několik let rozrůstá spíše bulimicky (tzn. prostřednictvím akvizic v řádech miliard eur, podle
Syndex) "však čelí vznikajícím pochybnostem o finanční síle skupiny."
V pondělním rozhovoru řekl Christian Cirino, který řídí akvizici společnosti Liege Factories pro Liberty, že kdyby skupina
nebyla solidní, žádná banka by se za ni nezaručila. Dodal, že pochopil skutečnost, že společnost, která není uvedena
v seznamech a nezveřejňuje své výsledky, vzbuzuje otázky.
Jordan Atanasov zmínil, že u společnosti SCC zaznamenal Syndex také dobrý finanční stav a průmyslovou soudržnost
nabídky, kterou předložili Němci ze Salzgitteru, a nebyla přijata. Firmy NLMK a SSAB také měly zájem, ale nakonec
nepodaly nabídku. Němci navštívili několik továren v Lutychu, zatímco zástupci Liberty přijeli jen jednou, vysvětlují odbory.
Fiat Steel je špičkou německé skupiny, píše Syndex. Je to trh, který Liberty nezná. Koupě pobočky v Lutychu „nám sem
umožní proniknout“, vysvětluje Christian Cirino.
Salzgitter podali svou nabídku v červenci, zájem Liberty byl oznámen v říjnu, řekly odbory. S tím nesouhlasí Christian
Cirino, ale dodal, že akvizice sídel v Lutychu (a Lucembursku) "měla smysl pouze v případě, že by byly získány další
pobočky", tedy ArcelorMittal v České republice, v Itálii a Makedonii.
V Parlamentu byli překvapeni faktem, že by se mohlo jednat o „partnerství nebo spojení subdodavatelů mezi ArcelorMittal a
kupujícím“, když Evropská komise řídí tento proces právě proto, aby ochránila hospodářskou soutěž. „Potěšilo mě vyjádření
Evropské komise,“ řekl ministr. „Neexistuje žádné partnerství, ArcelorMittal je naším konkurentem,“ tvrdí Christian Cirino z
Liberty.
Piombino (které společnost kupuje v Itálii) je již několik let vypnuté a tak budou dodávat suroviny do ocelárny v Lutychu,
vysvětlil Jean-Luc Rader z FGTB, a dodal, že většina válcovaných cívek z pobočky Tilleur půjde do Mittalu. Jordan
Atanasov rovněž uvedl, že ArcelorMittal a Liberty se dohodly na pětileté dohodě o dodávkách obnovitelných zdrojů. To
potvrzuje prezentace, kterou připravila společnost Liberty Steel. Na hromadném zasedání poslanec Valonského parlamentu
Fabian Culot podtrhl zodpovědnost Evropské komise. „Nestačí jen hlídat pravidla, ale musíme zajistit, aby nedošlo
v budoucnu k hospodářské a sociální katastrofě," uzavřel.
Elodie Lamer, zveřejněno v belgickém deníku Le Soir

PORKOVÁK 1

GUPTA V RUMUNSKU
Rodina Gupta, která po získání všech souhlasů se stane budoucím majitelem Arcelor Mittal Galati, bývalý Sidex,
oznámila koncem minulého týdne, že investuje více než 300 milionů eur. Majitel Sanjeev Gupta, indický rodák, slíbil,
že plánuje zvýšit výrobní kapacitu a zaručit stabilitu práce.
Gupta dal svým výrokům emocionální poznámku. "Jsem velmi nadšený, že se vrátím do Rumunska a mám velké naděje na
budoucnost," řekl. Gupta zapomněl, že v roce 2007 slíbil 200 milionů eur na vybudování "nejnovější generace,
nejmodernější hutní elektrárny v Evropě" na místě bývalé slévárny Turol Oltenita a vytvoření 500 pracovních míst .
Historie nám ukazuje, že za 11 let od prohlášení se peníze neobjevily, nerealizoval investici v Oltenitě a nebyly vytvořeny
pracovní místa. Místo toho Gupta získala na Dunaji pozemky o rozloze přes 30 hektarů, za pakatel.
V pátek slíboval v Galaţi. Slíbil investice ve výši více než 300 milionů eur, zvýšit výrobní kapacitu o 50 procent a investice
na třetí pec. To jsou jen některé z vysoce optimistických a velkolepých slibů indického podnikatele. Ale jeho historie nám
ukazuje, že je velmi možné, že dojde k velkolepému zhroucením továrny, na níž je závislé celé město.
V září 2007 společnost TransDanube Industries SRL, vlastněná skupinou Gupta, prostřednictvím kyperské
společnosti Cobrom Investments ltd, koupila 14 hektarů pozemků na Dunaji, v přístavu, na místě bývalé hutní
továrny Turol, z městské rady Oltenita. O několik let později společnost koupila půdu a má více než 30 hektarů.
Jako podmínku ke zdůvodnění nízké ceny pozemku měly smlouvy o prodeji a koupi podmíněnou doložku, která ukláda la
Transdanubům závazek do pěti let vynaložit důležitou investici a uvést do provozu hutní provoz. V opačném případě by
vrátily půdu městu a investované peníze by propadly ve prospěch města jako hodnota za využívání půdy. Teprve v roce
2010 vznikla doložka o odkladné lhůtě vznesena místní radou. Proč? Společnost Transdanube tvrdila, že se snaží získat
bankovní úvěr ve výši 100 milionů eur, aby mohla začít investovat, a musí být pronajímatelem. Důvěřivá radnice to schválila.
Transdanube po sedm let neudělala nic jiného, než demolovala staré budovy v Turolu.
Sliby udělané před 11 lety byly přinejmenším tak nádherné jako nyní v Galati. "Naše nejmodernější hutní zařízení, jedna z
nejmodernějších v Evropě, bude postavena v Oltenitě na místě bývalé slévárny litiny Turol SA a bude vyrábět od roku 2014.
Počáteční kapacita bude 500 000 tun stavební oceli za rok. Projekt vytvoří 500 přímých pracovních míst a více než 1000
nepřímých pracovních míst a oživí místní průmyslové tradice. Investice v hodnotě 200 milionů eur zajistí, že zařízení
bude vybaveno nejmodernější technologií, "sliboval na svých internetových stránkách Transdanube v roce 2011.
Ale jejich sliby zůstaly v paměti internetu díky článku napsanému novinářem Mariusem Lotreem v roce 2014 pro
publikaci Cíle Calarasi, ale také kvůli prohlášením představitelů Transdanube v Místní radě Oltenity.
"Vybrali jsme si Olteniotu, protože je to strategický bod s přístupem k Dunaji, který usnadňuje přepravu produktů do přístavu
Constanta, ale také do evropských zemí," řekl Thommaso Serano, generální ředitel společnosti Transdanube Industries v
roce 2008. Jaký byl příslib roku 2011, na kterém získali 30 hektarů na březích Dunaje za cenu, že nic? V roce 2017 podle
údajů z obchodního rejstříku společnost Transdanube Industries měla pouze 6 zaměstnanců a obrat méně než 200 000 eur.
Ale jaká je vazba této společnosti, která slíbila "žádnému počtu" obyvatelům Oltenity a zejména místním voleným
zástupcům, kteří je přesvědčili, aby se vzdali ustanovení v sm louvě, že obdrželi půdu? Společnost Transdanube Industries
má jediného spolupracovníka, pobřežní společnosti Cobrom Investments Limited, registrovanou na Kypru. Kyperská
společnost je vlastněna bratry Gupta-Sanjejev, Alok a Taj, kteří se stanou majiteli společnosti Arcelo r Mittal prostřednictvím
společnosti Liberty Steel po získání schválení od autorizovaných orgánů, jak bylo oznámeno na za čátku října.
Po skončení příběhu Oltenita se otázka týká budoucnosti závodu v Galaţi. Když na Olteniště nemohli získat 100
milionů eur, kde by nyní mohli získat na investici 300 milionů do Galati? Proč by zaměstnanci v Galati byly v
dobrých rukou, když v Oltenitě nebyla vytvořena ani jedno ze slíbených 500 pracovních míst?
Zvědavost je navíc doplněna dalšími detaily. Rodina Gupty má podnikání v Rumunsku od roku 1999, kdy založili Trans
Dunajské komodity. Vyvstává otázka, zda tyto pozemky na Dunaji, Oltenitě a Galati nejsou pro vnitrozemskou nákladní
dopravu zajímavější než pro výrobu oceli? Jak říká historie Oltenity, rodina Gupty má spíše chuť na levné pozemky v
blízkosti Dunaje než na drahé investice do ocelářského průmyslu v Rumunsku.
Co dělá Evropská komise?
" Pokud může být radnice v Olteništi hloupá, mělo by být komplikovanější jednání s komisařkou pro evropskou soutěž
Margrethe Vestagerovou, která nedávno uvedla, že zajistí, aby bu doucí kupující splnil řadu předem definovaných kritérií,
jejichž cílem je zajistit, aby měl dostatečné pobídky pokračovat v provozu zařízení. Kupující bude muset Komisi prokázat, že
má kapacitu a pobídky k využívání dlouhodobého mixu. Jinými slovy, prodej ocelárny kupujícímu, který by uvažoval o jeho
uzavření, by nebyl přijatelným řešením, "řekl Vestager. Doufáme, že komisařčin tým bude také analyzovat případ Oltenity
s kritérii, aby se předešlo dalším marným slibům a podvodným nadějím.
https://www.capital.ro/un-oras-intreg-lasat-pe-mana-unui-afacerist-cu-probleme-cum-pot.html

Zítra 22. listopadu máme jednání se zástupcem Liberty,
budeme informovat v dalším mimořádném vydání
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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