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DOSTALI JSME PÍSEMNOU ODPOVĚĎ PANA GUPTY
Vážená paní Sobolová,
děkuji Vám a odborovým organizacím za váš dopis z 15. listopadu. Velice oceňuji, jak moc vám leží na srdci
budoucí prosperita ostravské huti.
Chtěl bych vás ujistit, že já osobně i společnost Liberty s vámi sdílíme tento pohled. Vstoupili jsme do tohoto
procesu, protože věříme, že Ostrava má budoucnost. U všech našich transakcí jsme úzce a úspěšně
spolupracovali s odborovými organizacemi. Domníváme se, že pevný vztah s odbory je nesmírně důležitý.
Proto jsem byl překvapen a zklamán, že naše jednání, když jsme setkali 7. listopadu, nedopadlo dobře.
Doposud jsme ještě neměli příležitost vysvětlit detailněji naše plány pro Ostravu. Po našem úvodním setkání
jsme vás chtěli seznámit s našim byznys plánem. Jon Bolton tak učiní během své návštěvy příští týden. Předal
jsem mu Váš dopis a požádal ho, aby do naší prezentace začlenil odpovědi.
Pevně věříme, že plán pro Ostravu by měl být takový, aby jej všechny zúčastněné strany včetně odborových
organizací podpořily, proto chceme, aby tento plán čerpal z vašich znalostí a zkušeností.
Co se týče vašeho požadavku na písemnou dohodu, obecně jsme takovéto konkrétní písemné dohody
neuzavírali, ale požádal jsem Jona Boltona, aby ji spolu s vámi vytvořil. Chtěl bych vás požádat, abyste s
Jonem Boltonem konstruktivně spolupracovali a vytvořili vizi pro ostravskou huť.
Těším se, že se s Vámi a s dalšími zástupci zaměstnanců opět v budoucnu setkám, kdy, jak věřím, budeme
mít příležitost vést úspěšnější jednání o budoucnosti ostravské huti a jejích současných a budoucích
zaměstnancích.
S pozdravem

Sanjeev Gupta
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JEDNÁNÍ S BOLTONEM Z LIBERTY HOUSE PROBĚHLO 22. LISTOPADU
Název prvního snímku z prezentace
ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
Materiály v této prezentaci (dále jen „prezentace“) připravila společnost Liberty House Group Pte Ltd (dále jen
„Liberty House“) jménem skupiny Gupta Family Group Alliance (dále jen „GFG“), mezinárodní skupiny společností,
kterými jsou SIMEC Group of Companies, Liberty House Group of Companies, Jahama Group of Companies
a Wyelands Bank, a jakékoli informace ohledně GFG by měly být k datu prezentace chápány pouze jako průvodní
informace pozadí, nikoli jako avizování investic.
Informace obsažené v této prezentaci jsou shrnutím a neměly by být chápány jako informace úplné.
Jakékoli informace obsažené v této prezentaci, včetně jakýchkoli předpovídaných finančních informací, by neměly
být chápány jako avízo nebo doporučení a žádné z těchto informací nezohledňují a neberou v potaz jakékoli vaše
cíle, situaci nebo individuální požadavky.
Pokud se rozhodnete na základě jakýchkoli informací obsažených v této prezentaci jednat, činíte tak na své vlastní
riziko a bez spoléhání se na společnost Liberty House. Sami byste měli zvážit vhodnost informace a vyhledat
nezávislé finanční poradenství.
Veškeré investice, včetně cenných papírů a finančních produktů nebo nástrojů, jsou do jisté míry rizikové, a to mimo
jiné včetně rizika nepříznivých nebo neočekávaných vývojů trhu, nepříznivého finančního nebo politického vývoje
a rizika kurzovních rozdílů.
Prezentace může obsahovat prohlášení směřovaná do budoucna, včetně prohlášení týkajících se záměru,
domněnek nebo aktuálních očekávání s ohledem na podniky a provozy GFG, podmínky na trhu, provozní výsledky
a finanční podmínky, kapitálovou přiměřenost, zvláštní ustanovení a postupy v oblasti řízení rizika. Upozorňujeme
vás, že na žádné z těchto prohlášení byste se neměli spoléhat.
Společnost Liberty House se nezavazuje ke zveřejnění výsledků úprav jakéhokoli prohlášení obsaženého v této
prezentaci.
I když byly veškeré výhledové informací v této prezentaci připraveny s řádnou péčí, skutečné finanční výsledky se
mohou v materiálně kladném i záporném smyslu lišit.
Jakékoli výhledové nebo hypotetické příklady obsažené v prezentaci jsou nejisté a mohou být ovlivněny
mimořádnými událostmi, které jsou mimo kontrolu společnosti Liberty House. Minulé výsledky nejsou spolehlivým
ukazatelem budoucích výsledků.

Ponechávám na čtenářích úvahu a
zamyšlení, jak asi můžou další stránky
prezentace působit, po takovém to úvodu.
Obdrželi jsme také návrh jednostránkové
Dohody.

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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JEDNALI JSME S PREMIÉREM A CHCEME
S NÍM JEDNAT ZNOVU
Pokud EK přes všechny námitky rozhodne ve prospěch Liberty,
je nutná Dohoda s podporou státu, právně závazná.
U emisních povolenek využijeme všechny možné prostředky,
aby zůstaly v Ostravské huti a budeme také informovat
premiéra.
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