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OCELOVÝ MAGNÁT SANJEJEV GUPTA NEDOKÁŽE ZAPLATIT ÚČTY,
ŘÍKAJÍ DODAVATELÉ
Dodavatelé ocelářského magnáta Sanjeev Gupty s rychle rostoucím impériem varovali, že se snaží získat úvěrové
pojištění a dluží značné částky.
Pět společností, které dodávají zboží a služby části britských činností skupiny Gupta Family Group (GFG) řeklo The
Sunday Times, že se snažily zajistit platby z ocelářského, komoditního a energetického konglomerátu.
Jeden řekl, že má nevyrovnané hospodaření v celkové výši několika milionů liber. Malý dodavatel ocelárny
společnosti GFG v Newportu, jižní Wales, uvedl, že podniká právní kroky.
Úvěrový pojistitel Euler Hermes má za to, že úplně zrušil krytí od dodavatelů do Liberty House, sbírky podniků pod
záštitou GFG. Pojištění úvěrů chrání dodavatele před rizikem, že nebudou vyplaceni.
Zdá se, že strasti dodavatelů odrážejí rostoucí bolesti v rozšiřujícím se impériu Gupty. Magnát expandoval významně
v roce 2016 s neúspěšnou akcí v Tata ve Velké Británii. Sestavil ocelářskou a energetickou síť táhnoucí se od
Walesu do Austrálie prostřednictvím více než 25 obchodů.
Společnost GFG má více než 14 000 zaměstnanců a obrat 15 miliard USD (11,7 miliardy liber). To se bude dále
rozšiřovat s hrozícím nákupem ocelárny v Evropě od společnosti ArcelorMittal plus nákup hliníkové hutě v Dunkirku z
Rio Tinto za 500 milionů dolarů. Bank of America je srozuměna vypomoci při financování francouzského nákupu.
Několik dodavatelů uvedlo, že pro Liberty House nebylo možné získat úvěrové pojištění. Euler Hermes a Atradius,
dva z největších poskytovatelů to odmítli komentovat. Jiný velký dodavatel uvedl, že odmítá dodávat firmě Gupty
zakázkovou ocel, dokud nebude uhrazen nesplacený dluh.
Třetí dodavatel uvedl, že usiluje o rozsudek krajského soudu proti společnosti GFG, protože dluh v celkové výši
desítek tisíc liber ohrozil jeho životaschopnost.
Společnost GFG uvedla: "Existuje několik důvodů pro platby po splatnosti, které se často týkají problémů s
dokumentací od dodavatelů. To není neobvyklé v ocelářském průmyslu. Některé z našich útvarů jsou stále
v návratovém režimu po administraci nebo po opětovném zahájení provozu po uzavření, a to může někdy
představovat problémy s platbami a obnovou dodavatelských vztahů.
"Celkově jsme přesvědčeni, že tyto problémy byly do značné míry vyřešeny a je politikou společnosti platit v
dohodnutých termínech, kdekoliv je to možné".
GFG dodala, že "drtivá většina úvěrových pojišťoven podporuje podnik".
"Dnes máme značně zvýšené krytí než před 18 měsíci a vzhledem k dalšímu růstu očekáváme, že bude pokračovat."
https://www.thetimes.co.uk/article/steel-tycoon-sanjeev-gupta-failing-to-pay-bills-say-suppliers-vxvcsvn29

ODPOVĚDĚLI NÁM Z EVROPSKÉ KOMISE!!!!
„Komise ve schvalovacím procesu prodeje zohlední i názor odborů na vhodnost navrhovaného kupce. Chtěl bych ale
objasnit, že schvalovací proces nemůže zahrnovat uložení omezení, jakým způsobem bude kupující podnik provozovat.
Během schvalovacího procesu Komise posoudí schopnosti a motivaci navrhovaného kupce, stejně jako jeho dostatečné
finanční zdroje k dlouhodobému provozování a rozvíjení podniku. Cílem je zajistit, aby získaná aktiva, tedy ostravská huť,
byla i v budoucnu nadále provozována a rozvíjena jako konkurenceschopná vůči ArcelorMittal i jiným hráčům na
ocelářském trhu. Komise nyní přezkoumá příslušné informace a vyhodnotí vhodnost navrhovaného kupce, tak jak je
uvedeno v rozhodnutí Komise ke schválení nákupu Ilvy společností ArcelorMittal“ píše Daniele Calisti.

Po jednání se zástupcem Liberty panem Boltonem 22. listopadu rozhodně nejsme pozitivně naladěni!
Proběhlo mnoho slibů a návrh na text „Dohody“, ale nic z toho není zatím závazné!
V tomto týdnu nás čeká další jednání, už zítra 4.12. jednání s kontrolním správcem a 5.12. opět s Liberty.
O výsledcích jednání vás budeme informovat.
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SHRNUTÍ K POVOLENKÁM
Systém emisních povolenek je poměrně komplikovaný mechanismus, pomocí něhož jsou továrny, letecké
společnosti a další producenti CO2 (ale třeba nikoli zemědělci zabývající se živočišnou výrobou, která generuje více
CO2 než letecká doprava) povinni platit „pokutu“ za každou vyprodukovanou tunu oxidu uhličitého. Pokud ovšem
nespotřebují celou kvótu, kterou mají administrativně přidělenou, mohou přebytečné povolenky prodat. Výše zmíněné
„pokuty“ se odvíjí od tržní ceny emisních povolenek a tvůrci systému by si zjevně přáli, aby byla co nejvyšší.
Emisní strašák na obzoru
Zatímco v současném desetiletí si Evropská unie své průmyslové podniky hýčká štědrými příděly povolenek zdarma
po roce 2020 nastane obrat. Pravidla nového období povolenkového systému počítají s tím, že podniky si výrazně
připlatí. Příděl povolenek zdarma bude navíc s každým dalším rokem klesat.
Bod zlomu prý nastane v roce 2029, kdy společnosti ArcelorMittal Ostrava a Třinecké železárny budou muset za
povolenky zaplatit okolo 115 milionů eur. Jejich čistý zisk v roce 2015 v součtu dosahoval jen 113 milionů eur. Je
otázkou, jak dlouho budou vlastníci hutí ochotni smířit se s minimální ziskovostí, či přímo dotovat ztrátovou výrobu.
Konkurence importérů je silná hlavně v přímořských zemích. Přímo hororovým čtením jsou články o vývoji ve Velké
Británii, která v roce 2016 zaznamenala meziroční propad výroby oceli skoro o jednu třetinu. Tamní výrobce dusí
kombinace levných dovozů, vysokých mezd a drahé elektřiny, která je zde až dvakrát dražší než v jiných zemích
západní Evropy.
Vnitrozemské Česko tak má štěstí v tom, že místní výrobce chrání vyšší náklady na přepravu oceli a dalších
polotovarů z nejbližších přístavů. Výhodou domácích hutí jsou také nižší mzdové náklady a umírněný přístup
odborářských bossů.
Kritici stěžujících si evropských průmyslníků upozorňují na nedostatečné investice do modernizace výroby.
Zahraniční vlastníci často upřednostňují výplatu dividendy. Stačí se podívat na sumy peněz, které v minulých letech
odvedly svým majitelům podniky ArcelorMittal Ostrava nebo Mondi Štětí. Například Českomoravský cement posílá
svému vlastníkovi do zahraničí celý vytvořený zisk – přibližně 700 až 900 milionů korun ročně. Velmi podobně, co se
výplaty dividend týká, je na tom největší česká papírna Mondi Štětí.
https://www.euro.cz/byznys/ocelova-mesta-v-ohrozeni-vyzene-brusel-tezky-prumysl-z-evropy-1328742
Připravujeme dopis na pana Mittala, budeme tlačit, aby povolenky, které máme na výrobu do roku 2024
zůstaly v huti. Byly českým státem přiděleny jako podpora českého ocelářství v rámci národních alokačních
plánů. Byly přiděleny na její IČO, a to z toho důvodu, aby prostředky, které takto naše firma ušetří, mohla
investovat do technologií, které sníží produkci CO2 tak, aby v době, kdy všechny podniky budou muset
nakupovat povolenky na emise CO2, byla konkurenceschopná. A k tomu nedošlo.

KOORDINAČNÍ JEDNÁNÍ INDUSTRIALL ZÁSTUPCŮ ODBORŮ Z ARCELORMITTAL
Ve čtvrtek 29.11. proběhlo jednání v Bruselu zástupců odborových organizací působících v ArcelorMittal pod záštitou IndustriAll Europa. Za Ostravu se zúčastnili kolegové Borůvka, Fichna, Prak a Verner. Celodenní jednání bylo rozděleno na
dvě části, dopolední část se týkala prodávaných jednotek ArcelorMittal a odpolední část zahrnovala změny po koupi a
vstupu Ilvy do ArcelorMittal a působení ve zbývajících jednotkách, které se neprodali a jsou v majetku ArcelorMittal (ArcelorMittal se jich nezbavil). V další části jednání byla plánována diskuze se zástupci vedení Liberty a ArcelorMittal. Dopoledne se potvrdily negativní reakce odborářů ze všech prodávaných jednotek. Ve všech jednotkách požadují odboráři
písemné garance a v tomto duchu byl přijat návrh na zpracování rámcové dohody a zároveň vytvořit lokální dohody pro
každou jednotku. Jednat bude IndustriAll s Evropskou komisi pro hospodářskou soutěž. Než bude ale, zpracována
rámcová smlouva, a bude mít reálnou podobu pro prodávané firmy časová osa prodeje se posune podstatně dál. V další
části diskuze se zástupci firem Pan Wilkinsen z Liberty vzhledem k tomu kolik dotazů dostal a stále přibývaly, tak nebyl v
určeném čase schopen odpovědět. Výsledek toho: je třeba stále více konzultací na lokální úrovni, získání záruk a garancí.
Zástupci ArcelorMittal neměli zájem vůbec řádně reagovat. Na velice emotivní vystoupení zástupkyně z Galati o stálé
podpoře odborů pro zaměstnance, aby měli práci a zaměstnanci přežili, byla pouhá odpověď zástupce ArcelorMittal
(Wanderberg) děkujeme zaměstnancům!!! Celou dobu jednání navíc pořád bylo hovořeno o uzavřené smlouvě o prodeji
mezi ArcelorMittal a Liberty nikdo se zástupců se ani nevyjádřil k možnosti pouhého náhledu, potvrzení existence.
Stále probíhají jednání a budou probíhat děláme vše
proto, aby ocel v Ostravě stále žila.
Borůvka a Verner
https://www.euro.cz/byznys/ocelova-mesta-v-ohrozeni-vyzene-brusel-tezky-prumysl-z-evropy-1328742
VÝZVA
Chtěli bychom požádat, pokud umíte anglicky,
potřebujeme pomoct s překlady textů.
Docházejí nám volné kapacity. Moc děkujeme.
článek ose
povolenkách
z 2/2017
Ozvěte
prosím na
můj email. Sobolová

.
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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