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RUMUNSKU SE BUDE INVESTOVAT, U NÁS NE
Britská skupina, která převezme firmu ArcelorMittal, plánuje výrazně zvýšit
výrobu v závodě v Galati
Oficiální představitelé britského Liberty House oznámili v pátek, že plánují zvýšit roční výrobní kapacitu
ocelárny ArcelorMittal v Galati o 1 milion tun do roku 2021-2022, tak aby dosáhla výroby 4 milionů tun
oceli ročně.
Liberty, součást globální aliance GFG, která patří podnikateli Sanjeevu Guptovi, 12. října oznámila, že
ArcelorMittal Galati převezme spolu s třemi dalšími jednotkami v Evropě.
Na setkání s vedením společnosti a odborovými organizacemi uvedli zástupci Liberty House také svůj záměr
investovat do primární výroby i výroby za tepla válcovaných svítků.
Jon Bolton, generální ředitel společnosti Liberty Steel, také diskutoval s místopředsedou vlády Rumunska
Viorelem Stefanem ve čtvrtek 25. října v Bukurešti o příležitostech, které nabízí spolupráce s rumunskou vládou
při podpoře ambiciózního růstu a investic do infrastruktury, uvedli zástupci britské skupiny.
"Mezi tyto příležitosti patří na jedné straně zvýšení výrobní kapacity společnosti a na druhé straně investice do
vzdělávání, výzkumu a vývoje, jakož zjišťování potenciálu jak vyrábět nové výrobky s vyšší přidanou hodnotou"
uvedli zástupci Liberty House.
Společnost Liberty v současné době vyrábí výrobky, které mohou doplnit existující nabídku Galaţi, včetně
svařovaných trubek, železničních kolejí či speciálních výrobků pro letecký průmysl a armádu.
"Kromě toho se diskutovalo o možnosti spolupráce s aliancí GFG na jiných úrovních, jako jsou finanční služby,
energetika, infrastruktura a nemovitosti. Úkolem Nadace GFG je podpora mladých lidí, kteří mají zájem rozvíjet
svou kariéru v průmyslu. Pro Liberty House je vztah s rumunskou vládou velmi důležitý a existuje otevřenost
pro budoucí spolupráci, "uvedli zástupci Liberty House.
Zdroj:
https://www.mediafax.ro/economic/grupul-britanic-care-preia-arcelormittal-are-in-plan-cresterea-semnificativaa-producutiei-combinatului-din-galati-17572750
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NAŠE POŽADAVKY SKUPINA LIBERTY ODBYLA
Výběr z našich požadavků na písemné zaslání dokumentů
1. Požadujeme dodání informací v písemné formě do 24. října 2018 v následující struktuře:
strategický plán rozvoje huti – které provozy hodlá nový vlastník ve střednědobém horizontu rozvíjet, odpisy,
investice, náklady opravy na každý rok;
plán investic pro Ostravskou huť na následujících 5 let a objasnění zdrojů pro financování plánovaných investic, resp.
jejich zajištění;
plán výroby a zaměstnanosti na následujících 5 let;
plán organizačních změn plánovaných v souvislosti s příchodem nového vlastníka na 1 rok dopředu;
jaké změny hodlá nový vlastník uskutečnit v mzdové oblasti, v otázce firemních benefitů a zachování Kolektivní
smlouvy a v jakém časovém horizontu případné změny plánuje
Požadujeme vytvoření a podepsání dohody mezi odbory a novým vlastníkem o hlavních bodech vzájemné spolupráce a
budoucnosti podniku.
Příslušné odborové organizace požadují písemnou garanci udržení zaměstnanosti na současném stavu po dobu minimálně 5
let ve všech společnostech, které jsou součástí prodejního balíčku a stejný požadavek je také činěn prostřednictvím ERZ AM
Požadujeme jasně a zřetelně vysvětlit záměr výroby a produkce pro stávající podnik. Záměr uváděný Liberty House je Green
Steel Strategy (zelená ocel), obchodování se surovinami, zpracování šrotu pro strojírenství, automobilový průmysl, letectví a
obrana (výroba zbraní)?

Odpovědi Jon Bolton Generální ředitel Liberty Steel:
Dovolte mi, abych využil této příležitosti a blíže vysvětlil strukturu skupiny GFG Alliance, naše dosavadní úspěchy a plány.
Vnímám to jako základ pro pokračování našich jednání, jelikož naše činnost probíhá v úzké spolupráci s našimi zaměstnanci a
vládami v jednotlivých zemích, abychom mohli dosahovat udržitelné a stabilní zaměstnanosti a růstu, což je naším záměrem i
pro Ostravu. Abychom hned od počátku vyvrátili jakékoliv pochyby, hodláme převzít všechny zaměstnance, nehodláme
redukovat počet zaměstnanců a do budoucna plánujeme růst podniku. Byť jsme neodpověděli na vaše dotazy jednotlivě,
věříme, že obsah tohoto textu reaguje na vaše obavy v této fázi jednání. Hodláme odpovědět detailněji, jakmile budeme mít
více informací o podniku a jeho potenciálu, a postupně s vámi budeme o jednotlivých oblastech jednat podrobněji.
Naše GREENSTEEL strategie je vizí, která je základem naší investiční a rozvojové filozofie. Zajišťujeme, aby naše podnikání
bylo dlouhodobě udržitelné v obou významech tohoto slova: zaprvé, že posouváme odvětví směrem k provozu šetrnému vůči
životnímu prostředí a zadruhé, že naše podniky do budoucna zajišťujeme a chráníme před výkyvy v nákladech a zároveň
využíváme výhod technického rozvoje.
Co se týče zaměstnanců během procesu převodu, všichni zaměstnanci, kteří do tohoto procesu spadají, se stanou
automaticky součástí společnosti Liberty House bez jakéhokoliv snížení mezd či dalších benefitů. Kolektivní smlouva a další
dohody se zaměstnanci budou během tohoto procesu plně zachovány a poté budou fungovat běžným způsobem v souladu s
podnikáním.
Náš investiční plán pro Ostravu je zajistit pokračování provozu na současné úrovni, přičemž budeme dále rozvíjet vznikající
příležitosti na trhu. Stejně jako u našich dalších investic i zde počítáme s financováním pomocí kombinace vlastního kapitálu a
půjček. Doposud jsme měli přístup k vedení ostravského podniku, jaký je pro tyto transakce obvyklý, nicméně hodláme jej
nadále rozvíjet a jako nový majitel provedeme ve spolupráci se stávajícím vedením včetně projednání se zaměstnanci
strategickou revizi, a to v průběhu prvních 100 dní po převodu podniku, abychom zjistili, zda jsou potřebné nějaké změny.
Nepředpokládáme, že budeme ve stávajícím podnikání činit okamžité změny. V dlouhodobém horizontu chceme
z ostravského podniku vytvořit na jeho trzích vysoce konkurenceschopný závod v oblasti nákladů a věříme, že toto je nejlepší
způsob, jak zajistit jeho budoucnost. Tým, který se věnuje tomuto projektu, má obrovské zkušenosti v ocelářství a tvoří jej
vrcholní představitelé společnosti Liberty, kteří mají dohromady za sebou desítky let zkušeností z vrcholových pozic ve
společnosti ArcelorMittal. Jsme si proto jisti, že budeme schopni zajistit hladký průběh převodu.

Skupina Liberty odbyla v dopise celou řadu našich dotazů k investicím jednou větou a zcela nezávaznými
prohlášeními o možnosti dalších korekcí (pokud to ovšem bude třeba) v prvních 100 dnech. To ostře
kontrastuje s tím, co udělali v Rumunsku. Dále v textu uvádějí, že v Liberty House pracuje celá řada
bývalých zaměstnanců ArcelorMittal, což jen potvrzuje domněnku propojení na skupinu.
Liberty House tím písemně potvrdila, že pro ostravskou huť neplánuje žádné konkrétní a závazné
investice nad rámec běžného provozu a že počítá s tím, že do budoucna budeme nízkonákladový výrobce
oceli.
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