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DALŠÍ ODBORY JSOU ZNEPOKOJENY VÝBĚREM LIBERTY HOUSE !!!
ARCELORMITTAL V DUDELANGE KUPUJE LIBERTY HOUSE
Odbory jsou znepokojeny případnou nabídkou na prodej závodu ArcelorMittal
Lucemburská konfederace křesťanských odborových svazů /LCGB/ vyjádřila „silné znepokojení" nad případným
prodejem závodu ArcelorMittal Dudelange londýnské skupině podnikající v oblasti průmyslu a výroby kovů.
Začátkem listopadu obdržel ocelářský gigant nabídku od skupiny Liberty House, ta se týkala akvizice jeho ocelářských
závodů v České republice, Rumunsku, Makedonii a Itálii. Všechny čtyři závody přitom patří mezi celkem šest závodů, které
jsou na prodej poté, co Evropská komise v reakci na převzetí italského výrobce oceli Ilva požádala společnost
ArcelorMittal, aby se zbavila některých svých jednotek vyrábějících plochou ocel.
Závod v Dudelange nacházející se na jihu Lucemburska a závod v belgickém Lutychu představují zbývající dva závody
ze šesti.
V červnu lucemburský ministr hospodářství Etienne Schneider oznámil, že německý výrobce oceli a technologie, firma
Salzgitter, a švédský výrobce oceli, SSAB, mají zájem o koupi závodu v Dudelange. Později firma Salzgitter potvrdila, že
učiní akviziční nabídku.
Mluvčí LCGB, čítající na 300 členů, oznámil, že by konfederace souhlasila s prodejem závodu firmě Salzgitter, protože by to
byla záruka zajištění zachování stejné výrobní činnosti v Dudelange.
Oproti tomu LCGB tvrdí, že by případná akvizice závodu skupinou Liberty House mohla změnit současné zaměření tohoto
závodu.
„LCGB je silně znepokojeno případnou nabídkou, která by mohla pro ocelárnu v Dudelange představovat zcela jinou
budoucnost," řekl mluvčí.
Liberty House, skupina působící v oblasti průmyslu a výroby kovů, se specializuje na komodity, recyklování kovů, výrobu
oceli, hliníku a strojírenskou výrobu. Mezi zákazníky skupiny patří subjekty z oblasti automobilového průmyslu, stavebnictví,
námořního průmyslu, letectví, zemědělství a energetického průmyslu.
Mluvčí sdělil, že jsou odbory znepokojeny tím, že Liberty House „nemá strategii, která by byla zcela koncentrována
na ocelářství, jak je tomu v případě firmy Salzgitter".
Mluvčí ArcelorMittal řekl Luxembourg Times, že jednání s potenciálními kupci probíhají, a že akvizice hutě llva musí být
dokončena předtím, než bude závod převeden. Poté musí být informovány evropská rada zaměstnanců a místní rada
zaměstnanců.
„Jakmile budou tyto kroky potvrzeny, musí být obchod dokončen do konce roku 2018," dodal mluvčí.
Společnost ArcelorMittal odmítla potvrdit, které společnosti se ucházejí o převzetí závodu.

JEDNÁNÍ S PREMIÉREM
Na naši žádost o schůzku reagoval premiér Babiš nevídaně rychle a obratem
„Přijďte zítra v 17 hod.“
Vyrazili jsme vyzbrojeni všemi možnými materiály s argumenty. Rozdělili
jsme si role a stále něco ladili cestou vlakem. Po procedurách u vstupu do
Úřadu vlády probíhalo jednání v kanceláři premiéra.
Na připravený úvod o tom, jak si vážíme, že si tak rychle našel čas se ani
nedostalo. Premiér šel rovnou k věci: „Tak co máte odboráři?“ Následovala
smršť otázek a odpovědí a úplně mimo naše připravované představy.
Odvezli jsme si písemné požadavky premiéra na Evropskou komisi, které
jsou v souladu s našimi představami. Majitele Guptu při návštěvě 7. 11. slíbil
důkladně proklepnout.

„Právě jsem odborářům z
ArcelorMittal slíbil, že budu
jednat s novým vlastníkem o
budoucnosti firmy. Chci se
osobně přesvědčit o tom, že
nový majitel bude do firmy
investovat,
rozvíjet
ji
a
HLAVNĚ, že udrží všech 6500
pracovních míst, která živí na
Ostravsku skoro 100 tisíc lidí.“
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Z BLÁTA DO LOUŽE
Liberty Steel slibuje v Ostravě investovat čtyři miliardy
V průběhu pěti let investovat 150 milionů eur (3,9 miliardy korun), zvýšit produkci oceli o čtvrtinu
a s rozšířením výroby navýšit stavy zaměstnanců. Takové plány s hutí ArcelorMittal Ostrava nastínila
společnost Liberty Steel, která by měla AMO od skupiny ArcelorMittal odkoupit.
Informacemi o navýšení výroby a udržení zaměstnanosti chce Liberty Steel rozptýlit obavy odborářů
i moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka. Odbory i hejtman se kvůli huti obrátili s žádostí o pomoc i na
premiéra Andreje Babiše.
„Záměrem společnosti Liberty Steel jsou investice do ocelárny, které zvýší objem výroby a návazně
pomohou ke vzniku nových pracovních míst. Zajištění nových pracovních míst je pro Liberty Steel nejvyšší
prioritou,“ uvedl mediální zástupce Liberty Steel Jan Houda s tím, že záměrem firmy je rapidní zrychlení
modernizace huti.
„V průběhu příštích pěti let chceme začít investicí ve výši 150 milionů eur. Cílem investic je zajištění
dlouhodobé udržitelnosti, růstu i modernizace celé výroby. Produkci oceli zvýšíme v následujícím roce
o 500 tisíc tun na 2,5 milionu tun. V další fázi chceme výrobu zvednout až na tři miliony tun ročně,“ sdělil
a dodal, že společnost má zajištěno dostatečné množství emisních povolenek než jich k provozu huti
a navýšení produkce potřebuje.

UVEDENÁ ČÍSLA Z ČLÁNKU A SOUČASNÝ STAV?
PLÁN LIBERTY NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ INVESTICE TÝKAJÍCÍ SE ROZVOJE
HUTI, ALE JEN NEJNUTNĚJŠÍ POLOŽKY NEZBYTNÉ K UDRŽENÍ CHODU
FIRMY NA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍCH
SPOLEČNOST LIBERTY HOUSE NEMÁ ZÁJEM OSTRAVSKOU HUŤ DÁLE
ROZVÍJET, A TO ANI V OBJEMU INVESTIC PLÁNOVANÝCH SKUPINOU
ARCELORMITTAL
TATO SKUPINA NEMÁ ŽÁDNÉ PLÁNY!!

Odpisy v MEUR
Investice v MEUR
Z toho obnovovací

Celkem za
posledních 5 let
ArcelorMittal
170,81
157,48
36,51

Průměr za rok

34,16
31,50
7,30

Celkem na dalších 5 let
Liberty deklarovaná v tisku
170*
150,00

Liberty House
průměr za rok
34*
30

*odhad na základě minulého vývoje
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