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POSTUPNÉ A DŮLEŽITÉ KROKY AKTIVIT PŘI PRODEJI AMO A DCEŘINÝCH
SPOLEČNOSTÍ
Proběhly schůzky s premiérem ČR, zástupci vlády, MPO, Europoslanci za ČR, včetně osobností kraje

 byla ustavena koordinační skupina pro získávání informací o prodeji AMO
 byl podán požadavek na úsek mezinárodního odboru OS KOVO a Industrioll k zjištění informací o
potencionálních zájemcích o koupi AMO
 byl podán požadavek na OS KOVO zadat zpracování analýzy o potenciálních zájemcích o koupi
AMO firmou Syndex
 iniciovali jsme schůzku se zástupci MPO, která se konala 13. září i za přítomnosti bývalého
ministra průmyslu a obchodu p.Hünera
 kontaktovali jsme osobnosti kraje – hejtman, primátor, média, premiéra, Europoslance
 analýza Syndex se rozcházela s doposud zjištěnými informacemi, proto jsme písemně požádali
odbory British Steel a Liberty Steel o společné jednání
 zástupci odborů British Steel nás pozvali do firmy se sídlem v Scunthorpe v Anglii, kde proběhla
prohlídka firmy, posoudili jsme investice, komunikovali jsme i s řadovými zaměstnanci. Konkrétní
poznatky ve firmě se úplně nepotvrdily s analýzou firmy Syndex
 zástupci Liberty Steel nereagují na výzvy o jednání a nemají nejmenší zájem o komunikaci
 požádali jsme o schůzku s kontrolním správcem, poslali jsem naše dotazy, na které nám
1. října odpověděl. Hlavní dotazy směřovaly k zaměstnanosti, provozování, budoucnosti, výroby
podniku, investic, finančního zajištění a v neposlední řadě délky garance provozován podniku pro
naše zaměstnance.
 dohodli jsme prostřednictvím MPO a Stálého zastoupení ČR v EU jednání v Bruselu na GD COMP
(generální ředitelství pro fúze pro hospodářskou soutěž Evropské komise). Důležité informace:
kupec bude znám v horizontu do konce měsíce října, utajovaný režim je běžný pro tento typ
transakcí, AM předá na EK jednoho kupce, EK bude mít 3-5 týdnů k vydání rozhodnutí.
 4. října se konalo jednání s ministryní průmyslu a obchodu, s hejtmanem, primátorem a vládním
zmocněncem ve společnosti AMO
 zástupci v Evropské radě zaměstnanců dne 9.10. obdrželi informaci, že kupec bude oznámen do
14 dní
 10. října jsme obdrželi dopis předsedy vlády s ujištěním, že vláda věnuje prodeji mimořádnou
pozornost a má zájem na fungování a budoucnosti společnosti
 11.října proběhlo jednání s GŘ a zároveň správcem majetku o pokračování prodeje a
informovanosti o možném budoucím majiteli. Všechny informace byly velice nejasné.
 12. října GŘ a zároveň správce majetku svolal okamžitou schůzku s předsedy ZO a oznámil
oficiální rozhodnutí o výběru nového potencionálního vlastníka, který bude předložený Evropské
komisi k projednání. Odbory ihned na jednání požádaly o okamžitou schůzku s novým
potencionálním vlastníkem k vyjasnění vize, strategie, zaměstnanosti, kolektivní smlouvy.
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ODPOVĚĎ KONTROLNÍHO SPRÁVCE
Aktuální informace k prodeji společnosti
Vážení kolegové,
níže Vám zasíláme aktuální informace k procesu prodeje. Tímto dopisem bychom Vám rádi poskytli aktuální
informace zpřesňující předchozí předpoklady ohledně toho, kdy budou komunikovány informace o
preferovaném zájemci. Jak již bylo předloženo v předchozích dopisech či osobní komunikaci, očekávalo se, že
závěrečná jednání se zbývajícími zájemci proběhnou během září. A zatímco jsme skutečně očekávali, že ve
druhé polovině září budeme mít informace o tom, kdo je tímto preferovaným zájemcem a budeme schopni tuto
informaci komunikovat lokálním odborovým organizacím, nově nyní očekáváme, že jednání budou uzavřena
až v první polovině října. V souladu s tímto se nyní očekává, že vybraný zájemce bude vybrán během října s
tím, že místní odborové organizace a ERZ dostanou informaci o jméně preferovaného zájemce okamžitě poté,
co bude vybrán. V rámci procesu sdělování informací, kdo je upřednostňovaný zájemce se také očekává, že
bude příležitost, aby se odborové organizace s tímto zájemcem setkaly. Načasování a průběh těchto setkání
budou potvrzeny, jakmile bude znám přesnější časový rámec těchto událostí. Následně po těchto krocích a po
dokončení projednání na ERZ bude podepsána kupní smlouva a proces výběru preferovaného kupce bude
muset být odsouhlasen Evropskou komisí. Rádi bychom zdůraznili, že součástí tohoto procesu je jak Kontrolní
správce, tak Evropská komise a oba tyto subjekty budou analyzovat profil kupce, stejně jako podmínky kupní
smlouvy. Preferovaný kupce bude schválen až poté, co dojde k tomuto přezkoumání. Pokud si přejte být
součástí celého procesu, tak bude nejlépe, když se obrátíte na Správce odděleného majetku, se kterým
budeme jednotlivé kroky diskutovat. Ve vztahu k vaší žádosti o další setkání s námi, musíme konstatovat, že
nemáme žádné další informace, které bychom v této době mohli sdílet. Domníváme se také, že na většinu
bodů nejlépe odpoví preferovaný kupující během předpokládaného setkání s místními zástupci odborů, které
bude zorganizováno tak, jak je uvedeno výše. Věříme, že výše uvedené informace jsou pro Vás užitečné a že
budete informovat své ohledně dalšího průběhu procesu.
S pozdravem,
Grant Thornton, monitoring trustee
1st October 2018

NOVÝ MAJITEL? SANJEEV GUPTA
Svou roli v prodeji mohly hrát i společné národní kořeny,
současný majitel, Ind Lakšmí Mittal totiž firmu prodává
britskému miliardáři indického původu Sanjeevu Guptovi.
Sanjeev Gupta je mezinárodní podnikatel a podnikatel, který
stojí v čele GFG Alliance - globální podnik s aktivitami
zaměřenými na výrobu oceli a hliníku, těžbu, strojírenství,
výrobu elektřiny, infrastrukturu, bankovnictví, obchodování s
nemovitostmi a komoditami, vzdělání a dovednosti.
Jako výkonný předseda vede rychle se rozvíjející
celosvětovou průmyslovou skupinu ve výši 13,1 miliardy
dolarů se sídlem v Londýně s dalšími globálními centry v
Dubaji, Singapuru, Hongkongu a Sydney a přítomností ve
více než 30 zemích.
Narodil se v rodině průmyslníků v Pandžábu, byl vzděláván
ve Velké Británii a absolvoval magisterský titul v oboru
ekonomie a management z Cambridgeské univerzity. V roce
1992 založil Liberty House, ještě jako vysokoškolák, zpočátku
jako obecný obchodník zaměřený na Afriku. V následujících
letech se skupina rychle rozvinula a stala se globálním
obchodníkem a dodavatelem v oblasti ocelových a
neželezných kovů.
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Guptův otec, PK Gupta, založil v roce 1955 obchod v
oblasti jízdních kol a jízdních kol v indické Ludhiana.
Obchodně nakonec vyvážel do více než 70 zemí
světa. Během války Biafran (nigerijská občanská válka
1967-1970) zásilky uvízly v Nigérii.
Přiznává, že jediné zaměření na ocel by bylo bojem, ale
obchodování s ocelí tvoří ve skutečnosti jen malou část
celkového obchodu.
"Potřebujete velkou společnost, abyste byli globálním
hráčem, což je obtížné. Výnosy neodůvodňují režijní
náklady. Ale pokud můžete rozdělit režijní náklady mezi
různé podniky, bude to jednodušší, "řekl.
https://www.metalbulletin.com/Article/3559303/We-canmake-the-steel-industry-competitiveLiberty-HousesSanjeev-Gupta.html

ZAMĚSTNANCI ŘEDITELSTVÍ BYLI KRÁCENI NA PRÉMIÍCH ZA 2.Q 2018
Podali jsme písemný požadavek na doplácení prémií za ukazatel výroby na ředitelství, když byl zohledněn pro
zaměstnance záv. 12.
Odpověď vedení: prémiové ukazatele pro zaměstnance ředitelství a závodu 12 jsou rozdílně nastavené
ukazatele pro výrobu a nelze tudíž zohlednění aplikovat u obou útvarů stejně. Ukazatel Výroba AMO je
stanoven jako MFR, to je upřesněný výhled na dané čtvrtletí a jeho plnění za dané čtvrtletí, ale ukazatel PD1plnění plánu výroby je plnění operativního plánu výroby, který je stanoven za každý měsíc čtvrtletí zvlášť.
Proto nelze říci, že jsou oba ukazatele totožné a pro záv. 12 to je PD1.
Operativní plán výroby PD1 byl 515 220t a výroba AMO (MRF) byla 523 491t. Vedení navrhuje probrání na
nejbližší pracovní skupině k prémiovému řádu.
Strana odborů chce vyjednávat o komplexní změně prémiového řádu pro rok 2019.

SPOLEČNOST CB AUTO, A.S. PRO VÁS PŘIPRAVILA
LIMITOVANOU NABÍDKU VOZŮ ZNAČKY ŠKODA FABIA,
OCTAVIA. V PŘÍPADĚ ZÁJMU STAČÍ VYPLNIT FORMULÁŘ
NA NAŠEM WEBU

Tameh Czech 27.3.2018

Nové ŠKODOVKY již od 244 000,- Kč !!!
CB Auto, a.s.
Fabia Combi Active 1,0 MPI 55 kW 5-stup. mech.
Cena nového vozidla (vč. výbavy, příslušenství a slev) 244 000,- Kč
Fabia Combi Ambition 1,0 MPI 55 kW 5-stup. mech.
Cena nového vozidla (vč. výbavy, příslušenství a slev) 283 798,- Kč
Fabia Ambition 1,0 MPI 55 kW 5-stup. mech.
Cena nového vozidla (vč. výbavy, příslušenství a slev) 260 249,- Kč
Fabia Combi Ambition 1,0 MPI 55 kW 5-stup. mech.
Cena nového vozidla (vč. výbavy, příslušenství a slev) 273 998,- Kč
Fabia Combi Ambition 1,0 MPI 55 kW 5-stup. mech.
Cena nového vozidla (vč. výbavy, příslušenství a slev 273 998,-Kč
Octavia Style 1,6 TDI 85 kW 5-stup. mech
Cena nového vozidla (vč. výbavy, příslušenství a slev) 522 600,- Kč

ArcelorMittal z 28.6.2018

https://odboryplus.ecomailapp.cz/public/show/7175/36/f28cb030358d1898c71e8064
94bc0062
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VÝLET DO RAKOUSKA
V Kittsee jsme navštívili slavnou čokoládovnu rodinné firmy Hauswirth spojenou s prohlídkou a ochutnávkou včetně
možnosti nákupu ve firemní prodejně. Poté jsme se vypravili do kouzelného Laxenburgu k návštěvě hradu Franzensburg,
který býval letní rezidencí Habsburků. Na tomto kouzelném místě trávil císař František I. s Alžbětou Bavorskou (Sissi)
líbánky. Vychutnali jsme si také procházku v zámeckém parku a plavbu po jezeře. Počasí nám přálo. Přesunuli jsme se do
jeskyně Seegrotte, která ukrývá největší podzemní jezero v Evropě. Vyvrcholením prohlídky jeskyně byla romantická
plavba po jezeře.

Již osmý ročník velkého bowlingového turnaje se konal v Zuzaně, gratulujeme vítězům.
Jednali jsme o prodeji
v Evropské komisi v
Bruselu

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 724365533 pavel.boruvka@arcelormittal.com
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M
558 482 946 mobil 721 427 805 ludek.lucan@arcelormittal.com
Bc. Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná
596 391 338 mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com

STŘÍPKY
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PORKOVÁK
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 4231,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com

