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ARCELORMITTAL UŽ NIKDY NESPUSTÍ VYSOKOU PEC V HUTI SENDZIMIŘE 
V KRAKOVĚ 
 

To je konec snů o zahájení vysoké pece v ocelárně v Krakově. Společnost ArcelorMittal Polsko ve středu 8. října 
oznámila, že vyřazuje z provozu vysokou pec v Huti Sendzimira v Krakově a trvale uzavírá sekci surovin v Nowé 
Hutě. Několik stovek lidí může přijít o práci. 
O likvidaci surovin rozhodly orgány indického hutního koncernu, majitele Huty Sendzimir v Krakově. To 
znamená, že vysoká pec neobnoví provoz a bude uzavřena také ocelárna. 
Koronavirus zabil vysokou pec 
- Pandemie COVID-19 má obrovské důsledky pro evropský ocelářský průmysl. I když jsme několik týdnů 
zaznamenali mírný nárůst poptávky, zejména kvůli opětovnému naskladnění, poptávka po oceli je stále výrazně 
nižší než před pandemií. A to znamená, že musíme učinit obtížná rozhodnutí - v tomto případě, bohužel, 
rozhodnutí trvale uzavřít vysokou pec a ocelárnu v Krakově - řekl Sanjay Samaddar, prezident správní rady a 
generální ředitel společnosti ArcelorMittal Poland. 
1,2 tisíce zaměstnanců souvisí s tzv. surovinovou částí ocelárny v Krakově. Orgány společnosti zajišťují, že 
téměř polovina z nich již pracuje v jiných pobočkách nebo odešla do důchodu. Dopady rozhodnutí se dotknou 
přibližně 650 lidí. ArcelorMittal prohlašuje, že se pokusí najít nejlepší řešení pro tyto zaměstnance. 
https://krknews.pl/pilne-arcelormittal-juz-nigdy-nie-uruchomi-wielkiego-pieca-w-hucie-sendzimira-w-krakowie/ 

NĚMECKÁ BANKA MILIARDÁŘE GREENSILLA PROCHÁZÍ REGULAČNÍ KONTROLOU 
  
Když miliardář Lex Greensill v loňském roce získal investici 800 milionů dolarů z fondu SoftBank Vision Fund na vývoj nových 
technologií a rozšíření své říše obchodního financování, většina peněz šla malému, nerentabilnímu německému věřiteli. 
  
Greensill Bank, 93letá firma známá jako NordFinanz Bank AG, až do doby, než ji australský finančník koupil v roce 2014, se 
najednou ocitla v záplavě kapitálu. Výše její rozvahy se zvýšila více než sedmkrát, zatímco nabízela nadprůměrné tržní úroko-
vé sazby, aby přilákala vklady, které by poté investovala do aktiv získávaných její mateřskou společností Greensill Capital. 
Růst banky v Brémách přilákal kontrolu hlavních německých regulátorů i jejího programu pojištění vkladů, podle lidí obezná-
mených s touto záležitostí. Obávají se, že příliš mnoho aktiv v portfoliu banky je ve finále navázáno na stejný subjekt a tím  je 
britsko-indický podnikatel Sanjeev Gupta. Hlídací psi přezkoumali portfolio, aby zjistili rozsah vazeb, a uvažují o zavedení 
stropů nebo dalších kapitálových požadavků, pokud by se domnívali, že koncentrace není dostatečně nízká, uvedli lidé a žá-
dali, aby nebyli identifikováni, protože záležitost je soukromá. 
Obavy regulačních orgánů zdůrazňují výzvy, kterým čelí Greensill při kopírování velkých bank na Wall Street v oblasti financo-
vání dodavatelského řetězce. Sám bývalý bankéř ve společnostech Morgan Stanley a Citigroup Inc. se zavázal, že převezme 
velkou část tohoto trhu s nákupem obchodních pohledávek nebo závazků tím, že je bude prezentovat jako krátkodobý dluh, 
který prodá investorům.  Greensill Bank funguje jako „sklad“ těchto balíčků, řekl minulý rok pro Financial News. 
Gupta je hlavou Aliance GFG. Investuje a obnovuje skomírající ocelárny a elektrárny. Cenné papíry spojené s Guptou a sjed-
nané Greensillem byly mezi hlavními investicemi jež vyvolaly krizi  v roce 2018 u švýcarského správce aktiv GAM Holding AG, 
který v této souvislosti vyhodil hvězdného obchodníka Tima Haywooda.  Figurovali se také ve fondech Credit Suisse Group 
AG, které financovaly dodavatelské řetězce, kvůli kterým se banka spojila se společností Greensill. 
Úvěrové portfolio banky Greensill Bank se skládá z půjček zákazníkům společností, které Gupta ovládá, uvedli lidé. Podle 
zprávy zveřejněné v srpnu 2019 soukromou společností Scope Ratings se sídlem v Berlíně, která se specializuje na hodnoce-
ní finančních institucí, pocházely dluhy od skupiny propojených společností, které v bance tvořily přibližně dvě třetiny půjček. 
Od zveřejnění zprávy o rozsahu propojení, se snížil podíl půjček spojených s Guptou a je možné, že nebudou přijata žádná 
regulační opatření, uvedli dotyční. Společnost Greensill také provedla řadu akvizic, které ji pomohly růst a diverzifikovat portfo-
lio obchodního financování, mezi nimi i Finacity, prodejce, který se specializuje na zajištění pohledávek. 
Pokr. str.4 

https://krknews.pl/pilne-arcelormittal-juz-nigdy-nie-uruchomi-wielkiego-pieca-w-hucie-sendzimira-w-krakowie/
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JAK VLASTNĚ FUNGUJÍ ODBORY 

Až do roku 2004 fungovaly na každém závodě základní organizace, stejně jako tomu je dnes, byly ale zastřešeny POR 

(Podniková odborová rada). POR měla předsedu, místopředsedu, ekonoma, právníka, socioložku, hospodáře- účetní. Pod 

řízením POR jsme se jako předsedové scházeli v pondělky co 14 dní na celodenním jednání a zvali si k projednávání 

zástupce vedení společnosti. Pokud bylo třeba o něčem rozhodnout, hlasovali jsme a přijali většinová usnesení na základě 

kterých byla řízena celá činnosti a chod odborů ve firmě. Byli jsme tahouni kraje, odbory z hutě měly velký respekt.  

V roce 2004, kdy probíhal dlouhý spor o kolektivní smlouvu, však dva předsedové přestali ctít většinová rozhodnutí (v čísle 

18/2004 časopisu Ispat Nová huť jeden z nich požaduje : „….více vnímány i menšinové názory….“). Začali rozkládat POR 

v době, kdy Konference složená z delegátů celého podniku schválila 24hodinovou stávku, kdy se připravovaly podpisové 

archy k podpoře stávky pro vyjednávání kolektivní smlouvy s nárůstem mezd na které firma měla. 

V čísle 18/2004 Ispat Nová huť vyšla výzva personálního ředitele p. Gwozdze, (který byl ikonou v rámci turismu v oblasti 

manažerských funkcí u minulého majitele a to ne jen v rámci ČR) že kdo vystoupí z POR dostane od společnosti dar. 

Postupně se POR oslabovala, samozřejmě za lobbiyngu těch, kterým to vyhovovalo viz. zmíněné dva subjekty. 

Přestaly se provádět srážky odborových příspěvků ze mzdy a vybírali jsme „do klobouku“. V POR zůstaly 3 základní 

organizace, které se nedaly koupit. V té době mělo OKD dohodu na nárůstu mezd o 6%, ŽDB 6%. TŽ o 3%, Válcovny 

plechu FM 5,8%. V huti se 2004 vybojovalo v průměru 208Kč, což bylo 0,98%. 

Ale dost historie z roku 2004, jak pracujeme a jednáme nyní?  

V huti existuje 13 základních organizací, které jsou v 3 subjektech. Jedním je POR, která se přejmenovala na Radu 

odborů, dále máme OOOH (Odborová organizace Ostravská huť) a třetím subjektem je Základní organizace OS KOVO 

Liberty Česká republika.  

Každý ze subjektů vydává svá periodika: Rada- Porkováka, OOOH – Občasník, ZO Liberty ČR- Enháčko. Těmito 

periodiky se oslovují všichni zaměstnanci LO. 

Podařilo se najít shodu napříč ZO což signalizují společné články v periodikách Porkováku ,Občasníku a Enháčka. Je to 

signál jak pro členy odborů tak všechny zaměstnance ve firmě že odbory hájí práva všech napříč ZO , které mají předsedy 

ochotné ctít názor většiny . 

Každá Základní organizace má stále svoji právní subjektivitu, ale jednáme společně a o důležitých věcech společně 

hlasujeme. Každý předseda ZO má jeden hlas a demokratickou většinou je přijímáno rozhodnutí. Historie ukázala, že jinak 

společně totiž pracovat nelze. Na různé věci můžeme mít různý názor, ale je potřeba ctít demokratická rozhodnutí většiny, 

ale bohužel dodnes nejsou někteří schopni pochopit co je demokratická většina a žijí v časech dávno minulých, že není 

ctěn názor menšinový.  

Nemůžeme dopustit, aby si jedinec bral jako rukojmí zbytek předsedů a jejich organizací. Nelze již připustit stav, který 

gradoval v roce 2004.  Budeme vás otevřeně informovat o našich jednáních a budeme konkretizovat, kdo nerespektuje 

demokratické a většinové principy.  

Dnes můžeme jasně konstatovat, že od dob minulých jsme se již poučili a nenecháme se rozvrátit jak v minulosti. Realita 

dneška je konečně jiná. Drtivá většina odborových organizací v jejich seskupeních spolupracuje a především si 

uvědomuje, že jedině v celku je potenciál vytvářet tlak na zaměstnavatele. Není jiné cesty v těchto časech, ale i do 

budoucna a je více jak klíčové mít zde v huti silné odbory pracujících ve shodě v rámci demokratické většiny a ne jinak.  

Pokračování příště 

 

 

KOMU CHCEME POMŮŽEME, KOMU NECHCEME 

NEMŮŽEME 

Na tomto pravidlu se již léta nic nezměnilo, zvlášť, když se jedná o peníze a 

propouštění.  

Zaměstnavatel si vytyčil, že v letošním roce opět bude redukovat, zatím tedy 

stále tvrdí že „jen“ u THP pozic.  

THP pozice však jsou nejen vaši nadřízení, ale i řadoví zaměstnanci. Lidé 

mnohdy pracující v této firmě mnoho let, kde nechali mnozí i své zdraví.  

Zaslouží si odstupné? Proč se používá praxe, že když odchází vedoucí 

zaměstnanec ze svého postu najde se pro něj na přechodnou dobu papírově 

místo, nebo se dokonce vytvoří duplicitní místo, aby mohl odejít s odstupným, 

protože přece s takovým platem nebude odcházet s holou pr…..  

Když ale odchází řadový zaměstnanec, tak pro něj toto nelze a důvodem je 

jediné, tvoje místo zrušit nemůžeme.  

Ano, jako odbory jsme proti každému zrušení pracovního místa, ale pokud 

zaměstnavatel vyhlásí organizační změny a zaměstnanec je např, dlouhodobě 

nemocný a chce odejít i sám, proč to u něj nejde? Opět jen někomu lze vyjít 

vstříc?  

 

STŘÍPKY 

- Stále řešíme provoz sanitky 
- Děkujeme všem pojištěncům, 

kteří přišli volit do SR a DR 
pojišťovny 

- Pracujeme na návrhu kolektivní 
smlouvy, opětovně vyzýváme 
k námětům 

- Byli jste na rekondičním 
pobytu? Sbíráme náměty, 
v roce 2021 bude probíhat 
výběrové řízení na další 4 roky, 
které provádí ČPZP 
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DVĚ FIRMY SPOJENÉ S MILIARDÁŘEM A BRITSKÝM OCELÁŘSKÝM 
MAGNÁTEM SANJEEVEM GUPTOU OBDRŽELY DESÍTKY MILIONŮ LIBER V 
PŮJČKÁCH URČENÝCH PRO FIRMY POSTIŽENÉ PADEMIÍ COVID, PŘESTOŽE 
VE VELKÉ BRITÁNII ZAMĚSTNÁVAJÍ POUZE 11 ZAMĚSTNANCŮ. 
 

- Společnost Greensill Capital poskytla financování dvěma společnostem spojovaných se Sanjeevem Guptou 
-      Finance byly poskytnuty prostřednictvím britského programu na podporu velkých firem postižených 

koronavirem (CLBILS) 
-      Poskytovatel půjček se sídlem v Londýně zaměstnává jako poradce bývalého premiéra Davida Camerona 

  
Dvě společnosti spojené s miliardářem a britským ocelářským magnátem obdržely nouzové vládní půjčky Covid v hodnotě 
desítek milionů liber, přestože ve Velké Británii zaměstnávají pouze 11 lidí. 
Londýnský věřitel Greensill Capital, který jako poradce zaměstnává bývalého předsedu vlády Davida Camerona, poskytl 
podle The Financial Times financování dvěma obchodním společnostem obchodujícími s kovy spojovaných s podnikatelem 
Sanjeevem Guptou. 
Peníze byly poskytnuty prostřednictvím programu CLBILS, tj. vládního programu na podporu velkých firem postižených krizí 
COVID19, který poskytuje půjčky v hodnotě až 200 mil. liber, přičemž vláda je povinna zaplatit 80% půjčené částky v případě 
nesplácení. 
  
Pan Gupta se vzděláním v Cambridge je generálním ředitelem a předsedou GFG Alliance, mezinárodní skupiny podniků 
zabývajících se od výroby kovů, přes finanční služby až po obchod s realitami s ročními příjmy přes 15 miliard liber. 
  
Jedna z jeho společností, společnost pro těžbu, obchodování s kovy a přepravu s názvem Simec International, získala v 
červenci půjčku v rámci programu CLBILS od společnosti Greensill. Předsedou společnosti Simec je otec Sanjeeva Gupty, 
Parduman.  
Společnost dosahuje ročního obratu 455 mil. liber, což představuje více než je požadovaný obrat ve 45 mil. liber, který je 
podmínkou při podávání žádosti o půjčku prostřednictvím programu CLBILS, zatímco jiný program Bounce Back Loan, je 
určen menším firmám. 
Následující měsíc poskytl Greensill další vládou garantovanou půjčku firmě Aar Tee Commodities, další obchodní společnosti 
s kovy, která má úzké vazby na GFG Alliance pana Gupty. 
Založil ji Ravi Trehan, který kdysi působil v představenstvu GFG, a zastával pozici ředitele společnosti Simec. 
Greensill, za kterým stojí japonská banka SoftBank, uvedla, že se nezabývá „detaily“ půjček, ale uvedla, že kritéria pro to, aby 
žadatel mohl obdržet půjčku přes program CLBILS jsou „přísně předepsána a regulována Britskou Obchodní Bankou“. 
GFG Aliance také odmítla diskutovat o konkrétních detailech, ale uvedla: „Finance z jakýchkoli půjček souvisejících s Covid 
půjdou na podporu podniků zasažených Covid-19 a na udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst v průmyslových 
podnicích v našem portfoliu.“ 
Aar Tee uvedla, že má „obchodní vztah“ s GFG, ale považuje se za „samostatnou společnosti“. Rovněž odmítla diskutovat o 
půjčce. 
MailOnline také kontaktoval Britskou Obchodní Banku s žádostí o komentář. 
Tyto informace přicházejí v době, kdy panují obavy ohledně vládního programu Bounce Back Loans, který byl na rozdíl od 
CLBILS určen pro menší podniky. 
Daňoví poplatníci budou hradit dluhy ve výši 26 miliard liber, představující sumu finančních prostředků odcizených 
podvodníky, které nikdy nebudou splaceny říká Nejvyšší kontrolní úřad, který má hlídat vládu v její výdaje.   
Tento program narychlo připravil ministr financí Rishi Sunak v květnu poté, co si podniky stěžovaly, že banky odmítají půjčovat 
podle původního režimu nouzových půjček. 
Pan Sunak slíbil, že poskytnou „rychlou a snadnou“ pomoc, záchranné lano, pro malé a střední firmy. 
Více než 1,2 milionu firem požádalo o půjčky až do výše 50 000 liber (1,5 mil. Kč), které jsou nabízeny prostřednictvím bank 
se 100% ručením daňovými poplatníky a bezúročné v prvním roce. 
Dosud bylo na program vyčleněno více než 38 miliard liber, přičemž úředníci očekávají, že v době, kdy bude program uzavřen 
příští měsíc, vzroste vypůjčená částka až na 48 miliard liber. 
Nicméně včera večer předseda poslanecké sněmovny varoval, že „ukvapené spuštění“ této pomoci firmám znamená, že „se 
podvodníci dostanou k miliardám liber na náklady daňových poplatníků“. 
Ministerstvo financí se však ohradilo s tím, že se nehodlá omlouvat za to, že se snaží získat peníze pro zoufalé firmy, a to co 
nejrychleji. 
Analýza Nejvyššího kontrolního úřadu však při několika kontrolách zjistila, že prostředky byly získány skutečně snadno a že 
celá záležitost nechává daňové poplatníky vystaveny velkému riziku. 
Vládní úředníci varovali, že 35 až 60 procent těchto půjček nemusí být nikdy splaceno nebo se dostane do rukou 
podvodníkům. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8813915/Two-firms-linked-billionaire-received-tens-millions-emergency-Covid-loans.html 

 
 
O jaké půjčky mohou firmy žádat v souvislosti s Covid?  
Firmám byly poskytnuty půjčky v rámci vládního programu CLBILS, což je program určený pro velké podniky.   
Tento program je vyhrazen pro firmy s ročním obratem nejméně 45 milionů liber.  
Peníze jsou poskytovány soukromým subjektem, ale vláda v případě nesplácení zaplatí 85% z celkové částky.   
Menší společnosti mohou požádat o půjčku v rámci programu Bounce Back Loan, což je samostatný program.  

 
 

https://www.dailymail.co.uk/news/david_cameron/index.html
https://www.ft.com/content/9c12a439-4bfd-4cce-bf74-4bd7d7ffe238
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                   PORKOVÁK 
 

 ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice, 
 tel. 59 568 6141, 

E-mail:vspor01.ostrava@libertysteelgroup.com 
 

Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA  ZO ostravská huť 
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@libertysteelgroup.com 

Verner David  ZO Laboratoře a Výzkum 
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@libertysteelgroup.com 

Borůvka Pavel ZO Vysoké pece 
595 686 254  mobil 724 365 533 z12.kovo@libertysteelgroup.com 

VYJÁDŘENÍ  PŘEDSEDY 
 OS KOVO 

ke kandidatuře za zaměst-
navatele: „Osobně nepovažuji 

kandidaturu R. Bečici do zdravotní 
pojišťovny za zaměstnavatele za 
šťastné a správné. Pokud se týče 
v závěru zmiňované činnosti OS 
KOVO, odkazuji na Stanovy OS 
KOVO, §8, odstavce (1), (2), (6) a 
(7). Morální rozměry jednání 
jednotlivých členů OS KOVO mohou 
stanovy těžko postihnout a je nyní na 
podepsaných předsedech a předsed-
kyních ZO, zda využijí postup daný 

stanovami, či nikoli.“  

 

 

Z TISKOVÝCH ZPRÁV SPOLEČNOSTI 
LIBERTY Steel Group podala nabídku na koupi Thyssenkrupp Steel Europe 
LIBERTY Steel Group součást divize skupiny GFG Alliance, která je leadrem v 
odvětví udržitelného průmyslu, dnes oznámila, že učinila nezávaznou orientační 
nabídku (NBIO) v rámci procesu prodeje ocelářských jednotek společnosti 
Thyssenkrupp. LIBERTY Steel je globální ocelářský a těžební gigant s ročními 
výnosy kolem 15 miliard USD / 13 miliard EUR a 30 000 zaměstnanci ve více než 
200 lokalitách na čtyřech kontinentech. 
Komentář: stejný scénář jaký měl minulý vlastník? Skupuje se kde co a investice do 
obnovy? Na ty finance jsou či nikoli?  Další a další půjčky …. Od Greensillu? 
 
 
 
 
 
 
 
,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

Pokr. ze str.1 

I když aktiva spojená s Guptou byla ponížena oproti minulosti, regulační orgány se 
obávají vysoké koncentrace spojené s jednou skupinou, uvedli lidé. Mít hodně aktiv 
svázaných s jedním subjektem by mohlo Greensill Bank vystavit riziku ztráty velké 
části investičního příjmu, pokud by tento zdroj zmizel, zejména proto, že mnoho aktiv 
je krátkodobých. 
BaFin také považuje aktiva spojená s Guptou v rozvaze banky za nepřiměřené riziko 
a zvažuje další kapitálové požadavky a omezení rizik, uvedli lidé. BaFin neučinil 
rozhodnutí a je také možné, že regulátor nebude jednat, pokud se riziko koncentrace 
dále sníží. 
"Greensill Bank je silně kapitalizovaná, plně odpovídá regulačním požadavkům a 
všechny její obchodní pohledávky jsou plně pojištěny," uvedl mluvčí společnosti.  
 "Vedeme pravidelné, konstruktivní dialogy s příslušnými regulačními orgány v Německu a ve všech jurisdikcích, kde působí-
me."Zástupci společnosti BaFin, bankovní asociace a její hodnotící jednotky, to odmítli komentovat, stejně jako mluvčí společ-
nosti Gupta GFG. 
Asociace německých bank, která provozuje dobrovolný program pojištění vkladů pro věřitele v soukromém sektoru, nedávno 
uzavřela audit banky Greensill, která byla provedena prostřednictvím nezávislé hodnotící instituce. Zpráva, která není veřejná, 
ukázala výhrady ke koncentraci rizik v portfoliu banky, uvedli lidé. 
Podle veřejně dostupných dokumentů ani Greensill Bank, ani původní společnost nedosáhly v desetiletí do roku 2018 roční 
zisk nad hranici rentability. Společnost Scope uvedla, že věřitel dosáhl zisku ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 a za prvních pět 
měsíců roku 2019 vykázal provozní zisk 2,6 milionu eur, k čemuž přispěla nedávná kapitálová injekce. 
Scope ve své zprávě poznamenal, že finanční výkonnost banky Greensill Bank „bude rozhodujícím způsobem záviset“ na 
schopnosti mateřského podniku generovat dostatek aktiv, do nichž by banka mohla investovat. Na její výkonnost mají vliv také 
náklady na zajištění proti výkyvům měn a pojištění aktiv proti selhání, zpráva uvedla. 
Banka v současné době platí 0,7% úrokovou sazbu za vklady v eurech, které jsou umístěny na rok. To je nejvyšší z němec-
kých bank uvedených na srovnávacím webu Weltsparen.de. Vklady zákazníků se podle zprávy Scope od konce roku 2017 do 
května loňského roku více než ztrojnásobily na 960 milionů eur. 
Členství ve sdružení zajištující pojištění vkladů je zásadní pro banky působící v Německu, aby zajistily klientům, že jejich pení-
ze jsou v bezpečí. Greensill Bank zobrazuje své členství ve sdružení prominentně na svých webových stránkách. Protože 
nemá žádné pobočky, získává zákazníky přes makléře a weby. 
Společnost BaFin je obzvláště horlivá v ochraně před potenciálními problémy poté, co se letos dostala pod palbu za to, že 
nezabránila masivnímu účetnímu podvodu u poskytovatele plateb Wirecard AG. Zatímco Wirecard vlastnila německou banku, 
na kterou dohlížel BaFin, zbytek společnosti nebyl monitorován, protože společnost byla považována hlavně za technologickou 
firmu. Greensill se také označuje za FINTECH, ačkoli většina jeho technologií pochází od poskytovatelů třetích stran. V počát-
cích byla velká část jejího podnikání vázána na Guptu, pro jejíž společnosti zařídil financování ve výši stovek milionů eur. 
Haywoodovy finanční fondy ve společnosti GAM držely velké množství portfolia vázaného na společnosti Gupty, které financo-
val Greensill. Investice fungovaly dobře pro Haywoododa, který v té době řídil druhé největší portfolio firmy podle aktiv. Ale 
poté, co interní sonda odhalila potenciální problémy s nevhodným jednáním ze strany správce fondu, GAM ho v polovině roku 
2018 propustil s tím, že Haywood u některých podniků neprovedl dostatečnou hloubkovou kontrolu a porušil politiku společnos-
ti.Haywood, který opustil GAM, obvinění odmítl. 
kJeho propuštění vyvolalo vlnu stažení finančních prostředků ze strany investorů a přinutilo GAM zmrazit Haywoodovy fondy, 
protože pro některé z aktiv nemohli dostatečně rychle najít kupce. Společnost GAM nakonec vrátila všechny peníze investorů 
do fondů s malým ziskem, i když téměř rok trvalo, než se uvolnily dluhopisy spojené s projekty GFG v hodnotě více než 1 mili-
ardy USD. 
V té době také se stáhla také pobočka Credit Suisse, která koupila aktiva spojená s Guptou prostřednictvím svých finančních 
fondů dodavatelského řetězce. 
Když se v květnu loňského roku Masayoshi Son's SoftBank Vision Fund dohodl na investici 800 milionů $ do Greensill Capital, 
přišlo to ve vhodnou dobu. Kolaps Haywoodových fondů zanechal Greensilla bez významného kupce jeho bankovních obcho-
dů. Fondy GAM také poskytly 300 milionů eur přímých půjček společnosti Greensill Capital prostřednictvím speciálně vytvoře-
ného subjektu názvem Laufer. 
 „Investice z Vision Fondu urychlí Greensillův vývoj nových technologií, aby dále zlepšila přístup ke kapitálu své společnosti a 
smysluplně zvýšila schopnost firmy podporovat rozvoj širokého likvidního kapitálového trhu pro aktiva financování pracovního 
kapitálu,“ uvedl Greensill v tisku v té době. Greensill v té době rovněž uvedl, že se bude prosazovat na trzích, jako je Brazílie, 
Čína a Indie.Většina peněz šla německému věřiteli, podle Scope a loňského rozhovoru pro Financial News s Greensillem.  
Zdroj: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-19/billionaire-greensill-s-german-bank-draws-regulatory-scrutiny 
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