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RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH,
HODNĚ LÁSKY, ŠTĚSTÍ, POHODY A
V NOVÉM ROCE MNOHO ZDRAVÍ,
SPOKOJENOSTI A OPTIMISMU.
I V ROCE 2019 NAJDĚTE SVĚTLO NA KONCI
TUNELU.
DRŽME SI PALCE, BUDEME TO
POTŘEBOVAT.
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ZASLALI JSME LIBERTY HOUSE OTÁZKY, NA KTERÉ JEŠTĚ NEMÁME
ODPOVĚĎ
( v době uzávěrky 14.12.)

Otevřené body v rámci procesu projednání s Liberty House
A. Koupě ostravské hutě a náklady na financování této transakce
1. Jaká entita bude vydavatelem dluhopisů, které hodláte vydat?
2. Jaká entita bude po dokončení transakce vlastníkem ostravské hutě?
3. Jaká je splatnost těchto dluhopisů (délka v letech)?
4. Jaká banka bude pomáhat s vydáváním dluhopisů?
5. Za co přesně jsou Vámi uvedené úroky ve výši 5,5% uvedené jako úroky ze zásob?
6. Budou dluhopisy zajištěné? Pokud ano, co bude tím zajištěním? Bude se jednat o aktiva ve vlastnictví
ostravské huti, nebo o její akcie?
7. Vaše prezentace ze dne 5.12. obsahuje úrokové náklady, které by měla ostravská huť nést. Jedná se o
úroky z dluhopisů vydaných za účelem financování nákupu? Pokud ano, z jakého právního titulu bude
ostravská huť platit úroky z dluhopisů, které nevydala (tj. jak se tyto úrokové náklady dostanou na úroveň
ostravské huti)?
B. Prezentovaný Business plán a investice
1. Proč nejsou strategické investice zahrnuty do prezentovaného business plánu?
2. Proč v tabulce viz níže nebyly ve vaší prezentaci uvedeny daně (cca 15 MEUR) a odpisy (cca 45 MEUR)?
Žádáme o úpravu tabulky zahrnující daně a odpisy. Tabulku žádáme ve formátu po jednotlivých letech.
3. Jsou v této tabulce zahrnuty náklady na emisní povolenky po roce 2020? Pokud ano, ve kterém řádku jsou
zahrnuty a jaká je jejich výše?
4. Co přesně znamenají „ostatní náklady“? Žádáme výčet těchto nákladů.
5. V jaké výši budou manažerské poplatky skupině? Ve které položce této tabulky se nacházejí? Jakou
protihodnotu (např. služby, know-how, apod.) bude ostravská huť za manažerské poplatky dostávat?
6. Jak hodláte financovat strategické investice? Z peněz z hospodářského výsledku ostravské hutě nebo
z cizích zdrojů?
7. Jaké jsou garance, že výroba nebo její část nebude přesunuta do Rumunska nebo jiné jednotky GFG?
8. Můžete specifikovat produktový mix, na základě kterého jste došli k navýšení příjmů z prodeje v rámci
prezentace ze dne 5.12?
9. Žádáme, aby veškeré tabulky prezentované v prezentaci dne 5. 12. byly doplněny o detail za jednotlivé
roky, tak jak bylo přislíbeno ekonomickým ředitelem Liberty House.
C. Budoucí organizace
1. Oddělení prodejní sítě - jaký plán na oddělení prodejní sítě máte na prvních 100 dní a následně?
2. Zda si v týmu (a celkově v celém podniku) necháte zahraniční manažery, které do ostravské hutě dosadila
skupina ArcelorMittal? Obáváme se, že jsou spjatí se skupinou AM a nebudou se snažit o nezávislost prodejní
sítě a budou vyvíjet další činnosti tak, aby ostravská huť nekonkurovala skupině ArcelorMittal.
D. Informace o skupině GFG
1. Kolik hotovostních peněz (cash) jste vygenerovali za skupinu GFG za rok 2017 (s vyloučením vzájemných
transakcí a případných přesunů cashe v rámci skupiny)?
2. Finanční profil skupiny GFG - Uvádíte, že obrat bude 15,1 miliardy dolarů a Ebitda ve výši 400 milionů
dolarů v roce 2018. Ebitda vychází hodně nízká, zdravá společnost by měla dosahovat Ebitdu na úrovni cca
10% z obratu (Voestalpine uvádí 15%). Obáváme se, že provozy a aktivity Liberty negenerují takové zisky, aby
skupina mohla financovat tak velké akvizice a ještě investice do kupovaných podniků.
Pozn. tabulku bohužel nemůžeme v této chvíli otisknout

SILVESTR A SVÁTEK
Dle KS je navíc proti ZP za svátek považována i noční směna
31. 12. s příplatkem 125%.
Za práci v této směně je nárok na náhradní volno nebo příplatek za
práci ve svátek. Dovolená se v této směně nečerpá, místo ní se
eviduje absence S- svátek.
Při plánování absence je třeba na tuto směnu plánovat S – svátek.
Pokud je již naplánovaná dovolená, je nutno ji zrušit a naplánovat
svátek.
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NÁVRAT ZAMĚSTNANCŮ DO DOZORČÍCH RAD: BUDOU VOLIT TŘETINU ČLENŮ
KONTROLNÍCH ORGÁNŮ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
Po pěti letech se do českého právního řádu vrátila povinnost zajistit účast zaměstnanců v dozorčích radách akciových
společností
Novela sice platí od roku 2017, ale 14. ledna příštího roku vyprší dvouletá lhůta, kterou dala novela akciovým
společnostem na to, aby zajistily účast pracovníků ve svých dozorčích radách. Do té doby musí nejen uspořádat
volby, ale předtím ještě změnit stanovy tak, aby zvolení zaměstnaneckých zástupců do rady vůbec umožňovaly.
Řada firem musí kvůli nové právní úpravě měnit i počet členů dozorčí rady. Ten musí být nově dělitelný třemi. Ve
stanovách pak také musí podniky určit, kolik členů bude dál vybírat valná hromada a kolik zaměstnanci v pracovním
poměru. Ti musí zvolit minimálně třetinu členů dozorčího orgánu. Akciové společnosti je v dozorčích radách musely
povinně mít až do konce roku 2013, kdy nový zákon o obchodních korporacích tuto povinnost zrušil.
https://pravniradce.ihned.cz/c1-66363760-navrat-zamestnancu-do-dozorcich-rad

Volby do Dozorčí rady v ArcelorMittal Ostrava jsou naplánovány na dny 18.-24.ledna 2019. Za zaměstnance se bude
volit jeden člen.

ACH TY SLAVNÉ FOLIE…
Při studii vydaných porcí v roce 2015-2016 GTH bědovalo
jaký má výpadek v počtu vydaných porcí a ztrátu vyčíslili na
1 458 000,-Kč. Byla provedena rekonstrukce kantýn v roce
2016 s výhledem na rok 2017 z důvodu zlepšení stravy,
výběru a snížení ztrát z pohledu GTH. Letošní pohled a
zkušenosti hlavně na výdej, sortiment a zásobování balených
folii dodávaných do výdejních automatů a chladících zařízení
pro prodej, kde je kantýna provozována, je žalostný.
Problémů s provozováním je až příliš moc. Firma GTH tvrdila,
že má dlouholeté zkušenosti ve stravování a s provozem
automatů na výdej jídel. Můj konkrétní pohled je na kantýnu
611- Aglomerace. Během roku zásobování slušné, od pololetí
stále horší a horší, až je to nyní tragédie. Buď dochází síly
nebo motivace firmě GTH? Opravdu nevím. Bez ohledu, zda
jsou opravy a na Aglomeraci a pecích byly celý rok, je
sortiment omezený v poslední době na dva druhy jídel denně,
každé v počtu asi 40 jídel. Příští den prázdné lednice,
automaty, popřípadě zbytek, jak je na fotografii a kolotoč se
opakuje. Například tento týden je pořád guláš se zelím,
pondělí až pátek a pořád v rezervách je. Některé jídla
z nabídky úplně vymizela.
Pokud firma GTH nestíhá zásobovat a sortiment jídel je bez
nápadů, pak si nemůže stěžovat na zisky.
Přeji Všem dobrou chuť s výhledem na lepší budoucnost
stravování.
Pavel Borůvka

U snědeného krámu

Ležím si ani nevím jak,
vždyť nemám prsa,
mám jen znak,
mám jen hlavu plnou ideálů.

Třeba napadne sníh a
nebude mě ani vidět.
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TŘEBA SI DÁ NĚKDO NA TAMEHU NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ, KDYŽ UŽ TO OD
BŘEZNA NESTIHNUL
Spodní patro K14, tam je to super, jedno topení nejde a druhé nestačí vytopit místnost a také kape za krk, utržen práh od té
doby co vyletěl ventil topení a vytopil komplet celé patro. Na toaletě je mínus. Okna profukují, takže když udeří větší mrazy,
toaleta je nepoužitelná. Vše hlášeno, je to tak od března letošního roku.

Vrchní patro je tam teplo, když je ovšem déšť a
začne se rosit, kape ti za krk a je to príma.

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
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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

