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VOLBY DO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI OD 18. - 24. LEDNA 2019
Volby jsou přímé, elektronicky. Zaměstnancům bude umožněno, aby po přihlášení do portálu AMOS a to
v kiosku, na počítači v práci nebo doma, mohli hlasovat ve prospěch jednoho z navržených kandidátů.
V informačním systému AMOS budou kandidáti seřazeni podle abecedy. Hlasování bude probíhat v termínu
od 18.- do 24. ledna 2019. Zvolen bude kandidát, který obdrží nejvíce hlasů. Volí jen zaměstnanci
ArcelorMittal, nikoli dceřiné společnosti či TAMEH.
Vážení zaměstnanci,
po oznámení termínu voleb jsem si nemyslela, že budu kandidovat do Dozorčí rady.
Tato funkce je velice zodpovědná, hlavně vůči Vám, zaměstnancům. Rozhodla jsem
se dát svůj souhlas s kandidaturou až ve chvíli, kdy mě oslovili zaměstnanci, že
požadují změnu. Znamená to mnoho povinností, málo práv a velkou zodpovědnost.
Období, které máme před sebou a nastane po prodeji ostravské hutě, bude hodně
důležité vůbec nic nepodcenit, nezanedbat a spousta věcí se bude muset důkladně
prověřovat a konzultovat.
V době, kdy upozorňujeme Evropskou komisi a další orgány na to, jaký nový majitel
je preferován ArcelorMittalem, pořád otevřeně vystupuji k jeho nekvalitám, je jasné,
že nic nebudu schvalovat a souhlasit s tím, co by mělo poškodit zaměstnance a
budu prosazovat vždy to, co je pro zaměstnance prospěšné. Liberty jistě věří, že
díky preferencím od ArcelorMittal, novým majitelem budou a já jsem přesvědčena,
že v Dozorčí radě nepotřebují někoho, kdo jim bude šlapat na paty, nebude
souhlasit a raději by v DR viděli za zaměstnance člověka k nim velice loajálního.
Proto nepromarněte svou volbu, která rozhodne a je platná na 3 roky.
Vyjadřovat se k možným dalším kandidátům nebudu, ani nevím v této chvíli, kdo bude kandidovat, protože
by to vyznělo jako účelová kampaň a nechci a nebudu vám nic slibovat v souladu s heslem „Slibem
nezarmoutíš“, nehodlám ani leštit kliky, ani rozvážet guláš. Ale určitě vím, co musím udělat za nás
zaměstnance. Nedopustit rozpad a ukončení činnosti firmy, budu prosazovat nové investice a lepší
podmínky pro zaměstnance.
Základní kontrolní povinností Dozorčí rady je dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování
podnikatelské činnosti společnosti. Při dohledu Dozorčí rada zjišťuje, zda představenstvo vykonává svou
působnost v souladu s právními předpisy. Dozorčí rada je povinna kontrolovat, zda členové představenstva
jednají v souladu se zájmy společnosti a zda jednají v souladu s péčí řádného hospodáře, neboli kontrolovat
plnění právních povinností. Náhrada škody, kterou způsobí člen DR porušením svých povinností, může být
příliš velká a proto je potřeba k této funkci přistupovat zodpovědně a se vší vážností. Já si to vše uvědomuji.
Pokud se rozhodnete dát mi svůj hlas, bude to pro mě velký závazek i čest vás zastupovat.
Rozhodně ale nenechte propadnout svůj hlas, rozhoduje každý jednotlivý hlas. Volební řád je postaven tak,
že ten, kdo obdrží více hlasů je zvolen.
Ostrava 4.1.2019
Sobolová Alena
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Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY DNE 20.12.2018 K SITUACI PRODEJE
Pokud si to raději chcete poslechnout tak zde je odkaz:
https://www.psp.cz/eknih/2017ps/audio/2018/12/20/2018122014581512.mp3
Stenozáznam:
Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, moje otázka je velice krátká. Budu velice rád za
odpověď. Před nedávnem jsme se tady zabývali na mimořádné schůzi situací ArcelorMittal Ostrava a jejím nuceným
prodejem novému nabyvateli. Vy jste přislíbil, že se pokusíte zjistit informace do Evropské komise k věcem, které by
objasnily tuto situaci, popřípadě oddálily ty problémy nebo ty obavy, které mají zaměstnanci.
Rád bych se zeptal, zda se vám podařilo na Evropské komisi něco zjistit, popřípadě jestli jsou už nějaké informace, jako
investiční plán a další záležitosti, protože informace o nabyvateli, které vzbudily pochybnosti, přetrvávají i nadále.
Děkuji.
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za krátký a konkrétní dotaz a dodržení času a prosím pana premiéra
o odpověď.
Předseda vlády ČR Andrej Babiš:
Ohledně ArcelorMittal je na začátek možná dobře si připomenout trošku historie. ArcelorMittal koupil majoritní podíl
Nové huti v roce 2002 za 9 mil. dolarů. Za 52 % dal 6 mil. dolarů, což tehdejší vláda hodnotila jako velký úspěch. V té
době se tento investor jmenoval LMN Holding při registraci na antilském Curacao a byl považován za holandskou firmu.
Zavázal se k určitým investicím, ale ty všechny uhradil až ze zisku firmy, nikoliv jak slíbil, že to půjde z jeho kapitálu ze
zahraničí. A proto se jeho investice do ekologie opožďovaly za dohodnutým harmonogramem.
Okolo jeho činnosti bylo mnoho dalších nejasností a podivných akcí, například pan podnikatel Mastný a společnost
PETRCÍLE, žaloba na Českou republiku. Na druhé straně mu média zobala z ruky, protože o něm psali obdivné články,
že je to jeden z nejbohatších lidí na světě. Číst některé věci z té doby je opravdu zážitek. Od počátku si také minoritní
akcionáři stěžovali, že firma nevyplácí dividendy, ačkoliv má zisk a poskytuje půjčky uvnitř skupiny za nižších úroků, než
je obvyklé.
Podle dat, která jsou uvedena ve výročních zprávách, tak již v letech 2007 až 2009 dosahovaly krátkodobé pohledávky
skupiny zhruba 25 mld. Ten objem se zvětšoval, vrchol byl v roce 2012, to bylo 42 mld. Po vyplacení dividend pak
kolem 5 až 8 mld. Firma do roku 2012 vytvořila zisk podle rozvahy v položce nerozdělený zisk minulých let 42,94 mld.,
takže 43 mld. První výplata dividend byla v roce 2013 8,38 mld., ve stejné výši 8,24 mld. v roce 2014, za rok 2015 bylo
vyplaceno 23 mld. dividend, což je podle výkazu cash-flow. To už ArcelorMittal měl celou firmu, takže celkově si vzal
dividendy za 40 mld. Na to, že za nákup Nové huti zaplatil Mittal 9 mil. dolarů, tehdejší kurz 35 korun/dolar, to bylo 315
mil. korun, takže to je celkem slušná návratnost. Takže to jen, abychom si vzpomněli, jak se tady hospodařilo.
Co se týká toho dotazu, několikrát jsem jednal s odboráři. Na základě toho jsem psal i dopis paní Vestager 28. září
2018, kde ji žádám, aby se k té akvizici postavili odpovědně, protože jsme měli trošku obavy, jestli ten investor nebude
nějaký další investor, který zapomene investovat. Na základě toho jsem dostal odpověď od paní komisařky 7. listopadu
2018. Potom jsem jednal osobně s paní komisařkou, jednal jsem i s tím zájemcem, takže tomu věnujeme... Teď jsem
nově dostal dopis od paní, myslím, že Sobolová se jmenuje, pokud se nepletu. Nechal jsem to analyzovat paní
ministryni průmyslu a obchodu Novákové, aby nám řekla, a teď mě oslovil i hejtman pan Vondrák, že by chtěli podepsat
de facto takovou třístrannou smlouvu, kraj, ArcelorMittal a ten nový investor, aby od počátku bylo jasno, že
potřebujeme, aby investovali nejenom do výše odpisů, ale aby investovali podstatně víc, protože v minulosti majitel
neinvestoval, investoval hlavně v Polsku. U nás to nechal vyloženě jenom provozovat, ale očekávané investice se
nedostavily. V této chvíli se snažíme připravit a oslovit tyhle aktéry této akvizice, kde samozřejmě není problém to i
s vámi konzultovat, pokud o to bude zájem.
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.
Poslanec Leo Luzar: Děkuji za odpověď. Pouze krátce, samozřejmě zájem mám o konzultace, protože mě ten vývoj
zajímá. Ale konkrétní otázka, jestli ta odpověď paní komisařky vás uspokojila? Jestli vám, jak se říká, pomohla pochopit
tu situaci Evropské komise a rozptýlila obavy, které zaznívaly. Děkuji.
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér, jestli bude reagovat? Bude reagovat. Prosím.
Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Byl jsem velice příjemně překvapen, že ten její tým skutečně ví, o čem mluví.
Mluvili jsme v kategoriích odpisy, investice, protože ten nový investor tvrdí, že bude vlastně používat jedinou surovinu,
že chce investovat do energetiky. Tak já jsem upozorňoval na věci, které se nám nezdály nebo nezdají. Oni si to napsali
a myslím si, že ten její tým je profesionální, rozumí tomu. A myslím si, že paní komisařka byla ráda za to setkání. Když
jsem ji teď znovu potkal v Bruselu, tak se k tomu znovu vrátila. Myslím, že paní Vestager skutečně patří mezi velice
kvalitní komisaře, že dělá svoji práci velice dobře a já mám osobně důvěru v to, že na to dohlédne, aby se něco nestalo.
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ČTK 24.12.2018

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY CHYSTAJÍ INVESTICE ZA 2,7 MILIARDY KORUN
Třinec (Frýdecko-Místecko) 24. prosince (ČTK) - Hutní společnost Třinecké železárny (TŽ) chystá na příští rok
investice za 2,7 miliardy korun, letos investovala tři miliardy. Mezi největší investice budou patřit dva ohřívače
větrů na vysoké peci číslo 6, každý z nich bude stát 270 milionů korun. ČTK to řekl generální ředitel TŽ Jan
Czudek.
Ohřívače větrů jednak zvýší energetickou účinnost pece, čili sníží spotřebu energie. Zároveň sníží emise oxidu
uhličitého, což je podle ředitele klíčová záležitost.
Další z velkých investic bude takzvaný skládkový most na aglomeraci, tedy v provozu, kde se spékáním koksu,
železné rudy, vápence a dalších surovin připravuje vsázka do vysoké pece. "To je mohutný jeřáb za 130
milionů korun, který ve své lžíci je schopen nabrat naráz deset kubíků," řekl Czudek.
Železárny také začnou projekčně připravovat modernizaci kontijemné válcovací trati. "V příštím roce budou
první studie. Je to stavba, kterou očekáváme v řádu nějakých 1,5 miliardy korun," řekl Czudek. Podnik příští rok
zahájí také přípravu rekonstrukce vysoké pece číslo 6.
U některých projektů TŽ počítají i s dotacemi. "S několika projekty jsme v dotačních programech zejména
ministerstva životního prostředí, ale taky ministerstva průmyslu. U ministerstva životního prostředí jsou to
zejména stroje, které pomáhají v obsluze aglomerací, a zase je tam díky tomu významné snížení emisí," řekl
ředitel.
Tento rok firma například dokončila přestavbu dvou proudů kontinuálního lití oceli za 120 milionů korun. Chtěla
letos investovat více než tři miliardy, ale znemožnil jí to nedostatek kapacit u dodavatelských firem. "Opravdu
na některé projekty jsme nebyli schopni zajistit kvalitní dodavatelské firmy, tak jsme je odsunuli," řekl Czudek.
Třinecké železárny jsou největším producentem oceli v České republice. Loni jí vyrobily 2,53 milionu tun. Mezi
hlavní produkty podniku patří dlouhé válcované výrobky - válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel,
tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Přes 65 procent produkce směřuje na
export. V roce 2017 dosáhly TŽ zisku 1,424 miliardy korun a tržeb 35,859 miliardy korun.
V Třineckých železárnách nyní včetně odloučených provozů v Ostravě, Bohumíně na Karvinsku, Starém Městě
u Uherského Hradiště a Kladně pracuje přes 7000 lidí. I s dceřinými firmami mají okolo 10.000 zaměstnanců.
Pozn. Přikládám pro srovnání
Třinecké železárny plán 2019: 2,7 mld. Kč (2018: 3 mld.)
Liberty / AMO plán 2019: 0,86 mld. Kč (33 mil. Eur dle prezentace BP)

Sobolová Alena

K PÁDU OKD PŘISPĚL I NEVÝHODNÝ ÚROK Z ÚVĚRU VE VÝŠI 8%!!!
Kriminalisté prověřují důvody, které vedly k pádu těžebního kolosu OKD poté, co je ovládl miliardář Zdeněk Bakala.
Kromě vyplácení nepřiměřeně vysokých dividend šetří také nevýhodné půjčky s vysokými úroky, na které poukazoval
insolvenční správce OKD a společnost Arca Capital slovenského finančníka Pavola Krúpy na ně upozornila trestním
oznámením. Pojednává o tom např. článek v Lidových novinách z 3. ledna 2019: Kauza OKD: policie chce více času.
V článku se uvádí mimo jiné, že společnosti OKD mohla nevýhodným úrokem vzniknout škoda přes půl miliardy
korun.
O jaký úrok šlo? V roce 2010 vedení OKD rozhodlo o přefinancování tehdejších bankovních úvěrů a nahrazení
vnitroskupinovými úvěry, u nichž byla úroková sazba vyšší než 5 procent a dvě tranše byly úročeny dokonce 8,12 a
8,88 %. Což bylo 3-4x více než při předchozích bankovních úvěrech (2,2 – 2,8 %). Jak uvádí investiční skupina Arca
Capital na svých webových stránkách, mohlo jít o účelové vyvádění hotovosti z OKD do mateřské společnosti NWR a
snížení daňového základu OKD.
Podrobný popis nevýhodného úroku – viz. tisková zpráva společnosti Arca Capital o valné hromadě NWR (2. strana):
https://www.arcacapital.com/modules/docpool/documents/36-arca-capitaltzvalna-hromada-nwr11-4-2016.pdf
Co z toho vyplývá? Úrok 8% považují finančníci za nevýhodný a poškozující firmu! Vyšetřuje to Národní centrála proti
organizovanému zločinu! Liberty má v Business plánu 9% úrok! Komu to prospěje a koho to poškodí??
Sobolová Alena
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20. PROSINCE JSME DISKUTOVALI S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM
V rámci diskuse s GŘ k otevřeným bodům, na které společnost Liberty House odpovídala, byly specifikovány tyto
doplňující dotazy a zaslány na Liberty House:
1.
Poskytnuté roční finanční výhledy v business plánu jsou označeny jako rok 1-5. Prosím, potvrďte, že tyto roky se
vztahují k období 2019 – 2023
2.
Prosím, poskytněte finanční výhled zohledňující EBITDU, odpisy, daně, finanční náklady a čisté zisky
3.
Jak jsou emisní povolenky zohledněny v ročních výhledech od roku 2021 a dále
4.
Financování zásob. Znamená, že zásoby v AMO budou fyzickou zástavou pro tuto půjčku?
5.
Přechodové smlouvy: máme informace, že se budou platit 4% z nakoupených surovin. Je toto zohledněno
v položce „financování“ a týká se to jen roku 2019?
6.
Finanční plán: čím bude Ostrava ručit jako zárukou finančním investorům či bankám v rámci celkového finančního
schématu?
7.
Korporátní struktura: proč zřizujete několik dalších subjektů pro 2 jednotky. Prosím, potvrďte, že všechny tyto
jednotky budou mít sídlo v Evropě.

NÁŠ POHLED NA LIBERTY SE
NEZMĚNIL
Aktuální situace

Text Dohody je téměř připraven k tomu, aby mohl
být předložen kupujícímu (požadavky máme na
kupující zcela totožné, ať to bude kdokoliv).
Budeme trvat na třístranné dohodě, kde bude
zapojen i stát a kraj.
Evropská komise ještě o ničem nerozhodla. Stále
také probíhá fáze projednávání na lokálních
úrovních. Očekáváme, že bude v brzké době další
jednání s kontrolním správcem a zástupci Liberty.
IndustriAll Europe připravuje jednání na leden s
cílem začátku vyjednávaní Evropské rámcové
dohody s Liberty House a zároveň by měla
proběhnout jednání s:
 Managementem ArcelorMittal, kde budou
opětovně zdůrazněny a projednány naše
požadavky na budoucí sociální dialog
v rámci AM v Evropě.
 Managementem Liberty House a zástupci
šesti prodávaných lokalit, za účelem
zahájení jednání o uzavření Evropské
rámcové dohody a položení základů
evropského sociálního dialogu v rámci
skupiny Liberty House

Šťastný, úspěšný a na dobré
zprávy bohatý rok 2019!
Pevné zdraví, mnoho osobních
i pracovních úspěchů a dobrou
volbu!
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 724 365 533 pavel.boruvka@arcelormittal.com
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Ano, je pravda dlouho to vše trvá, ale
nevzdáváme to a našim cílem je fungující podnik
a zároveň se připravujeme na všechny varianty
rozhodnutí Evropské komise.
NA „EVROPSKÁ“ ČÍSLA BUDEME VOLAT LEVNĚJI
Od půlky května roku 2019 výrazně zlevní volání na
„evropská“ telefonní čísla. Evropský parlament schválil
nový telekomunikační balíček, v jehož důsledku bude
zaveden cenový strop pro přeshraniční hovory
v rámci EU.
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