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NEBUDEME PŘIHLÍŽET LIKVIDACI FIRMY - PODALI JSME NÁMITKY
PROTI KUPCI
Trh střední Evropy je velice zajímavý – nejvyšší HDP v EU, velká spotřeba oceli.
Hlavní odbytiště výrobků z ostravské huti je ČR, Německo a Polsko, kde má ArcelorMittal
velmi hustou síť svých vlastních jednotek – nemá zájem o vytváření skutečné konkurence
v tomto regionu.
O tom, že Ostrava byla v rámci skupiny ArcelorMittal znevýhodňována svědčí i fakt, že po oddělení se od
skupiny, ostravská huť zdvojnásobila množství výroby zatepla válcovaných svitků z 35 na 65 kilotun, což, jak
potvrdil i generální ředitel, bylo díky schopnosti dostat se na trhy, které byly dříve vyhrazeny skupinou pro jiné
jednotky ArcelorMittal. Regulována byla v minulosti výroba některých typů dlouhých výrobků, tak aby svou
konkurenceschopnou cenou nekazily cenu na trhu a aby se uvolnil prostor především pro polské hutě.
O tom, že firma Liberty je s firmou ArcelorMittal domluvená na tom, že nevytvoří skutečnou silnou konkurenci
ve střední Evropě na rozdíl od dalších zájemců jako byl British Steel či Třinecké železárny mohou svědčit i
skutečnosti, které jako odbory očekáváme, že nastanou a které potvrdí naše předpoklady.
Dřívější závod Energetika (dnes Tameh Czech), který je zcela nezbytný pro fungování hutě, díky výrobě
elektřiny, páry a plynovému hospodářství není podle dostupných informací strany odborů v současné chvíli
součástí kompenzačního balíčku. Podíl, který měla ostravská huť v tomto joint venuture (s polským Tauronem)
vyvedla mateřská společnost ArcelorMittal Lucemburk v letošním roce formou nepeněžní dividendy s tím, že
uvedla, že toto je nutné k tomu, aby mohla budoucím majitelům nabídnout ke koupi český podíl v ostravské
energetice. Seriózní zájemce o koupi hutě a udržení její výroby do budoucna musí mít jednoznačný zájem tento
podíl získat. V případě, že tak neučiní, svědčí to o záměru provozovat huť pouze v krátkodobém horizontu na
základě smlouvy s ArcelorMittal. Skupina ArcelorMittal bude mít v rukou klíčové zařízení ostravské hutě a
absolutní kontrolu nad tím, zda huť bude či nebude do budoucna životaschopná. Bez této energetiky huť není
schopna prakticky vyrábět. Skupina ArcelorMittal pak bude mít i nadále kontrolu nad náklady za tyto média,
které jsou ve smlouvě postaveny na bázi Cost+, což znamená, že ostravská huť musí tato média nakupovat za
cenu, kterou určí ArcelorMittal + marži.
Dalším klíčovým bodem pro přežití ostravské hutě je vlastnictví CO2 povolenek. Cena povolenek prudce
stoupá, jen za posledních několik měsíců to bylo 10 EUR/ tunu a očekává se další zvyšování ceny. Jak
naznačil generální ředitel, nový vlastník si nemusí být ochoten koupit CO2 povolenky, které byly přiděleny
ostravské huti zdarma na její IČO a na které podle odborů nemá skupina ArcelorMittal nárok. Pokud by došlo
k vyvádění povolenek z ostravské hutě firmou ArcelorMittal, bude toto strana odborů vnímat jako záměrné
poškození konkurenceschopnosti ostravské huti a potvrzení toho, že nový kupec nemá o dlouhodobé
provozování společnosti zájem. Strana odborů je připravena podniknout příslušné právní kroky, aby ochránila
zájmy ostravské huti.
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Další důležitou oblastí budou investice potvrzené v rámci kupní smlouvy. Aby mohl být i do budoucna
skutečnou konkurencí, ostravský podnik vyžaduje další investice především do technologií, které skupina
ArcelorMittal dělala jen v omezené míře a pod úrovní odpisů společnosti. Hlavní investicí je vyřešení zastaralé
technologie ocelárny a také modernizace finálních tratí. V případě, že nebude součástí kupní smlouvy jasně
definovaná strategie pro investice, potvrdí se předpoklad odborové organizace, že ArcelorMittal je s Liberty
House domluvený a ostravskou huť bude postupně utlumovat, aby vytvořil svému předchůdci prostor na tomto
lukrativním trhu.
Dalším velkým otazníkem zůstává, jak bude firma Liberty nákup ostravské hutě financovat. Vzhledem k tomu,
jak agresivně se v poslední době firma exponenciálně rozrůstá a nakupuje další firmy (jen v roce 2018 má za
sebou akvizici firmy Auhunik Metaliks Steel India a Amtek Auto v Indii) a nyní hodlá svou velikost díky akvizici
v Evropě zdvojnásobit, obáváme se, že firma bude nákup ostravské huti řešit úvěrem, který pak ostravská huť
bude splácet a tím de facto zaplatí sama sebe.









Společnost Liberty House nemá zájem ostravskou huť dále rozvíjet, a to ani v objemu investic
plánovaných skupinou ArcelorMittal. Jak uvedl generální ředitel sekce Liberty Steel, John Bolton,
bude ostravská huť nízkonákladovým dodavatelem bez konkrétních investičních plánů. Tato
situace je ještě horší než za působení skupiny ArcelorMittal, kdy výše investic již byla pod úrovni
odpisů, ale ještě nějaké investice byly.
Společnost Liberty House zdvojnásobuje svou velikost co do výroby i počtu zaměstnanců
koupí čtyř jednotek ve střední a východní Evropě a podle našeho názoru nedisponuje finančními
zdroji, aby udržela naši jednotku životaschopnou a dále ji rozvíjela. Na základě informací pana
Boltna se obáváme, že si svou koupi budeme sami splácet.
Skupina Liberty House nemá zájem o klíčové zařízení hutě – energetiku a chce být do
budoucna závislá na skupině ArcelorMittal, což je v rozporu s požadavky Evropské komise a
vzbuzuje otazníky nad propojeností obou subjektů.
Skupina Liberty House chce i do budoucna využívat prodejní síť ArcelorMittal a umožňovat až
po dobu 3 let vhled do citlivých informací ohledně cenové politiky a zákazníků, což považujeme za
skrytou kartelovou dohodu.
Dle informací generálního ředitele Liberty Steel, bude skupina Liberty House v rámci
transakce kupovat CO2 povolenky, které vystačí pouze do roku 2020. Ostatní povolenky si skupina
ArcelorMittal hodlá stáhnout a připravit ostravskou huť o majetek v řádu stovek miliónů euro.
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Pozice české vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu
k nucenému prodeji ArcelorMittal Steel Ostrava.
Situace v jednom z největších českých hutnických
podniků dospěla do kritického stavu.
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