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DOPIS K POVOLENKÁM
Vážený pane Mittale,
Za posledních 15 let jsme museli snést mnoho bolestivých opatření a přinést značné oběti v souvislosti s restrukturalizací
ostravské huti a zajištěním jejího dlouhodobého přežití na vysoce konkurenčním trhu s ocelí. Všechny tyto nepříjemné změny
jsme podpořili a požadované oběti v podobě masivních redukcí stavu zaměstnanců jsme tolerovali, protože jsme věřili, že
Vaše plány povedou k dlouhodobé prosperitě a zajistí perspektivu pro naše zaměstnance i pro náš region.
Dnes si dovolujeme obrátit se na Vás ve věci připravovaného prodeje ostravské huti skupině Liberty House. Nijak nezastíráme,
že celá transakce v nás budí značné obavy a že ani samotná volba kupce v nás nevyvolává žádné nadšení. Respektujeme
však právo vlastníka nakládat s akciemi, které vlastní.
Co však nemůžeme akceptovat je snaha o nakládání s majetkem ostravské huti, který je klíčový pro její přežití a další
konkurenceschopnost. Dostala se k nám informace, potvrzená i ze strany skupiny Liberty House, že součástí prodeje
ostravské huti mají být povolenky na emise CO2. Uvědomte si prosím pane Mittale, že ty povolenky nepatří Vám osobně ani
jakékoliv jiné z Vašich společností. Jsou majetkem ostravské huti, jíž byly českým státem přiděleny jako podpora českého
ocelářství v rámci národních alokačních plánů. Byly přiděleny zdarma na její IČO, a to z toho důvodu, aby prostředky, které
takto naše firma ušetří, mohla investovat do technologií, které sníží produkci CO2 tak, aby v době, kdy všechny podniky budou
muset nakupovat povolenky na emise CO2, byla konkurenceschopná. Toto se za Vašeho působení v Ostravě bohužel
nestalo.
Ačkoliv za patnáct let, po které jste ostravskou huť vlastnil, byly realizovány některé projekty, hlavní problém, konkrétně
náhrada ocelárny využívající technologii beznadějně zastaralých a provozně nákladných tandemových pecí s vysokou
produkcí CO2 za kyslíkové konvertory, zůstal nevyřešen. Třikrát jste nám novou ocelárnu sliboval, třikrát jste svůj slib z
různých důvodů odvolal, naposledy s odkazem na nejistotu na trhu s emisními povolenkami. Ostravská huť, tedy my všichni,
jsme si na novou ocelárnu vydělali sedmkrát, vy jste si však pokaždé raději vyplatil dividendu, než abyste zisky reinvestoval v
Ostravě.
Pokud bude Váš plán realizován, bude muset nový majitel naší huti nakupovat veškeré povolenky po roce 2020 na volném
trhu. Což by při jejich předpokládané ceně ve spojení s vysokou produkcí CO2 technologickými celky, které „za Vaší éry“ v
důsledku nedostatečných investic nebyly vyměněny, znamenalo vážné ohrožení konkurenceschopnosti ostravské huti, a to i v
situaci, kdy na nákup povolenek budou odkázáni i ostatní hráči na trhu.
Po celou dobu Vašeho působení v Ostravě jste nás, odborové organizace, vyzýval, abychom spolupracovali s politiky na všech
úrovních tak, aby ostravská huť měla na povolenky nárok zdarma. Osobně jsme podnikli celou řadu jednání a lobovali jsme za
budoucnost ocelářství v České republice. Nyní si hodláte tento majetek stáhnout a rozdat naše povolenky jiným svým
jednotkám v Evropě.
Opravdu takové jednání považujete za čestné a hodné jména Mittal?
Vyzýváme Vás proto, abyste ostravské huti ponechal její povolenky, které jsou součástí jejího majetku a které umožní
ostravské huti získat čas k uskutečnění nutných investic, které za 15 let působení ArcelorMittal v Ostravě bohužel nebyly
realizovány.
Jménem 6 500 zaměstnanců ostravské huti Vám děkujeme za vyjádření se k této problematice. Jelikož má dojít k prodeji
v nejbližším období očekáváme Vaše vyjádření do 7.12.2018, poté zašleme tento dokument jako otevřený dopis do medií.
Odborové organizace s působností v ArcelorMittal Ostrava
Mgr. Bc. Sobolová Alena, MBA v.r.

V Ostravě 3.12.2018

Ing. Slanina Petr v.r.
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ÚVĚROVÁ POJIŠŤOVNA SNIŽUJE KRYTÍ DODAVATELŮM GUPTOVÝCH PODNIKŮ Z
OBAVY Z NEDOSTATKU TRANSPARENTNOSTI KOLEM NEVYJASNĚNÉHO POSTUPU
PRŮMYSLNÍKOVY SKUPINY GFG ALLIANCE
Neil Hume a Michael Pooler 1. prosinec 2018
Jedna z největších pojišťoven v Austrálii QBE snižuje stupeň pojistného krytí obchodních úvěrů, který poskytuje některým dodavatelům
australské ocelářské společnosti Sanjeeva Gupty po obavách z nedostatku finanční transparentnosti kolem průmyslníkovy skupiny
GFG Alliance.
Mezinárodní kovozpracující, výrobní a energetický konglomerát pana Gupty zachránil loňský rok krachující společnost Arrium, k terá
pracovala v ocelářském a důlním průmyslu, a zaplatila za ni cenu 700 milionů australských dolarů (500 milionů amerických dolarů).
Britský podnikatel nadále v Austrálii získával uznání s přísliby na další větší investice v zemi, počínaje od projektů obnovitelné energie
až po výrobu elektrických vozidel.
Ale vznikly otázky týkající se financování a strategie skupiny GFG Alliance, souboru zájmů Guptovy rodiny, včetně značky Liberty
House, která zachránila několik ocelářských a výrobních závodů ve Velké Británii. Skupina GFG v posledních několika letech rychle
expandovala, a to díky nákupům akvizic, a tak dosáhla celoročního obratu ve výši 15 miliard dolarů, a to ve více než 30 zemích.
V polovině listopadu napsala společnost QBE dodavatelům společnosti Arrium, která byla přejmenována na Liberty OneSteel, a
varovala je, že pojistné krytí závisí na společnosti pana Gupty, za předpokladu, že poskytne kompletní finanční informace o širší
skupině GFG a mateřské společnosti.
Zásady pojištění obchodních úvěrů zaručují, že dodavatelé obdrží peníze za zboží a služby v případě nezaplacení, a to jen do určitého
limitu.
Pojišťovna QBE sdělila dodavatelům, že opakovaně požadovala informace o širší skupině GFG a varovala, že pokud by tato informace
nebyla k dispozici, krytí by bylo zrušeno k 30. listopadu, jak uvedla osoba, která má informace o situaci.
Skupina pojišťoven nyní řekla některým dodavatelům, že přestože se setkali s týmem pana Gupty a skupina GFG poskytla
požadované doplňkové informace, její globální úvěrový výbor rozhodl, že nedokáže nadále poskytovat plnou podporu po uplynutí lhůty
– tj. po 30. listopadu.
Jedna osoba se znalostí situace uvedla, že společnost QBE snižuje krytí, ale provádí jednání se svými klíčovými zákazníky, "aby našla
řešení, aniž by se zcela stahovala z těchto dohod" jednostranně. Další osoba uvedla, že krytí je pro některé menší dodavatele
pozastaveno po dobu dvou týdnů, ale že pro hlavní dodavatele zůstalo stejné.
Skupina QBE odmítla komentovat.
Mluvčí skupiny Liberty House řekl: "Náš tým v Austrálii byl s QBE v kontaktu a byli jsme ujištěni, že krytí nebylo staženo. Včera jsme
v Londýně uspořádali jednu z našich pravidelných informativních schůzek pro všechny hlavní ručitele/pojistitele [ve čtvrtek] a dostali od
nich velmi pozitivní zpětnou vazbu." Jeden z pojistitelů přítomných na tomto setkání to označil za "pozitivní".
"Lidé přítomní na setkání pokládali otázky a dostali na ně odpovědi. Nikdo neodcházel s žádnými negativními konotacemi, "dodal.
Společnosti využívají úvěrové pojištění, aby pomohlo spravovat jejich pracovní kapitál a riziko neplacení, doma i v zahraničí. I když je
společnost zisková a dobře funguje, někteří dodavatelé nebudou nabízet úvěr na zboží a služby bez tohoto pojištění a mohou
požadovat platby v předstihu. Na rozdíl od konvenční společnosti, skupina GFG Alliance nezveřejňuje konsolidované účetní závěrky,
neboť jde spíše než o jednu právnickou osobu, o volnou koalici nezávislých podniků vlastněných rodinou pana Gupty.
Nicméně, jeho neprůhledné struktury vedly ke zvyšování dohledu ze strany zúčastněných subjektů, jako jsou dodavatelé, finanční
instituce a odbory, kteří chtějí pochopit rozsah finančních propojení mezi společnostmi GFG.
Nedávné tiskové zprávy naznačují, že další pojišťovna obchodních úvěrů, Euler Hermes, zcela odstoupila od krytí skupiny Liberty
House, která provozuje řadu ocelářských a výrobních podniků.
Podle tří osob, které znají situaci, Euler Hermes nikdy nepokrýval většinu svých britských operací. Spíše existovalo "několik malých
dodatečných pojistných smluv", vytvořených narychlo, řekl jeden z nich.
Euler Hermes to odmítl komentovat. Společnost Liberty House uvedla, že krytí napsaná na jejich britskou ocelářskou a průmyslovou
skupinu se pětkrát zvýšilo na 200 milionů liber za posledních 18 měsíců.
"Podle našich informací neexistují žádné úvěrové pojistné pohledávky od dodavatelů společnosti Liberty," dodal.
https://www.ft.com/content/6f334250-f25c-11e8-ae55-df4bf40f9d0d?kbc=3ab36bc0-626e-35a7-9bf2-48fd14a8c31b
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