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Setkání s kontrolním správcem prodeje naší firmy panem Craigem 4.12.2018
Ing. Petr Slanina

V úterý 4.12. proběhlo setkání s kontrolním správcem prodeje naší firmy panem Craigem.
Toto jednání bylo pro nás velmi důležité, neboť kontrolní správce bude podávat zprávu se svým stanoviskem Evropské
komisi, která bude koupi jednotek ve finále schvalovat. Kritéria pro výběr kupce musí být ve shodě se zadanými požadavky Evropské komise. Jak nám sdělil pan Craig, skupina ArcelorMittal musela na Evropskou komisi zaslat své vysvětlení, proč navrhuje uvedeného kupce na nákup všech balíčků. Zprávu má kontrolní správce již částečně hotovou,
dořešit ještě, dle jejich sdělení, potřebují business plán a způsob financování celé transakce. Na náš dotaz, zda budeme s touto zprávou seznámeni, jsme dostali odpověď, že je to citlivý dokument určený pouze pro Evropskou komisi.
Kontrolní správce má dle pana Craiga situaci nezávisle monitorovat a zasáhnout v případě, kdy se děje něco nestandartního, co neodpovídá kritériím Evropské komise. S garancemi, které jsou nad rámec Evropské komise, údajně nemohou pracovat (např. garance na zaměstnanost a na Kolektivní smlouvu). K tomuto stanovisku jsme se tvrdě ohradili
a požadovali, aby naše připomínky byly ve zprávě uvedeny. Nakonec nám pan Craig přislíbil zapracované požadavky
poslat, abychom na ně mohli reagovat. Zároveň nám sdělil, že jakákoliv vláda může celý proces prodeje zbrzdit a výrazně zkomplikovat.
Další znepokojivou informací pro nás bylo, že Ostrava a Rumunsko budou součástí jedné kupní smlouvy a budou propojeni. Navíc nám bylo potvrzeno, že rumunské Galati bude mít na svém účtu alokovány investice na vysokou pec, kterou bude platit ještě Mittal, zatímco Ostrava bude mít pouze udržovací investice. Tady se nám opět vrací to, co jsme si
už zažili s ArcelorMittal a to, že někde se vydělává a někde se investuje. Tyto informace nás bohužel nutí ke spekulacím, že to budeme my (Nová huť), kdo celý úvěr
bude splácet.
Dalším tématem jednání byly povolenky CO2. Dle
informací pana Craiga jsou povolenky připraveny
k vynětí z majetku ArcelorMittal Ostrava. K tomuto
musí Evropská komise vydat speciální souhlas, nesmí to mít dopad na další fungování společnosti.
Argumentovali jsme tím, že jsme povolenky dostali
zdarma od našeho státu, abychom jsme se mohli
připravit na situaci, kdy je budeme muset kupovat. K
problematice CO2 povolenek jsme zaslali dopis panu Mittalovi. Bohužel nám na to do dneška neodpověděl. Povolenky si Mittal klidně může poslat do Polska a naše vydělané finance na investice do Rumunska.
Na závěr jsme se věnovali otázce koupě TAMEH.
Dle pana Craiga byl TAMEH ke koupi nabídnutý a
každý se mohl rozhodnout, zda koupit nebo ne. Liberty se rozhodla TAMEH nekupovat, nyní by si prý
chtěli udělat analýzu.

Je to minulost, nebo budoucnost???

Setkání se zástupcem Liberty House Boltonem 5.12.2018
Ing. Petr Slanina
Den po jednání s kontrolním správcem jsme opět jednali s představiteli firmy Liberty (Bolton).
Hlavní otázky, které nás zajímaly, byly investice a způsob financování. Byli jsme znovu ujišťováni, že peníze, které se
v Ostravě vydělají, tak budou v Ostravě i investovány. Nicméně nám potvrdili skutečnost, že součástí plánu pro Rumunsko je i zvýšení výroby, zatímco u Ostravy se jedná spíše o udržení a mírné navýšení. Rozhodnutí investovat chtějí
učinit až podle výsledků, které budou dosahovat. Sdělili nám, že budou chtít po Ostravě podporu při splácení finančních
transakcí ve výši 40 mil. EUR. Dále jsme se ptali na, pro nás nový fakt, že Ostrava a Galati budou koupeny a financovány v jedné smlouvě. Kromě odpovědi „o tom my nemůžeme mluvit“ jsme se dozvěděli, že v případě, kdy se jedna část
dostane do potíží, musí pomoct druhá část. Čili i když budou jednotky na oko provozovány nezávisle, může se stát, že
zisk generovaný v Ostravě, skončí nakonec v Rumunsku.
Směřujeme všechny kroky k tomu, aby součásti dohody byla i naše vláda, což je pro nás garancí pro udržení a další
rozvoj naší hutě.
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