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Volby do dozorčí rady,
Ing. Petr Slanina

Vážení zaměstnanci, po roce máme možnost zvolit si dalšího člena dozorčí rady naší firmy z řad zaměstnanců. Opět
je před námi rozhodnutí, koho zvolit.
Za mě je ta volba jasná. V období, kdy jsme řešili složitou situaci ohledně prodeje Nové huti, jsem intenzivně
spolupracoval s Alenou Sobolovou. Začátky spolupráce rozhodně nebyly lehké. Hodně jsme diskutovali, ne vždy
jsme měli na situaci stejný názor a dokonce došlo i na pokus o vysazení z rychlíku do Prahy cestou na jednání o
prodeji naší firmy. Netrvalo dlouho a oba jsme pochopili, že náš cíl je 100% stejný, bez ohledu na to, jaký to bude mít
dopad na nás.
Alena je z mého pohledu pracovitý člověk, který dokáže do posledního dechu prosazovat věci, kterým věří. Vždy u ní
budou na prvním místě zaměstnanci. Stále na sobě pracuje, vzdělává se a dokáže hledat řešení problémů. Pokud si
ji zvolíme, tak je to pro mě záruka, že budeme za všech okolností prosazovat jednotně to, co bude nejlepší pro Novou
huť.
Zvažte prosím i vy její volbu snad právě proto, že by možná i Vás chtěla vyhodit z vlaku. Protože by to určitě dělala
pro dobro hutě!

Kandidát č.6 pro volbu člena dozorčí rady
Liberty Ostrava a.s., voleného zaměstnanci
Mgr. Alena Sobolová, MBA
Pracuji v huti 35 let, od roku 2000 vykonávám
funkci předsedy odborů.
Osobně i vůči zaměstnancům se mě hodně
dotýká nečestný přístup, lhostejnost a šikana.
Nikdy nebudu patřit k lidem, kteří mají strach
říkat otevřeně svůj názor a co podlehli lákavým
příležitostem, výměnou za zájmy zaměstnanců.
Nic nevzdávám! Je mi zcela cizí lež,
prospěchářství a líbivá politika.
Mými prvořadými úkoly vůči firmě bude
prosazovat co největší investice, kontrolovat
financování dluhů a způsob financování výroby,
prosazovat odkoupení Tamehu.
S pozitivními výsledky firmy je nutné zvyšovat
finanční podmínky a benefity pro zaměstnance.
Prosím, přijďte volit!
Nedopustit, aby na zisku bohatl jen majitel.

VZO naší odborové organizace doporučuje
volit kandidáta č.6 Alenu Sobolovou
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