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Jednání se Sanjeevem Guptou 
Ing. Petr Slanina 

 

Dnes 7.11. proběhlo na půdě AM Os-
trava setkání s majitelem společnosti 
GFG Aliance Sanjeevem Guptou a je-
ho týmem, pod něhož spadá společ-
nost Liberty House, která má zájem o 
koupi naší hutě.  
První setkání s generálním ředitelem  Li-
berty Steel  Jonem Boltonem  a personál-
ním ředitelem Grahamem Taylorem pro-
běhlo 19. října. Obavy o budoucnost naší 
firmy však nerozptýlilo, ale dokonce vy-
volalo vážné pochybnosti o důvěryhod-
nosti nového vlastníka. Co vzešlo 

z dnešního jednání? Jaké jsme dostali odpovědi na naše klíčové otázky? 
 
Nedostali jsme žádné odpovědi. Po zdvořilostním představení jsme se opět dozvěděli, jak jsou 
„skvělá“ firma. Hned na začátku vyjádřili lítost nad tím, že se s námi nemohli setkat dříve, protože 
jim to zakázala Evropská komise. Poté jsme si museli vyříkat, s jakou důvěrou se budeme bavit. 
My máme informace z Evropské komise, že zájemci o koupi firem nebyli nijak omezováni 
v diskusi se zástupci zaměstnanců. Poté pan Gupta upřesnil, že toto omezení měli zprostředko-
vaně od ArcelorMittal. 
Následně jsme se ptali na plán investic. Zde jsme dostali informaci stejnou, jakou poskytli  médi-
ím a to, že budou investovat do provozu 150 mil Euro v průběhu pěti let. Že je to zpracovaná stu-
die odborníků. Vzhledem k tomu, že v posledních pěti letech investoval AM u nás 170 mil Euro a 
asi všichni zaměstnanci Nové hutě ví, jak to tady vypadá, že je to rozhodně málo. 
Dále jsme se dostali k otázce strategických investic a opět jsme se nedozvěděli nic nového. Sdě-
lili nám pouze: „Budeme pracovat na studii elektrické obloukové pece“. My však víme, že několik 
těchto studií již máme hotové v šuplíku a taky víme, že objem peněz potřebný na tuto investici si 
Mittal z Ostravy odvedl již minimálně 8x.  
Snažili jsme se panu Guptovi vysvětlit, že nechceme sliby, ale záruky. Tím naše setkání skonči-
lo, protože jeho jediná odpověď byla, že celá transakce musí proběhnout rychle. Sdělili jsme mu, 
že nepodpoříme nic, co bude ohrožovat budoucnost Nové huti. Předčasně jsme toto setkání 
ukončili s tím, že jsme ochotni jednat, ale jen za předpokladu, že přijdou s jasnými kroky investic, 
které zaručí konkurenceschopnost naší hutě na trhu s ocelí, což je  jedna z podmínek Evropské 
komise při prodeji naší hutě. 

Za stávajících podmínek rozhodně nepodpoříme u Evropské komi-
se Liberty House, jako našeho kupce.  
Věříme, že poslanecká sněmovna a vláda v čele s premiérem An-
drejem Babišem, budou nadále podporovat náš postoj, jako to děla-
jí doposud.   
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