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PPF vstoupí do boje o ArcelorMittal
Zuzana Kubátová
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Podniky a trhy

Hutnictví

zapojením kellnerovy skupiny do války o dividendy se v bývalé nové huti mění rozložení sil

V největší domácí hutní firmě ArcelorMittal Ostrava sílí spor akcionářů. Šestice drobných vlastníků podala koncem minulého
týdne trestní oznámení na představenstvo firmy. A podle informací HN se na jejich stranu staví silný hráč: skupina PPF
miliardáře Petra Kellnera.      
Skupince akcionářů, kteří dohromady ovládají něco přes půl procenta majetku huti, vadí, že minoritáři nemají šanci čerpat
dividendy z jejích miliardových zisků. A že na druhou stranu většinový majitel, nadnárodní gigant ArcelorMittal, z podniku
„vysává“ desítky miliard formou nízko úročených půjček.      
Na první pohled nejde o žádný zlom. Část minoritářů vede kvůli dividendám a úvěrování spřízněných firem s Arcelor Mittalem
boj už pět let. Teď se ale zdá, že získávají mocného a v korporátních válkách zkušeného spojence v Kellnerovi.      
PPF v huti kontroluje téměř 14 procent akcií, je nejsilnějším menšinovým podílníkem. Půjčky spřízněným firmám v této chvíli
otevřeně nekritizuje: „Zatím se zdržíme hodnocení. Uvědomujeme si ale, že nesplacené půjčky mohou ovlivnit cash-flow
Arcelor Mittalu,“ říká pro HN mluvčí PPF Alexej Bechtin. Vzápětí ale dodává, že informace o situaci v ostravské huti jsou „velmi
znepokojivé“ a že PPF bude žádat na výroční valné hromadě, která se chystá na tuto středu, odpovědi na řadu otázek.      
Skupina PPF se už sama pokoušela svolat mimořádnou valnou hromadu, představenstvo jí ale nevyhovělo. „Požadavek nebyl
slučitelný s obchodním zákoníkem,“ říká mluvčí huti Věra Breiová.      
Ke konci loňského roku činily půjčky ostravského Arcelor Mittalu firmám z mateřské skupiny téměř 25 miliard korun. Zhruba
stejný je za poslední tři roky zisk huti.
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Problémové půjčky

25 mld.

korun činily na konci loňského roku půjčky hutí ArcelorMittal Ostrava mateřské skupině ArcelorMittal. Zhruba stejný je za
poslední tři roky zisk ostravské firmy. Podle menšinových akcionářů se podnik půjčkami brání vyplácení dividend.
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