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V „Mittalu“ sílí válka akcionářů
Zuzana Kubátová

...1
česko

Hutnictví

Spory o dividendu jsou dědictvím komplikované privatizace Nové huti PPF se rozdmýcháním sporu může snažit zvedat cenu
svých akcií

Pětadvacet miliard korun vydělal za poslední tři roky ArcelorMittal Ostrava (bývalá Nová huť). Zatímco menšinoví akcionáři,
kteří se tu dělí skoro o třicet procent akcií, nedostali ze zisků od privatizace ani korunu, většinový vlastník – hutní gigant
ArcelorMittal – má z Ostravy k dispozici srovnatelné částky. Na půjčkách.      
Podle Jiřího Psoty, jednoho z drobných akcionářů, je to nehoráznost. „Zůstali by klidní akcionáři ČEZ, kdyby stát jako majoritní
vlastník hlasoval proti dividendě a záhy si z firmy půjčil téměř veškerou volnou hotovost, protože to je výhodnější než půjčka na
finančním trhu?“ zlobí se Psota. Půjčky z Ostravy vycházejí podle něj mateřskému Arcelor Mittalu mimořádně levně.      
Jsou úročeny ani ne třemi procenty, u bank si ArcelorMittal půjčuje za trojnásobnou sazbu. „Je bizarní, že mateřská
společnost, která má dluh 26 miliard dolarů a na trhu má úvěry za devítiprocentní úrok, svým vlastním akcionářům dividendu
vyplácí,“ zdůrazňuje Psota.      
Nespokojený akcionář tvrdí, že při úvěrování mateřské firmy už utrpěla ostravská huť stamilionové škody vinou kurzových
výkyvů. A že nyní, za krize, peníze sama potřebuje. Vadí mu také, že mateřská skupina úročí vlastní pohledávku vůči
ostravskému Mittalu, zděděnou z privatizace, vyšší sazbou, než za kolik si z Ostravy půjčuje.      
Psota s pěticí dalších minoritářů podal už minulý týden na vedení ostravské firmy dvě trestní oznámení. Ve sporu je zastupuje
známá pražská advokátka Klára VeseláSamková.      
Mluvčí ostravské huti Věra Breiová pochybnosti o půjčkách odmítá. „Je to nejlepší možný způsob, jak investovat volné
prostředky. Podmínky jsou plně konkurenceschopné, jako nevýhodné půjčky nevidí ani auditor,“ říká. Ztráty z kurzových rizik
podle ní už nehrozí. A nepoměr mezi úročením půjček a úročením pohledávky mateřské skupiny vůči dceři vysvětluje
podmínkami privatizačních smluv.      
ArcelorMittal si půjčky z Ostravy bere už pět let. Důvodem, proč nikdy nevyplácel dividendy a místo toho si půjčoval peníze, byl
nejspíš spor s českým státem, který v ostravské huti stále drží 11 procent akcií.
Mittal krátce po privatizaci podal na Českou republiku arbitrážní žalobu o 26 miliard korun. Letos došlo k dohodě o
mimosoudním narovnání, podle níž má hutní gigant mimo jiné získat i státní podíl ostravské firmy. Dohoda není dosud
vypořádána a stát dál zůstává akcionářem Arcelor Mittalu. Do sporu o dividendu se ale nikdy nezapojil. A už také nikdy
nezapojí:      
„Převod našich akcií na ArcelorMittal je připravený, předali jsme jim proto už i výkon akcionářských práv,“ řekl HN náměstek
ministra financí Radek Šnábl. Do sporu o dividendu stát podle něj dříve nevstupoval proto, že na rozdíl od minoritářů zná
důvěrné informace, jež nakládání se zisky ostravské huti ospravedlňují. ArcelorMittal měl podle privatizačních smluv získat i
podíl, který dnes drží PPF. Jde o akcie, jež loni vysoudila po mnoha letech sporů na státu společnost Petrcíle, založená kdysi
bývalými manažery ještě státní Nové huti. Její nároky během minulých let přebírali různí hráči, loni se k nim přihlásila PPF.      
PPF se údajně už pokoušela akcie po Petrcíli Mittalovi prodat, jednání selhalo na ceně. To vysvětluje, proč se nyní zapojuje do
boje o dividendu -rozdmýcháváním války může zvedat cenu za svůj odchod z firmy. Podobně se jí nedávno podařilo taktickým
bojem zhodnotit minoritní podíl v Zentivě. V Mittalu má PPF navíc pro korporátní válku pevnější pozici než v české
farmaceutické jedničce.

***

ArcelorMittal Ostrava

Akcionářská struktura

Mittal Steel Holdings AG 71,579 % Harvton Investments (ze skupiny PPF) 13,881 % ČR (ministerstvo financí) 10,97 % Petrcíle
0,925 % Minoritní akcionáři 2,639 %

Kdo vede boj

trestní oznámení na představenstvo huti podalo 6 drobných podílníků. Právní výlohy hradí dva neznámí zahraniční akcionáři –
právnické osoby. Celkem skupina drží 0,7 procenta akcií.

Postoj PPF

Nejsilnější minoritní vlastník PPf se chystá s vlastními dotazy a připomínkami vystoupit na valné hromadě ve středu.

Foto popis| Konec miliardových ZisKů Ještě loni vydělával ArcelorMittal Ostrava miliardy, letos jej drtí krize. Firma vyrábí na 30
až40 procent kapacity, její letošní výsledky jsou zatím těžko předvídatelné.
Foto autor| foto: Jiří zerzoň
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