Nová síla v
ocelářství
Liberty převzala sedm ocelářských
podniků a stala se jednou z největších
evropských ocelářských společností

O Liberty
“

Liberty je zejména dlouhodobý
investor s velmi zkušeným
managementem s desítkami
let praxe v ocelářství.
Sanjeev Gupta,
Executive Chairman, GFG Alliance

”

Strategie
Naší strategií je vytvořit společensky odpovědnou a diverzifikovanou mezinárodní společnost
podnikající udržitelně a ohleduplně k životnímu prostředí. Dosáhneme toho propojením
našich stávajících podniků s navazujícími odvětvími a použitím regionálních strategií, které
zohledňují místní zdroje a trhy.
Měřítko
•	Jsme jedním z největších evropských producentů oceli s
globální kapacitou výroby surové oceli přes 15 milionů
tun ročně.
•	Naše vysoce efektivní, integrované hutě v Ostravě a Galaţi
jsou výhodně situovány z hlediska plnění potřeb rychle
rostoucích trhů střední a jihovýchodní Evropy.

Výrobky se expedují přímo z našich výrobních závodů
nebo přes globální sítě servisních center.
Flexibilita a možnosti
•	Máme větší flexibilitu a samostatnost.
•	Jsme schopni reagovat na měnící se požadavky
trhu a zákazníků.

•	Naše výrobní provozy nám umožňují dodávat vysoce kvalitní
výrobky pro široké spektrum zákazníků a odvětví.

•	Máme nadstandardní možnosti co do rozsahu
přístupu k teritoriím, trhům a produktům.

Schopnosti

•	Působíme po celém světě a máme podporu
zkušeného vlastníka.

Jsme hrdi, že v rozvoji našeho podnikání umíme propojit zkušený
management se zkušenými výrobními týmy.
Nabídka
Zákazníkům po celém světě nabízíme široký sortiment výrobků:
•	
Ploché výrobky: svitky válcované za tepla a studena, plechy,
pásy a silniční svodidla s různou povrchovou úpravou –
pozinkované, s organickým povlakem a předlakované
•	
Dlouhé výrobky: válcovaný drát, betonářské výztuže,
lité a válcované polotovary a důlní výztuže
•

Trubky: bezešvé a svařované

Ambice
Naším cílem je provádět komplexní analýzu investičních
příležitostí za účelem růstu tržeb včetně možnosti:
•	rychlého spuštění odstavených výrobních provozů
a rozšíření sortimentu výrobků a
•	dlouhodobějších investic pro zvýšení výrobní kapacity
na základě přístupu ke všem informacím a stávajícím
lokálním plánům rozvoje.

Liberty Galaţi
Největší integrovaná huť v Rumunsku
s roční kapacitou výroby surové oceli
3 mil. t
•

3 aglomerační stroje (2 v provozu)

•

3 vysoké pece (1 v provozu)

•	Ocelárna se 2 konvertory a 2
zařízeními plynulého odlévání oceli
•

Mořicí linka

•

Tandemová válcovací trať

•	Stolice na převálcování plechu
za studena
•

Globální
působnost
Soutěžíme na trhu jako globální
ocelářská společnost.
Budujeme společnost s udržitelným
podnikáním.
Rozvíjíme silné stránky našich podniků.
Zohledňujeme místní zdroje a trhy.
Integrujeme naše stávající výrobní závody
a týmy s navazující hotovní výrobou.
Vyrábíme široký sortiment ocelových výrobků.

Pozinkovací linka

•	Linka na nanášení organického
povlaku
Výrobky:
Svitky válcované za tepla a studena,
kvarto plechy, žárově pozinkovaná ocel,
ocel s organickým povlakem a trubky
Trhy:
Námořní plavba a lodní průmysl, ropný
a plynový průmysl, větrná energetika a
stavebnictví
Celkový počet zaměstnanců:
7,975 (včetně agenturních)

Liberty Ostrava
Největší integrovaná huť v České
republice s roční kapacitou výroby surové
oceli 3,6 mil. t
•

3 koksárenské baterie

•

5 aglomeračních pásů

•

4 vysoké pece (2 v provozu)

•

4 tandemové pece

•

3 zařízení plynulého odlévání oceli

•	6 válcovacích tratí (válcovna pásů,
velká a malá Stiefelova válcovna
pro výrobu trubek, kontidrátová trať,
hrubá a středojemná válcovna)
•	Linky na výrobu důlních výztuží a
silničních svodidel
Výrobky:
Svitky, plechy a pásy válcované za
tepla, silniční svodidla, profilová a
tyčová ocel, válcovaný drát, trubky,
důlní výztuže, strojírenské výrobky,
transformátorová jádra
Trhy:
Stavebnictví a strojírenství
Celkový počet zaměstnanců:
6,300
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Liberty Skopje

Liberty Magona

Jedna z největších společností v
Severní Makedonii s roční kapacitou
výroby 700 tis. t

Jedna z předních italských
ocelářských společností s roční
kapacitou výroby 700 tis. t

•

Mořicí linka

•

•

Tandemová válcovací trať

•	3 linky na žárové zinkování
(2 v provozu)

•	Stolice na převálcování plechu
za studena
•

Pozinkovací linka

•	Linka na nanášení organického
povlaku
Výrobky:
Za studena válcované pozinkované
svitky a plechy a předlakované svitky
Trhy:

•

Válcovna za studena

2 linky na podélné dělení

•	2 linky na nanášení organického
povlaku (1 v provozu)
•	Mořicí linka (připravovaná na
opětovné spuštění)
Výrobky:
Žárově zinkovaná a předlakovaná
plochá ocel

Jeden z největších výrobců oceli
na Balkáně nabízející výrobky pro
stavebnictví a další průmyslová odvětví
na Balkáně a v jihovýchodní Evropě

Trhy:

Celkový počet zaměstnanců:

460

474

Skopje
Macedonia

Průmysl, výroba automobilů,
stavebnictví a bílé zboží
Celkový počet zaměstnanců:

Liberty Liege Dudelange
Zahrnuje tři vysoce efektivní závody
s roční kapacitou výroby 1,9 mil. t
•	
Tilleur – 2 studené válcovny, průběžná
žíhací linka a cínovací linka
•

Flemalle – 2 linky na žárové zinkování

•	
Dudelange - 2 linky na žárové
zinkování a 1 linka na elektrolytické
zinkování
Výrobky:
Žárově zinkovaná a za studena válcovaná
ocel s vyššími užitnými vlastnostmi:
•	Vysoká úroveň kvality pro obalové
aplikace
•	Specializace na oceli s korozivzdorným
povlakem
Trhy:
Průmysl, výroba automobilů, stavebnictví
a bílé zboží
Celkový počet zaměstnanců všech
tří závodů:
958

Liberty.
Člen GFG
Alliance.
Liberty je jedním z hlavních členů GFG Alliance, což je globální uskupení nezávislých společností zaměřených
na přírodní zdroje, výrobu obnovitelné energie, výrobu kovů a inženýring a opírající se o vlastní zdroje v oblasti
nemovitostí, finančních služeb a vzdělávání.
Strategií GFG je dále rozšiřovat svou mezinárodní působnost prostřednictvím udržitelně podnikajících
integrovaných společností.
GFG bude podporovat rozvoj konkurenceschopných a udržitelně podnikajících společností s nízkou uhlíkovou
stopou, které zákazníkům nabízejí skutečnou hodnotu a zaměstnancům a okolí nové zajímavé příležitosti.

Přístup Liberty k
partnerům – respekt,
partnerství, prosperita
Lidé žijící v okolí – respektování místní kultury a
snaha sladit potřeby firmy s potřebami jejích sousedů

Závazky Liberty do
budoucna
Chceme zajistit, aby naše podnikání a evropské ocelářství
vůbec bylo i v budoucnu úspěšné. Proto investujeme do
výzkumu a vývoje a pracujeme na vývoji železa a oceli s
nulovým odpadem a naším cílem je učinit naše odvětví
uhlíkově neutrální.

Zákazníci - vývoj inovativních ocelových výrobků
prostřednictvím vzájemné spolupráce za účelem
oboustranného rozvoje

Investujeme rovněž do nových technologií jako
například v oblasti práškové metalurgie.

Odbory - vytvoření celoevropských plánů pro růst,
zaměstnanost a sociální dialog

U všech nových podniků Liberty promptně vypracujeme
komplexní analýzu pro podrobné posouzení příležitostí
k investicím za účelem podpory růstu tržeb, snížení
jednotkových nákladů na tunu a rozšíření sortimentu
výrobků. Vnímáme zde příležitost zajistit ve střednědobém
horizontu výrobu kvalitnějších ocelí s flexibilnějším
profilem výroby.

Zaměstnanci - zajišťování vysoké úrovně péče a
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti
Vládní úřady - podpora budoucího investování do
regionální infrastruktury
Dodavatelé - spolupráce na vytváření nových
ocelových výrobků, které budou ještě lépe plnit
potřeby zákazníků

30,000
zaměstnanců

20 miliard USD
obrat

15 milionů tun
roční kapacita
výroby tekuté oceli

Contact
Liberty Liege-Dudelange

Liberty Ostrava

Benoit Jeukens

Barbora Černá Dvořáková

T: +32(0)4 236 21 48

T: +420 59 568 3390

E: LDSIcomms@LibertySteelGroup.com

E: Ostravacomms@LibertySteelGroup.com

Liberty Galati

Liberty Skopje

Dorian Dumitrescu

Vesna Velickovska

T: +40 236 80 4242

T: +389 2 3243 922

E: Galaticomms@LibertySteelGroup.com

E: Skopjecomms@LibertySteelGroup.com

Liberty Magona

Liberty London

Patrizia Paperini

Patrick Toyne-Sewell

T: +39 0565 65383

T: +44 (0) 7767 498 195

E: Magonacomms@LibertySteelGroup.com

E: Comms@LibertySteelGroup.com
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