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Světovým podnikatelem roku
překonal rány osudu
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• Světovým podnikatelem roku se stal v monackém Monte Carlu stal Francouz Mohed Altrad.
• Muž pochází ze syrského beduínského kmene a patří mezi největší výrobce lešení, stavebních
koleček a míchaček.
• Matka mu brzy zemřela, babička ho nechtěla pouštět do školy.

Velmi smutný příběh může mít i skvělý konec. Stačí jen nepřestat věřit a nepodlehnout počátečním ranám osudu.
Příkladem je letošní vítěz prestižní soutěže EY Světový podnikatel roku. Tím se o víkendu v monackém Monte
Carlu stal Francouz Mohed Altrad.
Muž, který pochází ze syrského beduínského kmene, patří mezi největší výrobce lešení, stavebních koleček a
míchaček na světě. Letos se díky nákupu nizozemské konkurence stal Altrad členem žebříčku dolarových
miliardářů časopisu Forbes. Když osmičlenné porotě vyprávěl svůj příběh o cestě z pouště do světa byznysu,
všichni prý podle šéfky poroty Kanaďanky Rebeky MacDonaldové ztratili řeč. Mohedova matka zemřela krátce
po jeho narození, a tak ho vychovávala babička. Ta ale zastávala názor, že škola je pro líné děti, a tak do ní chlapci
zakazovala chodit. Mohed Altrad se ale nedal odradit a pozoroval dění ve třídě dírou ve zdi. Jednoho večera ho
však objevily ostatní děti a zakopaly jeho tělo do písku.Vyčnívala mu pouze hlava. Nakonec se Altradovi podařilo
z písku vyhrabat a tehdy si řekl, že chce «být nejlepší».
Přestěhoval se do Francie, vystudoval doktorát, pracoval řadu let pro velké společnosti a v roce 1985 koupil se
společníkem krachujícího výrobce lešení. Po letošní akvizici firma zvýšila svoje tržby na 1,8 miliardy dolarů, na
nichž má zásluhu 17 tisíc zaměstnanců ve více než 100 zemích světa.
Jak si znepřátelit manželku
Letošní patnáctý ročník soutěže, pořádané poradenskou společností EY, poskytl i řadu dalších příkladů toho, co je
možné a nutné během podnikání překonávat. Když irský podnikatel Mark Roden koupil před lety ztrátovou
telekomunikační firmu World Telecom, nesprávně odhadl, v jak špatném stavu je, a to způsobilo, že se do nucené
správy dostala i jeho původní firma. Markova žena byla v té době v šestém měsíci těhotenství a rodina se musela
vrátit do domu jejích rodičů. Dnes Rodenovi patří největší mezinárodní síť na doplňování kreditu do mobilních
telefonů ding*, která je propojená se 350 operátory a 3,5 miliardy zákazníků.
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Zajímavý příběh má i rumunský národní vítěz soutěže Mircea Tudor, jehož firma MB Telecom vymyslela revoluční
způsob vnějšího skenování letadel, zda v nich jsou uložené výbušniny či drogy. «Vždy když jsem v podnikání
potřeboval získat peníze na další rozvoj nebo se pustit do rizika, manželce se to nelíbilo a odešla ode mě. A
takhle se to stalo třikrát,» usmívá se při rozhovoru v křesílku na chodbě slavného monackého hotelu Hermitage
Tudor s tím, že je počtvrté ženatý.
Za hodinu o miliardu chudší
O ztrátách by mohl vyprávět i zakladatel americké farmaceutické firmy Medivation David Hung. Společnost, která
vyvíjí léky na závažné nemoci, ztratila v minulosti na akciovém trhu hodnotu miliardy dolarů během hodiny, když
se ukázalo, že její lék na Alzheimerovu chorobu nefunguje tak, jak by měl. Naštěstí v té době pracovala na dalším
léku léčícím rakovinu prostaty, jehož výsledky se ukázaly jako vyhovující, a to poslalo akcie firmy opět vzhůru.

Press contact 125, rue du Mas de Carbonnier - 34000 Montpellier - France - Tel. +33 (0)4 67 94 52 52 altrad@altrad.com

Letos se do finále soutěže probojovalo 65 národních vítězů z 53 zemí světa. Česko reprezentoval majitel
společnosti Koh-i-noor holding Vlastislav Bříza.
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