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Světový podnikatelem roku je
˚
Francouz. Vyrustal
jako beduín
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• Světovým podnikatelem roku se stal Francouz s beduínskými kořeny Mohed Altrad.
• Vyhlášení soutěže pořádané společností EY proběhlo v sobotu večer v Monte Carlu.
• Jeho firma Altrad je světovým lídrem ve výrobě lešení, stavebních koleček a míchaček na cement.

Světovým podnikatelem se stal včera večer v monackém Monte Carlu francouzský výrobce lešení Mohed Altrad.
Porota patnáctého ročníku soutěžního klání, které pořádala poradenská společnost EY, vybírala z 65 národních
vítězů z 53 zemí.
Za Česko soutěžil majitel skupiny Koh-i-noor Vlastislav Bříza. Původně syrský beduín Mohed Altrad, který do
Francie přišel na začátku sedmdesátých let jako sedmnáctiletý, porazil konkurenty zejména svým příběhem.
«Letos šlo o těžké, ale jednomyslné rozhodnutí. Mohed vybudoval velmi úspěšný a rychle rostoucí mezinárodní
byznys, i když se musel vyrovnat s velmi prostou výchovou. Porotu zaujala jeho schopnost třicet let s firmou
dlouhodobě expandovat,» prohlásila po vyhlášení šéfka poroty Rebecca MacDonaldová.
Mohedova matka zemřela krátce po jeho narození, vychovávala ho babička, která ho odmítala pouštět do školy.
On ale výuku navštěvoval stejně. Odcházel dřív, než se probudila, a šel hodinu bosý v pouštních dunách. «Byl to
nejhorší začátek života, jaký si umíte představit.Všichni ale můžeme změnit náš počáteční osud,» řekl po převzetí
ceny v Monte Carlu.
Mohed už v sedmi letech letech projevil svůj sklon k podnikání. Tehdy mu totiž jeho otec koupil kolo, což byl v
poušti malý zázrak. Mohed kolo pronajímal kamarádům a peníze používal na nákup školních potřeb.
V sedmnácti letech odešel do Francie, kde nakonec získal doktorské vzdělání v počítačových vědách. Po
absolvování čtyřletého pracovního kontraktu v Abú Dhabi si našetřil dost peněz, aby se pustil do podnikání.
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S anglickým kamarádem koupili v roce 1985 krachujícího francouzského výrobce lešení a začali firmu vracet
zpátky na nohy.V současnosti je společnost Altrad světovým lídrem ve výrobě lešení, stavebních koleček a
míchaček na cement.
Banky chtějí financovat větší transakce, říkají advokáti z Wolf Theiss - čtěte ZDE
Čína s Maďarskem chystají novou Hedvábnou cestu.Vybudují železniční koridory - čtěte ZDE
Loni utržila téměř miliardu eur a zaměstnávala 7300 zaměstnanců v 110 pobočkách po celém světě. Březnová
akvizice holandské firmy Hertel znamenala téměř zdvojnásobení velikosti firmy a zvýšení jejích tržeb na 1,8
miliardy dolarů.
I proto se letos Mohed dostal na žebříček dolarových miliardářů časopisu Forbes.Vzhledem k jeho kořenům ale
dodnes neví, kolik je mu přesně let. Oficiálně uvádí 67. Kromě podnikání Mohed píše knihy. Jeho částečně
autobiografický román Beduín nyní patří k povinné školní četbě na řadě francouzských škol.
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Podrobnosti z vyhlášení Světového podnikatele najdete v pondělí v Hospodářských novinách.
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