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Světový podnikatel roku?
Imigrant bez data narození
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Nezná přesné datum narození, vzepřel se vůli rodiny a začínal absolutně bez peněz. Titul Světový podnikatel roku
získal Francouz syrského původu Mohed Altrad, jehož firma Altrad Group prodává či pronajímá stroje a další
zařízení pro stavebnictví. Beduín ze syrské pouště se vypracoval z nejchudších poměrů až k doktorskému titulu v
počítačových vědách. Také je držitelem Řádu čestné legie.

Mohed Altrad ztratil krátce po narození matku a babička, se kterou vyrůstal, mu nechtěla dovolit navštěvovat
školu – měl se stát pastevcem. Chlapec toužící po vzdělání ale prý ke školní budově přesto chodil a dírou ve zdi
sledoval vyučování. Když si ho učitel všiml, měl místo ve třídě jisté. Skvělý žák nakonec v šestnácti letech
emigroval do Francie, kde získal stipendium a propracoval se až k doktorskému titulu.
Po skončení studií pracoval na různých pozicích, dokud na dovolené v jižní Francii nenarazil s kamarádem na
téměř zkrachovalou lešenářskou firmu, kterou v roce 1985 koupili a začali rozvíjet. «Vytvořili jsme to před třiceti
lety úplně z ničeho,» říká Altrad.
V roce 2014 měla společnost Altrad Group obrat 960 milionů dolarů (23,7 miliardy korun) díky prodeji či pronájmu
celé řady produktů, včetně lešení, míchaček a koleček.V současnosti zaměstnává po celém světě 7000 lidí.
«Když jsem byl v poušti, neměl jsem co jíst.Vzbudíte se ráno a nevíte, co budete ten den jíst ani co budete jíst další den,»
zavzpomínal ve své děkovné řeči na nelehké dětství oceněný podnikatel. «Chtěl bych zde předat vzkaz naděje.Vždy
jsem se snažil podnikatelům říct, že nesmějí být roboty vyrábějícími peníze. Musíme část těchto peněz dát lidem, kteří je
potřebují k prosté existenci, k tomu, aby měli co jíst.»
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