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Beduínovi v dětství zatrhli
školu, nyní je lešenář
podnikatelem roku

Na slavnostním galavečeru v Monte Carlu získal v sobotu ocenění světového podnikatele roku Francouz
syrského původu Mohed Altrad. Porotu zaujal příběh muže s těžkým dětstvím, který bez peněz přišel do Evropy
a z nuly vybudoval předního výrobce lešení.
Že v prestižní soutěži o titul světového podnikatele roku pořádanou společností EY nerozhoduje jen
ekonomický úspěch, ale také osobní příběh, nebylo nikdy tak patrné jako při letošním ročníku. Žádný z vítězů
předchozích let snad neměl tak beznadějné životní vyhlídky, jako podnikatel roku 2015 Mohed Altrad.
Matka Francouze pocházejícího z beduínského kmene byla znásilněna a při porodu zemřela. Nechtěné dítě
vychovávala babička, která považovala školu za ztrátu času a zakazovala mu do ní chodit. Jeden z učitelů mu však
dovolil výuku navštěvovat, Altrad se díky svému talentu stal brzy premiantem třídy a získal stipendium ve Francii.
Vystudovaný informatik původně pracoval v řadě různých firem, vždy však toužil osamostatnit se.V roce 1985
koupil spolu s anglickým partnerem krachujícího výrobce lešení. Ze společnosti, které dal své jméno Altrad,
během uplynulých třiceti let vybudoval největší evropskou firmu v oboru s 7 300 zaměstnanci a ročními tržbami
těsně pod hranicí jedné miliardy dolarů.
„Společnost jsem před třiceti lety postavil z ničeho, původní firma byla v podstatě v bankrotu. Poselství, které
bych sdělit světu, je, že bychom měli vždy věřit tomu, co děláme,“ říká Altrad. Úspěšný byznysmen má však také
literární sklony, po nocích píše novely a několik jich už publikoval.
Altar uspěl mezi 65 finalisty z 53 zemí, celkem však v národních soutěžích museli porotci vybrat z deseti tisíc
kandidátů. Českou republiku na finále v Monte Carlu reprezentoval majitel holdingu Koh-i-noor Vlastislav Bříza.
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