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A Mittal Steel Co. e a Ar-
celor SA recorreram à publi-
cação de charges em jornais,
enquanto tentam conquistar
o apoio dos acionistas, em
meio à situação criada pela
oferta hostil, no valor de 25
bilhões de euros (US$ 31,7
bilhões), da Mittal pela com-
pra da Arcelor, sua concor-
rente de menor porte.

Charges de página inteira
patrocinadas pela Mittal, com
sede em Roterdã, na Holanda,
em jornais como o britânico
Financial Times, o espanhol El
País e o francês Les Échos
publicadas recentemente mos-
tram acionistas amordaçados,

sentados em uma sala durante
assembléia, com os dizeres:
"Acionista da Arcelor, você
tem o direito de ser ouvido". A
Arcelor publicou no jornal ame-
ricano The Wall Street Journal
charge que exalta as vantagens
de sua aquisição da OAO Se-
verstal, que poderá barrar a
oferta da Mittal.

- Eles estão como des-
perate housewives - disse
François de Rambuteau, ad-
ministrador de fundos da
Cholet-Dupont Gestion SA
de Paris, que administra US$
2,3 bilhões em ativos.

- Quando vejo uma bri-
gando com a outra, conservo
minhas ações.

O bilionário Lakshmi Mittal
quer que os acionistas rejeitem

Anúncio pago
da Mittal
publicado na
mídia
internacional:
"Acionista da
Arcelor, você
tem o direito
de ser
ouvido"

o plano da Arcelor de comprar a
Severstal, que implicará na
transferência de até 38% do
capital da Arcelor para as mãos
do magnata russo Alexei Mor-
dashov. Guy Dollé, principal

executivo da Arcelor, quer que
sua empresa continue indepen-
dente. Á Mittal e a Arcelor, que
são, respectivamente, a primei-
ra e a segunda maiores si-
derúrgicas do mundo, concor-

daram nessa semana em se
reunir pela primeira vez desde
que a Mittal apresentou pro-
posta hostil, em 27 de janeiro.

Quase um terço dos acio-
nistas da Arcelor solicitou a
convocação de uma reunião ex-
traordinária para esclarecimen-
tos sobre o negócio com a
Severstal. Querem ter a opor-
tunidade de impedir o fecha-
mento do negócio por meio da
reunião da maioria de dois
terços dos presentes. Atual-
mente, a assembléia da Ar-
celor, marcada para o pró-
ximo dia 28 de junho, exige
que pelo menos metade de
toda a base de acionistas da
empresa viaje a Luxemburgo
ou envie um representante
caso queiram votar.

- Encaramos esse processo
como desleal - disse Nicola
Davidson, porta-voz da Mittal,
na quinta-feira em Londres. -
Os acionistas deveriam ter o
direito de decidir entre as tran-
sações.
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