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Bohdan Wojnar se stává strategickým poradcem představenstva 
LIBERTY Ostrava 

LIBERTY Ostrava, přední výrobce oceli v České republice, jmenovala Bohdana Wojnara strategickým 

poradcem představenstva. Bohdan Wojnar bude představenstvu radit zejména v oblastech 

personalistiky a odborových záležitostí, zároveň bude zodpovědný za komunikaci s veřejným 

sektorem a státními institucemi. 

Bohdan Wojnar má rozsáhlé manažerské zkušenosti. Řadu let působil ve vrcholovém vedení 

Volkswagen Group. Deset let byl členem představenstva ve společnosti ŠKODA AUTO, kde měl na 

starosti řízení lidských zdrojů a vnější záležitosti. Wojnar rovněž dlouhodobě zastával funkci prezidenta 

Sdružení automobilového průmyslu. Nyní je členem Národní ekonomické rady vlády a od roku 2013 

působí v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

„Velice mě těší, že mohu Bohdana Wojnara přivítat v našem ostravském týmu. Pevně věříme, že jeho 

bohaté profesní zkušenosti, odbornost v personálních záležitostech a expertní znalosti českého 

politického a sociálního prostředí budou zde v LIBERTY Ostrava obrovským povzbuzením při naší cestě 

za transformací. Velmi doufáme v zužitkování jeho rozsáhlých znalostí nejen v České republice, ale i 

napříč Evropou,“ uvedl Paramjit Kahlon, generální ředitel pro hutní výrobu a integrovanou těžbu 

skupiny LIBERTY Steel. 

Další informace:  

Barbora Černá Dvořáková  
Vedoucí komunikace LIBERTY 
Ostrava  

+420 606 774 346  barbora.cerna- 
dvorakova@libertysteelgroup.com  

Paddy Toyne-Sewell 
Vedoucí komunikace – Evropa GFG 
Alliance  

+44 (0) 7767 498 195  Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com  

 

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje 
zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních 
svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými 
společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným 
dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group. 



LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance 
má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, 
které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance 
působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD. 

www.libertyostrava.cz 

www.libertysteelgroup.com  

www.gfgalliance.com  
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