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<p style="text-align: justify;"><img src="images/front/otelulgalatilogo.jpg" alt="OFICIAL ! O?elul
�cepe o nou? er? !" style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" />Lunga a?tepate a suporterilor
a luat sf�?it � aceast? sear? odat? cu anun?ul prin care ArcelorMittal Gala?i ?i TNG Group
confirm? c? au �cheiat cu succes negocierile pentru transferarea clubului de fotbal O?elul. 
</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Gala?i, Bucure?ti, 14 septembrie � ArcelorMittal
Gala?i ?i TNG Group anun?? separarea dintre Clubul de fotbal O?elul ?i Combinat ?i respectiv
transferul c?tre noul ac?ionar.</strong></p>  <p style="text-align: justify;">Ambele p?r?i
consider? aceast? separare ca fiind deopotriv? � interesul clubului de fotbal, al comunit??ii ?i al
suporterilor.<br /> <br /><em>�Acest transfer c?tre o important? companie rom�easc? va
asigura viitorului echipei�</em>, a declarat <strong>Bruno Ribo</strong>, Directorul General al
ArcelorMittal Gala?i. <em>�Doresc s? le mul?umesc ac?ionarilor anteriori pentru
reprezentarea intereselor ArcelorMittal � aceast? activitate, domnului Marius Stan, Primarul
Gala?iului, pentru c? a adus noul investitor ?i suporterilor pentru �?elegere ?i r?bdare. Vrem s?
profit?m de aceast? ocazie pentru a-i felicita pe juc?tori ?i pe membrii staff-ului Clubului pentru
rezultatele excelente pe plan sportiv din ultimii ani. Dorim s? transmitem noroc ?i succes at�
Clubului c� ?i companiei TNG Group pentru munca lor viitoare de a asigura prezen?a echipei
� elita fotbalului. De acum �ainte, Combinatul va continua s? sprijine proiecte comunitare de
s?n?tate ?i educa?ie�.</em></p>  <p style="text-align: justify;"><em>�Suntem m�dri s? ne
implic?m � acest proiect ?i - �preun? cu managementul Clubului - s? continu?m aceast?
activitate, s? � asigur?m sustenabilitatea ?i s? ob?inem noi succese sportive. Ca investitor
responsabil, abordarea noastr? este pentru un proiect pe termen mediu ?i lung. Dorim s?
mul?umim companiei ArcelorMittal Gala?i pentru implicarea de p�? acum precum ?i
suporterilor pentru sprijinul lor constant�</em>, a declarat omul de afaceri <strong>Dan
Adamescu.</strong></p>  <p style="text-align: justify;">ArcelorMittal Gala?i ?i TNG Group �i
exprim? �treaga lor �credere � viitorul Clubului de fotbal O?elul ?i � �curajeaz? pe suporteri
s? �i sus?in? � continuare echipa favorit? cu energiile ?i fair play-ul lor.</p>
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