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We are earning a reputation in the Middle East area

Z Dr Waelem Suleiman rozmawia Katarzyna Dorosz.
Katarzyna Dorosz interviews dr Wael Suleiman.

***
Nie jest to nasze pierwsze spotkanie, Panie Doktorze,
co więcej, w ostatnim czasie w Polsce ukazał się szereg
publikacji na temat Pana oraz Pańskich inwestycji.
„There is no substitute for hard work”. Wielokrotnie
mówiłem o tym, że można mieć świetny pomysł i fınansowanie na jego realizację, ale gdy zawodzi element
ludzki, to trudno oczekiwać pozytywnych rezultatów.
Od 17 roku życia mieszka Pan w Polsce i wiem, że jest Pan
mocno związany z naszym krajem, a także dba Pan o jego
dobre imię i interesy praktycznie w każdej dziedzinie
Pana życia.
To prawda. Jestem bardzo związany z Polską. Moja żona
jest Polką, dzieci mają polskie obywatelstwo, w domu
mówimy po polsku.
Do moich projektów zawsze na pierwszym miejscu staram się angażować nasze polskie fırmy, co niestety nie
jest łatwe. Podczas budowy mojej fabryki w Abu Dhabi,
Gulf Fluor, starałem się zaangażować polskie fırmy. Jednym z przykładów może być budowa dwóch specjalistycznych urządzeń (łącznie w fabryce powstało ich ponad
300), które mogła wyprodukować fırma polska, a ostatecznie dostarczyła nam je norweska fırma NLI. Jak

This is not the fırst time we meet, Doctor, and a whole
range of publications appeared recently in Poland, regarding yourself and the investments you make. Many
people surely wonder, in an usual manner, what is the
recipe for success like yours.
“There is no substitute for hard work”. I’ve said this
numerous times, that one can have a groundbreaking
idea, fınancial capabilities, but it is dif fıcult to expect
positive outcomes when the human factor is lacking.
You live in Poland since you turned seventeen and
I know how strong your connection with this country
is, how much you care for its good name and prosperity
in nearly every aspect of your life.
This is true. I am strongly attached to Poland. My wife
is Polish, my children have Polish citizenship, we speak
Polish at home.
I always pursue to engage Polish companies into collaboration with my projects, unfortunately it is not easy.
While building my plant in Abu Dhabi, Gulf Fluor, I did
my best to engage Polish companies. One example could
be the construction of two sets of equipment (there are
300 of such at the plant altogether), which could have
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się później okazało, wykonali oni tylko projekt, który
ostatecznie zrealizowała spółka Izotechnik z Płocka.
Z czego to wynikało?
Problem był związany ze szczegółowym projektem wykonawczym, którego przygotowanie było niezbęd ne
do budowy urządzenia, a którego Polacy nie potrafıli
zrobić. Wykonali go Norwegowie.
W czasie ostatnich 10 lat Pana pobytu w Abu Dhabi
również aktywnie wspiera Pan interesy Polski i polskich
przedsiębiorców. Jest Pan jednym z założycieli, a od 5
lat także Prezesem Polish Business Group w Abu Dhabi.
To prawda. Polsce potrzebne są takie działania. Nasz
kraj ma wiele do zaoferowania, mamy się czym chwalić.
W 2006 roku, kiedy zaczynaliśmy działalność PBG i odwiedzaliśmy izby handlowe w Emiratach, Polskę kojarzono z Bułgarią i Rumunią. Naprawdę nic nie wiedzieli
o Polsce, ale wiele się zmieniło. Trzeba jednak pamiętać,
że ZEA to specyfıczny kraj, gdzie z 9-cio milionowej populacji, 8 milionów to cudzoziemcy. Duża rotacja ludzi
wymusza ciągłą pracę informacyjną i promocyjną, zawieranie nowych kontaktów. W tej chwili coraz więcej
osób kojarzy Polskę i wie, co dobrego można u nas znaleźć. Ten fakt mnie cieszy.
Na czym dokładnie polega działalność PBG?
Główny aspekt naszych działań to promocja Polski i polskiego biznesu w Emiratach oraz promocja Emiratów
tutaj w kraju. Szczególnie koncentrujemy się na pomocy polskim fırmom, ale skupiamy działania na rozwiązaniach systemowych, które mają na celu eli minację
przeszkód w robieniu interesów i handlu z Emi ratami
dla wszystkich przedsiębiorców. Polskich fırm w ZEA
jest niewiele, około 25, zaś Polaków tam mieszkających
- około 3 tysiące.
Problemem jest podejście polskich fırm do zagranicznych inwestorów, w szczególności z Emiratów Arabskich.
Na czym to polega?
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Wynika to niestety z niewiedzy i ciągłego posługiwania się stereotypami. Nadal głęboko zakorzeniony jest
wśród Polaków mit głupiego, bogatego Araba, któremu
można, kolokwialnie mówiąc, wcisnąć wszystko po 50100% drożej. 99% fırm, przygotowując oferty na rynek
ZEA, podnosi ceny tylko ze względu na takie podejście, co mija się kompletnie z rzeczywistością i uwarun kowaniami rynkowymi. Nie zdajemy sobie sprawy
z tego, że za Emiratczykiem w tradycyjnych szatach
kryje się człowiek często wykształcony na najlepszych
zagranicznych uczelniach, takich jak Harvard czy Yale,
jest obyty w świecie, zna amerykańskie czy brytyjskie
standardy, bo cały świat jest u nich na co dzień.
Kultura biznesu różni się od naszych warunków, dlatego bardzo ważne jest jej poznanie, ponieważ niewłaściwe podejście do potencjalnego partnera może przekreślić możliwość podjęcia nawet najbardziej lukratyw nej
współpracy.
Wiem, że działania, o których mowa, podejmuje Pan społecznie, ale to nie wszystko. Dowiedziałam się o Pana
działalności fılantropijnej, która jak się okazuje, nie jest
okazjonalna i stanowi stały dział w Pana życiu.
Jestem Rotarianinem od 1999 roku, w latach 2005/2006
pełniłem funkcję Prezydenta Rotary Club Warszawa City.
Bycie Rotarianinem w moim przekonaniu to jest misja, sposób życia. Działalność wiąże się z bezinteresownym niesieniem pomocy innym, ale ważna jest praca
zespołowa, która pozwala na bycie bardziej skutecznym.
Zrealizowaliśmy wiele projektów zarówno w Polsce,
jak i zagranicą i nie sposób ich wszystkich wymienić.
Jest wiele akcji skierowanych na potrzeby dzieci, takich jak na przykład wyposażenia świetlic środowiskowych, m.in. w sprzęt do nauki interaktywnej. To projekt, który ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu
i służyć wyrównaniu różnic, w ramach którego wyposażyliśmy łącznie ponad 20 świetlic. Kupujemy sprzęt
medyczny dla szpitali, osób niepełnosprawnych, organizujemy akcje nauki udzielania pierwszej pomocy
dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych zadań.

been made by a Polish company but eventually it was the
Norwegian NLI to provide them. As it later turned out,
they had only prepared the design that was carried out
by the Izotechnik company from Płock.
Why was it so?
The issue was the detailed executive design, the preparation of which was crucial to the construction of the
equipment, but which could not have been done by the
Polish company. It was designed by Norwegians.
During the last 10 years of your stay in Abu Dhabi you
have actively supported the interests of Poland and
Polish entrepreneurs. You are one of the founders and,
for the last 5 years, a chairman of the Polish Business
Group in Abu Dhabi.
Correct. Poland needs such initiatives. Our country has
much to of fer, there is a lot to be proud of.
Back in 2006, when we established the Polish Business
Group and visited chambers of commerce in the Emirates, Poland was mostly associated with Bulgaria and
Romania. There was hardly anything widely known
about Poland, but it is dif ferent now. We must, however,
bear in mind that the United Arab Emirates is a peculiar country, where out of 9 million citizens 8 million
are foreigners. This enormous rotation of people enforces constant information and advertising ef forts,
the establishment of new contacts. Currently more and
more people recognize Poland and know what is there to
fınd in our country. This fact makes me happy.
What does the activity of the PBG consist in?
The main scope of our activities is the promotion of
Poland and Polish businesses in the Emirates, as well
as advertising the Emirates in Poland. We are particularly focused on supporting Polish companies, but we
are also interested in legislative solutions that are to
eliminate obstacles for all the entrepreneurs willing to
conduct business relationships and deal with the Emirates. There are not many Polish companies in the United Arab Emirates, roughly 25. There are 3,000 Polish
people living in the UAE.
The problem lays in the attitude of Polish companies
towards foreign investors, especially the Arab Emirates.
What may be the reason?
It is sadly caused by the lack of knowledge and believing
in clichés. There still is a deeply rooted amongst people
in Poland image of a dim-witted but fılthy rich Arab,
willing to buy anything and at the price 50-100% higher
than normally. 99% of companies, when preparing an
of fer for the UAE markets, raise their prices based only
on this belief, which could not be farther from reality
and market conditions. We are rarely aware, that an
Arab in traditional clothing may indeed be a person
who received a higher education from the best foreign
universities, such as Harvard or Yale, knows the world,

is f luent in American and British standards, because
the whole world visits his country on a daily basis.
The business culture is dif ferent than our conditions,
this is why it is so important to learn it. A false approach towards a prospective partner may render even
the most lucrative collaboration impossible.
I know that the actions you take are society-oriented,
but those are not everything you are involved in. I have
learned about your philanthropic activity which, as it
turns out, is but occasional and became a solid part
of your life.
I am a Rotarian since 1999. In 2005 and 2006 I was a
president of the Rotary Club Warszawa City.
Being a Rotarian is, in my belief, a mission and a way of
living. It is connected with being unconditionally helpful towards others, but it is teamwork that matters and
leads to better results. We carried out numerous missions as well in Poland as abroad and trying to mention
them all would be an impossibility. There are several
actions dedicated to children, such as providing day
care centers with, among many others, equipment for
interactive learning. This project, in the framework of
which as many as 20 day care centers where equipped by
us, aims to prevent social exclusion and level out dif ferences. We purchase medical equipped for hospitals and
disabled people, organize fırst aid trainings for children
and teenagers and pursue various other tasks.
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Media w większości piszą o tym, ile fabryka kosztowała
i jaki był Pana wkład. A ja zapytam, czym jest Gulf Fluor?
Dziękuję za to pytanie. Jest to kompleks chemiczny, zajmujący powierzchnię 300 tysięcy m2, składający
się z 5 fabryk, które produkują kwas siarkowy, f luorek gli nu, siarczan wapnia i – najważniejszy – f luorowodór wykorzystywany do produkcji gazów chłodniczych,
tef lonu, baterii litowych, chipów komputerowych czy
wzbogacania uranu. W kompleksie pracuje 200 osób,
wszystkie z co najmniej 10-letnim doświadczeniem
w obchodzeniu się z f luorowodorem. Fluorek glinu produkowany w Gulf Fluor jest produktem światowej klasy o minimalnej czystości 94%, która plasuje nas na
pierwszym miejscu pod względem jakości w porównaniu do innych producentów na świecie. Osiągnięcie niskiej zawartości zanieczyszczeń było możliwe poprzez
zainwestowanie w najnowocześniejsze urządzenia do
oczyszczania na etapie procesu f luorowodoru. Nasza
fabryka jest pierwszą w regionie Gulf i jedną z niewielu
na świecie, więc odgrywa znaczącą rolę w odpowiedzi
na popyt ze strony producentów alumi nium, gdzie fabryki ciągle zwiększają swoją produkcję.

The media mostly informs about how much the plant
cost and how big your input was. I, however, ask – what
is Gulf Fluor?
Thank you for this question. It is a chemical complex. It consists of fıve plants on the area of 300,000
square meters that produce sulphuric acid, aluminium
f luoride, calcium sulfate and – the most important of all
– hydrogen f luoride used in the production of refrigerant gases, Tef lon, lithium batteries, computer chips or
Uranium enrichment. The complex employs 200 people,
all of whom have at least ten years of experience working with hydrogen f luoride. Aluminium f luoride that
comes from the Gulf Fluor is a world-class product with
the chemical purity of at least 94%, which puts us on the
fırst place when compared to the results of other producers world-wide. Obtaining such low amount of impurities was made possible through investing in the most
modern equipment that treats impurities as soon as at
the hydrogen f luoride processing stage. Our plant is the
fırst in the Gulf region and one of few in the world. It
plays a major role in supplying demands of aluminium
producers, who constantly expand their production.

Dlaczego wybrał Pan ZEA dla tej inwestycji?
Jednym z produktów, jakie wytwarza moja fabryka,
jest f luorek glinu, który stanowi podstawowy komponent przy produkcji aluminium. Przemysł aluminiowy
przenosi się z krajów zachodu do miejsc, gdzie koszt energii jest niski, do krajów GCC lub Islandii. Podam konkretny przykład, koszt energii w produkcji jednej tony
aluminium to 27-30% ogólnych kosztów. Na dzień dzisiejszy całkowity koszt wynosi 1500$ za tonę, a zatem energia kosztuje 500$. Gdzie energia to 500 $. Firmy takie
Emal i Dubal (teraz EGA, Emirates Global Aluminium)
na energię wydają 200$, czyli o 300$ mniej niż na zachodzie. EGA produkuje 2.5 miliona ton aluminium rocznie.
To jest prosta arytmetyka.

Why did you opt for the united Arab Emirates for this
investment?
One of the products is aluminium f luoride, which
is the basic component for aluminium production. The
aluminium industry is being relocated from western
countries to locations with low energy costs, to the GCC
countries or Iceland. Let me provide you with an accurate example – the cost of energy used to produce one
metric ton of aluminium is between 27% and 30% of its
total cost. As of today a metric ton of aluminium costs
$1500, whereas the energy used costs as much as $500.
Companies such as Emal or Dubal (now EGA, Emirates
Global Aluminium) spend $200 for the same amount of
energy, which is $300 less than western countries. EGA
produces 2.5 million metric tons of aluminium per year.
It is simple math.

Czy kraj był przygotowany do tego projektu? Czy to prawda, że w trakcie trwania budowy na potrzeby kompleksu
musiało zostać zmienione prawo w kraju?
Zjednoczone Emiraty Arabskie nie były przygotowane do takiego projektu. Było to duże wyzwanie. Jednym z większych obszarów problematycznych były
kwestie związane z ochroną środowiska. Na całym Bliskim Wschodzie nie istniała żadna fabryka z fluorem,
więc nie było zatem doświadczenia w tym zakresie. Kraj
zaadaptował więc jeden z najsurowszych standardów, dotyczących ochrony środowiska, niemiecki.
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Was the country prepared to this project? Is it true,
that the national law had to be amended for the sake
of construction works?
The United Arab Emirates were not prepared to
such a project. It was an enormous challenge. One of the
most troublesome spheres consisted of issues connected
with environmental protection. In the whole Near East
there were no f luoride plants, so there was no experience. The country implemented one of the most strict
environmental protection models – the German model.

