Tisková zpráva
22. ledna 2013
GDF SUEZ potvrzuje, že akcionářská smlouva SUEZ
Environnement nebude obnovena
GDF SUEZ a SUEZ Environnement podepsaly rámcovou dohodu o
průmyslové a obchodní spolupráci
Na dnešním jednání představenstva GDF SUEZ pan Gérard Mestrallet, předseda představenstva a generální ředitel, v souladu s
oznámením ze dne 5. prosince 2012 a na základě různých výpovědi obdržených od zúčastněných stran, oznámil, že akcionářská
smlouva SUEZ Environnement, která byla podepsána dne 5. června 2008 mezi GDF SUEZ, Areva, Caisse des Dépôts et
Consignations, CNP Assurances, Sofina, Groupe Bruxelles Lambert a SUEZ Environnement, nebude obnovena, a že její splatnost
tedy pro všechny strany skončí dne 22. července 2013 .
Obě společnosti vždy jasně vyjadřovaly svůj jasný záměr pokračovat ve spolupráci na průmyslové a obchodní frontě a v oblasti
služeb, které je spojují. Hlavní zásady průmyslových a komerčních dohod byly oběma skupinami schváleny a jsou předmětem
rámcové dohody podepsané Gérardem Mestralletem a Jean-Louisem Chaussadeem, generálním ředitelem SUEZ Environnement.
Tyto dohody se zaměří na pět prioritních oblastí. Zvláštní pozornost bude věnována uzavření aplikačních smluv a jejich
provádění v souvislosti s ustanoveními práva hospodářské soutěže a regulace na trhu. Tyto smlouvy budou uzavřeny v souladu s
příslušnými zájmy obou skupin. Zaměří se na:
Vzájemná preference u nákupů /nebo prodeje
Rozmanitost dovedností a odborných znalostí v rámci dceřiných společností GDF SUEZ a SUEZ Environnement znamená, že zde
mezi dceřinými společnostmi obou skupin existují četné příležitosti k prodeji a /nebo nákupu zboží a služeb. Tyto průmyslové a
komerční vztahy budou pokračovat s cílem podpořit podnikatelskou činnost každé společnosti a optimalizovat náklady na služby
a nákupy na obou stranách.

Rozvoj synergií v průmyslových činnostech
Obě skupiny budou pokračovat v úsilí o rozšiřování své spolupráce v několika oblastech, jakými jsou výstavba zařízení na
odsolování mořské vody spojených s elektrárnami, zavádění smart měřidel plynu, elektřiny a spotřeby vody, propagace energie
vyrobené ze spalování odpadů a optimalizaci energetické účinnosti zařízení a sítí.
Příprava společných obchodních nabídek
GDF SUEZ a SUEZ Environnement budou i nadále spolupracovat na přípravě společných obchodních nabídek v oblastech, jakými
jsou výroba, jímání a distribuce bio-metanu pro vozidla místních samospráv, nástroje pro správu komunálních služeb, partnerství
s místními orgány a průmyslové platformy jejich energetických strategií, jakož i na řešení snižování uhlíkové stopy našich
zákazníků.
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Partnerství v oblasti strategie udržitelného rozvoje
SUEZ Environnement se stane vybraným partnerem GDF SUEZ v oblasti udržitelného rozvoje.

Koordinace prodeje v oblasti marketingu, inovací a výzkumu a vývoje
Tyto dvě skupiny se budou i nadále zaměřovat na koordinaci svých obchodních přístupů k hlavním průmyslovým zákazníkům a
místní samosprávě a přístupů k marketingu, inovacím a výzkumu a vývoji v oblastech společného zájmu.

