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Vítame vás pri nultom vydaní novín Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len KA VVS).  
Radi by sme vás informovali o okolnostiach nášho vzniku a najbližších plánoch do budúcnosti. 

Príhovor
„Založenie KA VVS pokladám za pozoruhodnú iniciatívu, 
ktorá podporí ochranu práv a uplatňovanie záujmov členov 
združenia nielen vo vzťahu k VVS a.s., ale aj k orgánom 
štátnej správy a územnej samosprávy. Mestá a obce na 
východnom Slovensku, akcionári VVS a.s., musia mať 
možnosť efektívneho presadenia svojich akcionárskych 
práv, bez ohľadu na to, že niektorí z nich sú relatívne 
malými akcionármi. Teším sa na osobné stretnutia a verím, 
že spoločnými silami sa nám podarí zvládnuť všetky výzvy, 
ktoré nám v budúcnosti práca v rámci KA VVS prinesie.“

S úctou, 
Prof. Dr. Peter Littmann,
člen správnej rady KA VVS

Vzniká Klub akcionárov VVS
Po vzore zahraničných zoskupení akcionárov vzniká na východ-
nom Slovensku Klub akcionárov Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti. K vzniku klubu akcionárov viedli tri hlavné 
dôvody:
1. ) vytvorenie rovnováhy medzi menšinovými a väčšinovými 
akcionármi,

2.) potreba koordinácie činnosti akcionárov – aj tých menších, 
ktorí často nemajú ani kanalizáciu – tak, aby boli zohľadnené 
záujmy čo najširšieho počtu akcionárov, keďže je prirodzené, 
že záujmy veľkých miest, teda veľkých akcionárov, sú predsa 
len v niečom odlišné od záujmov malých obcí, teda malých ak-
cionárov,

3.) vytvorenie subjektu, ktorý bude zastupovať členov KA VVS 
aj na neformálnych stretnutiach mimo valných zhromaždení.

Hlavným predmetom činnosti KA VVS bude efektívne a dôrazné 
presadzovanie práv akcionárov, ktorí sú síce v početnej väčšine 
avšak každý osamote má malý počet akcií. Ďalšou aktivitou bude 
vzdelávanie, osveta, poradenstvo pre členov prostredníctvom 
odborných diskusií, konferencií a hodnotiacich komisií. Okrem 
uvedeného sa KA VVS bude venovať príprave a rozvoju projek-
tov, ktoré budú podporovať činnosť členov. V neposlednom rade, 
aj ochrane práv a uplatňovaniu záujmov členov nielen vo vzťahu 
k VVS a.s., ale aj vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej 
samosprávy a k iným koordinovaným skupinám akcionárov.
Prečítajte si viac na našej novej web stránke www.klubakciona-
rov.sk.

Už 13. decembra 2019 sa uskutoční prvá tlačová konferencia 
Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločno-
sti a.s., kde budú predstavení kľúčoví predstavitelia klubu ak-
cionárov.

Výkup akcií 
Akcionári na valnom zhromaždení VVS a.s. dňa 20.6.2019 
rozhodli, že VVS a.s. môže nakupovať vlastné akcie. Iný ak-
cionár prijal podobné rozhodnutie o nákupe akcií VVS a.s. 
V nasledujúcich vydaniach Novín KA VVS sa budeme tejto 
téme venovať podrobnejšie . 
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Meno:

Priezvisko:

Adresa:

E-mail:

Mobilné číslo: 

Adresa: Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s., o.z., Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava

Áno, mám záujem stať sa členom Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.,
prosím kontaktujte ma.

Áno, želám si participovať na činnosti Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
bez vzniku členstva, prosím kontaktujte ma.

Mám záujem dostávať  Noviny KA VVS a chcem byť informovaný o aktivitách Klubu akcionárov
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Áno, súhlasím so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, 
e-mailová adresa a mobilné číslo pre účely zasielania Novín Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti a.s. a informácií o aktivitách, stanoviskách a podujatiach Klubu akcionárov, prieskumu, zaisťovania 
a vylepšovania kvality služieb Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.. 

Noviny Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. nie sú distribuované verejnosti. Ich predaj, akékoľvek rozmnožovanie či šírenie nie je 
dovolené. Sú určené pre vnútornú potrebu činnosti KA a akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Formulár 
staňte sa členom Klubu akcionárov VVS a.s.

Zaškrtnite príslušné políčka a pošlite nám tento formulár späť.
Začnite čerpať výhody Klubu akcionárov už dnes.
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Noviny KA VVS vám budú pravidelne prinášať zaujímavé a praktické informácie, ktoré budete môcť využiť pri svojej práci 
a uplatňovaní práv akcionárov. Nulté číslo novín ponúka okrem prvých základných informácií o vzniku klubu a dôležitých 
dátumoch aj výber zaujímavých článkov z prostredia podobných klubov, informácie o možnosti získavania dotácií na rozvoj 
infraštruktúry a ďalšie dôležité správy, ktorým sa budeme venovať v ďalších vydaniach našich novín.

Privítame aj podnety a otázky z vášho prostredia. Umožní nám to vytvárať noviny, ktoré budú prinášať aktuálny a relevantný obsah. 
Môžete nám ich zasielať poštou, alebo mailom na adresu: noviny@klubakcionarov.sk

Nový impulz pre obce a mestá.
Envirorezort spustil desaťročnú podporu budovania vere-
jných kanalizácií a vodovodov.

Vznikla možnosť čerpania dotácie na výstavbu vodovodov pre 
obce do 2 000 obyvateľov. Ministerstvo životného prostredia vy-
hlásilo výzvu na čerpanie 50 miliónov eur.
„Oprávnenými žiadateľmi v rámci odštartovanej výzvy sú obce 
alebo záujmové združenia právnických osôb, ktorých členmi sú 
len obce. Žiadateľ môže predložiť jednu žiadosť o poskytnutie 
dotácie, a to na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu. 
Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 5 miliónov eur pri 
dodržaní podmienky minimálneho 5%-ného spolufi nancovania 
zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu. Spolufi -
nancovanie zo strany žiadateľa je možné aj formou výhodného 
úveru z Environmentálneho fondu.“
 Viac na stránke www.minzp.sk

Užitočné  informácie pre akcionárov

Objavte benefi ty členstva
v Klube akcionárov 
Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti
Byť členom KA VVS má svoje výhody. Vstúpte už dnes 
aj s vašou obcou alebo mestom do KA VVS a získavajte 
pravidelné informácie o činnosti VVS a.s., zúčastňujte sa 
akcionárskych konferencií, bezplatne sa poraďte s expert-
mi alebo len zostaňte v dialógu s ďalšími akcionármi. Pre 
členov zároveň pripravujeme panel odborných konzul-
tantov a publikácie pre akcionárov s ďalšími odbornými 
informáciami. Môžete tiež získať návody a vzorové pos-
tupy, ako riešiť vaše potreby s vodou, kanalizáciou a čis-
tičkami. Členstvo je dobrovoľné a bezplatné.

Kluby akcionárov vo svete 
Ako to funguje v zahraničí?
V medzinárodnom prostredí v súčasnosti funguje niekoľko úspešných a vplyvných klubov akcionárov. 
V týchto Novinách KA VVS vám prinášame základné informácie o niektorých z nich:

Total je jednou z najväčších petrochemických a plynárenských 
spoločností na svete so zastúpením vo viac než 130 krajinách 
so 104 tisíc zamestnancami. 

Členovia Klubu akcionárov Total majú rôzne výhody a dostá-
vajú možnosť dozvedieť sa viac o podnikoch Total a hlavných 
spoločenských záväzkoch spoločnosti. Majú k dispozícii 
napríklad jedinečný kalendár akcií, kde klub každý rok ponúka 
možnosť zúčastniť sa približne 30 podujatí, napríklad kultúrnych 
aktivít, návštev priemyselných partnerských zariadení a aktivít 
podporovaných nadáciou Total Foundation a konferenciami 
Total. Členovia klubu automaticky dostávajú všetky správy od 
ďalších akcionárov v elektronickej podobe, vrátane bulletinu ak-
cionárov, web magazínu a pozvánok na stretnutia.
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RWE energetická spoločnosť zaoberajúca sa výrobou elek-
triny, ťažbou uhlia a obchodovaním s energiami. Zabez-
pečuje tretinu výroby elektriny v celom Nemecku.

Investorský klub RWE ponúka okrem ďalších informácií o 
spoločnosti aj možnosť zúčastniť sa exkurzií a exkluzívnych 
akcií na vybraných miestach RWE. Členovia klubu ďalej získa-
vajú členskú, tzv. investorskú kartu RWE, ktorá ich oprávňuje 
k čerpaniu rôznych výhod. Investorský klub je v tomto prípade 
hlavnou platformou na spätnú väzbu.

VINCI pôsobí ako investor, staviteľ a prevádzkovateľ 
budov a infraštruktúry v mestách i regiónoch. Má viac ako 
211 000 zamestnancov a pôsobí vo vyše 100 krajinách. 

Akcionársky klub VINCI, vytvorený v roku 2005, ponúka člen-
om príležitosť lepšie spoznať skupinu na posilnenie prepojenia 
medzi VINCI a jej jednotlivými akcionármi. Členovia klubu 
majú možnosť zúčastniť sa jedného z kľúčových stretnutí sk-
upiny: Valného zhromaždenia akcionárov, regionálnych stret-
nutí akcionárov, exkluzívnych stretnutí s najvyšším manaž-
mentom a podujatí týkajúcich sa sponzorských programov 
(výstavy, kultúrne dedičstvo atď.). Predstavujú vynikajúcu 
príležitosť na stretnutie s tímom z vedenia spoločnosti a na di-
skusiu o hlavných stratégiách. Každoročne sa na týchto podu-
jatiach zúčastňuje takmer 4 000 individuálnych akcionárov.

Saint-Gobain, je svetovým lídrom na trhu stavebných ma-
teriálov, zamestnáva 181 tisíc pracovníkov.

S cieľom rozvíjať a posilňovať vzťahy medzi Saint-Gobainom 
a jeho akcionármi a umožniť lepšie spoznať rôzne obchod-
né línie, bol v roku 2010 založený Akcionársky klub Saint-
Gobain. Prostredníctvom tohto klubu ponúka spoločnosť bo-
hatý a rozmanitý program aktivít. Skupina Saint-Gobain dáva 
možnosť navštíviť jej hlavné priemyselné výrobné miesta a 
objaviť niektoré jedinečné lokality: Centrum pre výskum v 
Cavaillone, showroom Glass House v centre Marais v Paríži, 
Factory ISOVER v Chalon-sur-Saône. Od roku 2010 sa na 
mnohých stretnutiach zúčastnilo takmer 2 000 členov.

V spolupráci s École de la Bourse ponúka Akcionársky klub 
Saint-Gobain odborný obsah v rôznych oblastiach (zdaňovanie 
investícií na akciových trhoch, porozumenie ekonomickým a 
trhovým správam atď.). Deje sa tak najmä prostredníctvom 
interaktívnych webových konferencií, na ktorých sa môžu 
členovia klubu zúčastniť. Akcionársky klub Saint-Gobain je 
aktívny aj v oblasti kultúry a ponúka podujatia, ktoré súvisia s 
kultúrnymi aktivitami skupiny.

SUEZ je nadnárodná francúzska spoločnosť, ktorá  posky-
tuje služby priemyselným klientom, koncovým zákazníkom, 
mestám a obciam v oblasti vodného a odpadového hos-
podárstva. Zamestnáva 190-tisíc pracovníkov vo viac ako 
130 krajinách. 

Akcionársky klub spoločnosti Suez Francúzsko bol vytvorený 
pod dohľadom špecializovaného tímu pre tých, ktorí chcú lep-
šie porozumieť vnútornému fungovaniu SUEZ. Je to priestor 
na odbornú diskusiu, kde existuje široká škála služieb vyt-
vorená podľa potrieb akcionárov. Členovia klubu majú nárok 

na návštevy hlavných sídiel spoločnosti SUEZ, prednášky o 
súčasných a budúcich obchodných plánoch spoločnosti SUEZ, 
dostávajú informácie o recyklácii odpadu a čistení odpadových 
vôd, trvalo udržateľnom rozvoji a inováciách. Majú k dispozícii 
školenia o obchodných podieloch, publikácie pre akcionárov a 
nárok na konzultácie s jednotlivými akcionármi prostredníctvom 
internetu. V rámci Panelu poradcov majú možnosť zasadať v po-
radných skupinách jednotlivých akcionárov.
S členmi vedenia klubu akcionárov SUEZ sme sa stretli priamo 
ich centrále v Paríži. Viac informácií o fungovaní tohto klubu 
Vám prinesieme v ďalších číslach.  
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dostávajú informácie o recyklácii odpadu a čistení odpadových 
vôd, trvalo udržateľnom rozvoji a inováciách. Majú k dispozícii 
školenia o obchodných podieloch, publikácie pre akcionárov a 
nárok na konzultácie s jednotlivými akcionármi prostredníctvom 
internetu. V rámci Panelu poradcov majú možnosť zasadať v po-
radných skupinách jednotlivých akcionárov.
S členmi vedenia klubu akcionárov SUEZ sme sa stretli priamo 
ich centrále v Paríži. Viac informácií o fungovaní tohto klubu 
Vám prinesieme v ďalších číslach.  
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NOVINY
12 / 2019 | Noviny Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Vítame vás pri nultom vydaní novín Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len KA VVS).  
Radi by sme vás informovali o okolnostiach nášho vzniku a najbližších plánoch do budúcnosti. 

Príhovor
„Založenie KA VVS pokladám za pozoruhodnú iniciatívu, 
ktorá podporí ochranu práv a uplatňovanie záujmov členov 
združenia nielen vo vzťahu k VVS a.s., ale aj k orgánom 
štátnej správy a územnej samosprávy. Mestá a obce na 
východnom Slovensku, akcionári VVS a.s., musia mať 
možnosť efektívneho presadenia svojich akcionárskych 
práv, bez ohľadu na to, že niektorí z nich sú relatívne 
malými akcionármi. Teším sa na osobné stretnutia a verím, 
že spoločnými silami sa nám podarí zvládnuť všetky výzvy, 
ktoré nám v budúcnosti práca v rámci KA VVS prinesie.“

S úctou, 
Prof. Dr. Peter Littmann,
člen správnej rady KA VVS

Vzniká Klub akcionárov VVS
Po vzore zahraničných zoskupení akcionárov vzniká na východ-
nom Slovensku Klub akcionárov Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti. K vzniku klubu akcionárov viedli tri hlavné 
dôvody:
1. ) vytvorenie rovnováhy medzi menšinovými a väčšinovými 
akcionármi,

2.) potreba koordinácie činnosti akcionárov – aj tých menších, 
ktorí často nemajú ani kanalizáciu – tak, aby boli zohľadnené 
záujmy čo najširšieho počtu akcionárov, keďže je prirodzené, 
že záujmy veľkých miest, teda veľkých akcionárov, sú predsa 
len v niečom odlišné od záujmov malých obcí, teda malých ak-
cionárov,

3.) vytvorenie subjektu, ktorý bude zastupovať členov KA VVS 
aj na neformálnych stretnutiach mimo valných zhromaždení.

Hlavným predmetom činnosti KA VVS bude efektívne a dôrazné 
presadzovanie práv akcionárov, ktorí sú síce v početnej väčšine 
avšak každý osamote má malý počet akcií. Ďalšou aktivitou bude 
vzdelávanie, osveta, poradenstvo pre členov prostredníctvom 
odborných diskusií, konferencií a hodnotiacich komisií. Okrem 
uvedeného sa KA VVS bude venovať príprave a rozvoju projek-
tov, ktoré budú podporovať činnosť členov. V neposlednom rade, 
aj ochrane práv a uplatňovaniu záujmov členov nielen vo vzťahu 
k VVS a.s., ale aj vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej 
samosprávy a k iným koordinovaným skupinám akcionárov.
Prečítajte si viac na našej novej web stránke www.klubakciona-
rov.sk.

Už 13. decembra 2019 sa uskutoční prvá tlačová konferencia 
Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločno-
sti a.s., kde budú predstavení kľúčoví predstavitelia klubu ak-
cionárov.

Výkup akcií 
Akcionári na valnom zhromaždení VVS a.s. dňa 20.6.2019 
rozhodli, že VVS a.s. môže nakupovať vlastné akcie. Iný ak-
cionár prijal podobné rozhodnutie o nákupe akcií VVS a.s. 
V nasledujúcich vydaniach Novín KA VVS sa budeme tejto 
téme venovať podrobnejšie . 
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Meno:

Priezvisko:

Adresa:

E-mail:

Mobilné číslo: 

Adresa: Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s., o.z., Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava

Áno, mám záujem stať sa členom Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.,
prosím kontaktujte ma.

Áno, želám si participovať na činnosti Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
bez vzniku členstva, prosím kontaktujte ma.

Mám záujem dostávať  Noviny KA VVS a chcem byť informovaný o aktivitách Klubu akcionárov
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Áno, súhlasím so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, 
e-mailová adresa a mobilné číslo pre účely zasielania Novín Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti a.s. a informácií o aktivitách, stanoviskách a podujatiach Klubu akcionárov, prieskumu, zaisťovania 
a vylepšovania kvality služieb Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.. 

Noviny Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. nie sú distribuované verejnosti. Ich predaj, akékoľvek rozmnožovanie či šírenie nie je 
dovolené. Sú určené pre vnútornú potrebu činnosti KA a akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Formulár 
staňte sa členom Klubu akcionárov VVS a.s.

Zaškrtnite príslušné políčka a pošlite nám tento formulár späť.
Začnite čerpať výhody Klubu akcionárov už dnes.
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