SEQUOIA

NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO

Sequoia 2010
Sequoia je projekt, prostredníctvom ktorého sa my, zamestnanci Dalkie na Slovensku, môžeme zapojiť do nákupu zamestnaneckých akcií našej materskej
spoločnosti Veolia Environnement (VE). Cieľom Veolie je, aby zo strednodobého hľadiska až 3 % jej kapitálu vlastnili zamestnanci a tým mali aj možnosť
podieľať sa na rozvoji a ziskoch spoločnosti.
Veolia Environnement má takmer 313 000 zamestnancov v 74 krajinách sveta. Jej štyri divízie ponúkajú riešenia v hlavných otázkach udržateľného rozvoja,
ako je výroba a distribúcia pitnej vody, čistenie odpadových vôd, zber, spracovanie a opätovné využite priemyselného a komunálneho odpadu, energetická
efektívnosť, obmedzovanie emisií skleníkových plynov, rozvoj verejnej hromadnej dopravy atď. Až 57 000 zamestnancov, ktorí spolu vlastnia 1,7 % akcií,
svedčí o dôvere v spoločnosť, v jej aktivity a podnikateľský model, ktorý sa snaží zosúladiť ľudský rozvoj s kvalitou nášho životného prostredia.
Sequoia je zároveň plán sporenia pre zamestnancov. Ponuka pre rok 2010 je navrhnutá tak, aby bola prístupná pre čoraz vyšší počet zamestnancov, a to nielen
na manažérskych pozíciách, a aby vyhovovala ich možnostiam sporiť.

Ako investovať?

NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO
podporuje mladých umelcov
NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO podporila účasť mladej talentovanej umelkyne Viktórie Šályovej na Majstrovstvách sveta v hip-hope
(MS), ktoré sa konali v dňoch 29. septembra – 3. októbra 2010 v nemeckom Bochume. Viktória je žiačkou piateho ročníka na cirkevnej ZŠ
v Žiari nad Hronom a o svojej láske k tancu, ako aj o samotnej príprave na MS nám rada porozprávala krátko pred ich konaním.
Čo bolo impulzom k tomu, aby si začala tancovať,
a prečo práve hip-hop?
Odmalička rada behám, bicyklujem sa, korčuľujem,
skrátka robím všetky dostupné športové aktivity, no
radosť z tanca zvíťazila. Učím sa tancovať viacero štýlov
moderného tanca – hype, jazz, locking, wacking...
Ako dlho sa venuješ tomuto tancu?
Tri roky.

Do 22. 10. 2010 každý zamestnanec dostane
obálku s kompletnou ponukou a informáciami.
Prebehnú aj stretnutia so zamestnancami.

Dňa 22. 10. 2010 bude zverejnená upisovacia
cena: informácia na plagátoch a stránke
www.sequoia.veolia.com, heslo: sequoia

Od 25. 10. do 10. 11. 2010 sa môžete upísať
prostredníctvom upisovacieho formulára, ktorý
odovzdáte na odbore ľudských zdrojov.

1. Formu investovania

pre akcie spoločnosti Veolia Environnement

Zašlite na personálne oddelenie Vášho zamestnávateľa do 10. novembra 2010
OSOBNÉ ÚDAJE
Priezvisko:
Krstné meno:
Adresa: _______________________________________________________________________________________________________________________
Mesto: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Poštové smerovacie číslo: ___________________________________________________________________________________________________________

vklad prevodom na účet:
– prevediete peniaze na účet
2626000466/1100
– prinesiete potvrdenie o prevode

Ako dlho si si pripravovala tanečnú choreografiu?
Choreograﬁí natrénujem každý rok niekoľko.
Na MS však budem tancovať free style (voľný
štýl), ktorý je náročný na improvizáciu. Treba
prezentovať a skombinovať najrôznejšie tanečné
prvky podľa hudby a rytmu.

vklad prostredníctvom zrážky zo mzdy:
– podpíšete Dohodu o zrážke zo mzdy
– na výplatnej páske za november 2010
vám bude investovaná čiastka strhnutá

Štát: ____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Investičný plán

VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ
Kód:
Názov zamestnávateľa:
Adresa: __________________________________________________________________________________________________________________________

UPÍSANIE AKCIÍ
Prečítal/a som si informačnú brožúrku Sequoia 2010, informačné oznámenia rôznych FCPE a prílohu určenú pre túto krajinu, ktorá mi bola poskytnutá spolu
s upisovacím formulárom, vzal/a som na vedomie upisovaciu cenu (k dispozícii od 22. októbra 2010 na personálnom oddelení môjho zamestnávateľa,
u kontaktnej osoby Sequoia s miestnou pôsobnosťou a na webstránke www.sequoia.veolia.com – heslo: sequoia), rozhodol/rozhodla som sa podieľať sa na
navýšení kapitálu vyhradeného pre účastníkov plánu sporenia Veolia Environnement International Group Savings Plan (ďalej len Sequoia Plan) a dávam túto
neodvolateľnú objednávku na upísanie akcií Veolia Environnement v mojom mene a v môj prospech tak, ako je to uvedené ďalej:
Sequoia Classique International Relais 2010

A

Sequoia Plus 2010
(maximálna výška vkladu 300 eur)

B

Súčet vkladov je teda
(A + B = C)

C

(sumy investované do tohto fondu budú prevedené do fondu Sequoia Classic)

VAŠA PLATBA
Za moju investíciu chcem zaplatiť sumu (C) (vyberte si, prosím, jednu z možností):
� bankový prevod
� zrážka zo mzdy jednou splátkou zo mzdy príslušnej za mesiac november 2010;

•
•

Súhlasím s vyhláseniami a so záväzkami uvedenými na zadnej strane tohto
formulára.
Tento upisovací formulár som vyplnil/a a ponechal/a som si jednu kópiu.

Sequoia Plus – chránené úspory
– max. vklad 300 €
– príspevok zamestnávateľa v hodnote
osobného vkladu až do výšky 300 €
– ostatné podmienky v poskytnutých materiáloch

Podpis upisovateľa:

Miesto:

Dátum:

Dôležité upozornenia:

Sequoia Classique – dynamická investícia
– max. vklad do 25 % hrubej ročnej mzdy
(vrátane investície do Sequoia Plus)
– príspevok zamestnávateľa v hodnote
osobného vkladu až do výšky 300 €
– ostatné podmienky v poskytnutých
materiáloch

Kontaktné osoby:
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– príspevok zamestnávateľa je predmetom
19%-nej dane z príjmu a zároveň vzniká
povinnosť platby zdravotného poistenia
(zdanenie nájdete na výplatnej páske za
mesiac november 2010);
– výnos, ktorý získate po uvoľnení investície,
je predmetom dane z príjmu. Overte
si, prosím, daňovú povinnosť u svojho
daňového poradcu.

pre Dalkiu a.s., Dalkiu Podunajské Biskupice s.r.o., C - bau, spol. s r.o.,
C - Shop, spol. s r.o., RSB - Roľnícka spoločnosť Brodské, s.r.o.:
Viera Čagalová, viera.cagalova@dalkia.sk; tel.: 02 6820 7293
pre SLOVEO a.s., Dalkiu Vráble a.s., Dalkiu Senec a.s.:
Jaroslav Kouřil, jaroslav.kouril@dalkia.sk; tel.: 0915 595 633
pre Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., Dalkiu Žiar nad Hronom, s.r.o., Dalkiu Lučenec a.s., Dalkiu Brezno, a.s.:
Alena Gromová, alena.gromova@dalkia.sk; tel.: 0918 844 542
pre Dalkiu Východné Slovensko, s.r.o., Dalkiu Poprad a.s., Dalkiu Kráľovský Chlmec, spol. s r.o.:
Anna Ričányová, anna.ricanyova@dalkia.sk; tel.: 0917 427 151
Kontaktné informácie vrátane mnohých ďalších údajov nájdete na internetovej stránke určenej pre túto
ponuku: www.sequoia.veolia.com, heslo: sequoia
Viera Čagalová, Dalkia a.s.
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Ako prebiehajú tvoje tréningy?
Dva razy do týždňa absolvujem tréningy v Tanečnej
škole Wanted Štefana Chleba (TŠ ŠCH) – po
kondičnom tréningu nacvičujeme rôzne tanečné
variácie, striedame tanečné štýly. Trénujeme 90 minút
bez prestávky a pokračujem doma pred zrkadlom.
Čo si vyžaduje príprava na MS?
Častejšie a intenzívnejšie tréningy. Okrem iného
som v rámci prípravy absolvovala workshop – letný
tanečný tábor za účasti tanečníkov od 9 do 18 rokov.
V záverečnom battle (súboji) všetkých účastníkov sa
mi podarilo zvíťaziť.

Na formulári musíte zvoliť:
UPISOVACÍ
FORMULÁR

Čo ťa na tanci tak fascinuje?
Rytmus, pohyb, hudba... Všetko!

Viktória sa v silnej konkurencii
72 súťažiacich napokon
umiestnila na krásnom 19.
mieste, k čomu jej gratulujeme!

Kde sa tieto MS konajú a koľko krajín sa na nich
zúčastní?
Konajú sa v nemeckom Bochume a zúčastnia
sa na nich tanečníci z viac než tridsiatich krajín
z piatich kontinentov.

Zúčastnila si sa už na nejakej súťaži? Ak áno,
ktorý úspech si ceníš najviac a prečo?
Zúčastnila som sa na prehliadke detských talentov v STV Minitalent show, na ktorú veľmi
rada spomínam. Vyhrala som krajské súťaže a absolvovala celoslovenské prehliadky. No najviac
si cením titul vicemajsterky Slovenska 2010 v kategórii Sólo dievčatá hip-hop, ktorý som získala
na Majstrovstvách Slovenska v Liptovskom Mikuláši.
Mojou údajne najsilnejšou prednosťou bol práve
spomínaný free style. Týmto umiestnením som
získala aj nominácie na Majstrovstvá Európy a MS.
Veľmi si vážim aj titul Tanečník roka, ktorý som
získala na konci sezóny v TŠ ŠCH.
Čo čakáš od účasti na MS?
Neviem, čo ma čaká, idem predovšetkým zbierať
skúsenosti. Už samotná účasť mi prináša radosť.
Domov sa chcem vrátiť s dobrým pocitom, že som
predviedla maximum.
Na čo využiješ finančný príspevok z NADÁCIE
DALKIA SLOVENSKO?
Predovšetkým na poctivú prípravu a samotné
MS. Touto cestou sa chcem všetkým veľmi pekne
poďakovať za podporu.

NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO rozdávala radosť
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok (PNPP Pezinok) sa v apríli 2010 úprimne
zaradovala schválenej žiadosti o podporu projektu Aktívne na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení.
Do nemocničného prostredia ním vniesla radosť a krásu hudby.

Vďaka NADÁCII DALKIA SLOVENSKO sa v krátkom čase podarilo priniesť pacientom ďalšie nezabudnuteľné
a jedinečné zážitky v podobe zaujímavých a úspešných kultúrnych podujatí. Šlo už o tretie pokračovanie
obľúbeného bubnového workshopu s charizmatickým perkusionistom Thierrym Ebamom a v nemocnici
sa vôbec po prvý raz uskutočnil očarujúci harfový koncert mladučkého umelca Jakuba Rizmana. Kým
energizujúci zvuk bubnov účastníkov tohto podujatia aktívne vtiahol do diania možnosťou hry, tanca
a veselých pokrikov, decentný harfový koncert, spojený s krátkou besedou a súťažou o pekné ceny,
predstavil harfu aj ako popový nástroj – zazneli skladby M. Jacksona, Madonny či Lady Gaga.
Hovorí Zuzana Šipošová, odborná referentka PNPP Pezinok: „Na NADÁCIU DALKIA SLOVENSKO
budeme dlhodobo spomínať aj pri používaní unikátnej a všestranne využiteľnej rehabilitačnej pomôcky
– bradlového chodníka – a pri hraní na vlastných afrických bubnoch v rámci muzikoterapie. Ďakujeme
za to, že NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO pomohla aj u nás pri šírení tak prepotrebnej a vzácnej radosti.“
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