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 MEMORANDUM O POROZUMENÍ 

Toto Memorandum o porozumení (ďalej ako “MOU“) je uzatvorené  

medzi: 

(1) Slovenskou republikou, za ktorú koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 

(“Ministerstvo”), zastúpené Vazilom Hudákom, Ministrom hospodárstva Slovenskej republiky; a 

(2) Enel Produzione S.p.A., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Talianska, so sídlom Viale 

Regina Margherita, 125, 00198 Rím, Taliansko, identifikačné číslo 05617841001, zastúpená 

Robertom Deambrogio, Head of Region Eastern Europe (“Enel”) 

Obaja účastníci spolu ďalej ako “Strany” a každý z nich samostatne ako “Strana”. 

Preambula: 

(a) ENEL vlastní akcie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., založenej a existujúcej podľa práva 

Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 47, Bratislava 821 09, Slovenská republika, IČO: 35 

829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2904/B 

(“SE”), ktoré predstavujú 66,0000000523% podiel na základnom imaní SE (“Akcie Enel”); 

(b) Ministerstvo vlastní zvyšné akcie v SE; 

(c) Ministerstvo a Enel sú účastníkmi akcionárskej zmluvy zo dňa 17. februára 2005 (“Akcionárska 

zmluva SE”);  

(d) SE sa momentálne zaoberá projektom zhotovenia Blokov 3 a 4 v atómovej elektrárni Mochovce 

(“EMO Bloky 3 a 4” a " Projekt EMO 3 a 4 ”), ich následným uvedením do prevádzky a obdržaním 

Konečného povolenia (ako je definované nižšie); 

(e) Enel má v úmysle priame alebo nepriame nakladanie s Akciami Enel; 

(f) V súvislosti s Transakciou (ako je definovaná nižšie) a procesom výstavby EMO Blokov 3 a 4, 

Ministerstvo požiadalo o posilnenie postavenia Ministerstva ako minoritného akcionára SE a verí, že 

predmetné kroky by boli tiež v záujme SE; 

(g) Ministerstvo má vysoký záujem na jednoznačnom zabezpečení, že projekt výstavby EMO Blokov 3 a 

4 bude pokračovať a Transakcia nezmení ani motiváciu Enel úspešne dokončiť Projekt EMO Bloky 3 

a 4, ani pokračovanie vo využívaní znalostí a know how, ktoré bolo získané počas projektu výstavby 

EMO Blokov 3 a 4; 

(h) Ministerstvo ďalej prejavilo svoj záujem preskúmať možnosť navýšenia svojho 34%-ného podielu na 

základnom imaní SE po získaní Konečných povolení EMO Blokov 3 a 4, a to nadobudnutím akcií SE 

až do výšky 17% podielu na základnom imaní SE tak, aby dosiahlo najviac 51% podiel v SE 

a možnosť rokovať o prípadnom ďalšom zvýšení jeho podielu v SE; 

1 ČLÁNOK 1 

Účel MOU 

1.1 Účelom tohto MOU je (i) vymedziť niektoré záväzné dohody medzi Stranami a (ii) definovať kľúčové 

oblasti, o ktorých majú Strany záujem v dobrej viere rokovať (okrem takých, ktoré sú právne 

záväzné). Predmetom tohto MOU je najmä: 

(a) opcia Ministerstva na zvýšenie podielu (ako je definované v Článku 2 nižšie); 

(b) popis Transakcie (ako je definované v Článku 3 nižšie); 
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(c) dodatky k Akcionárskej zmluve SE (ako je definované v Článku 4 nižšie); 

(d) princípy pre dokončenie EMO Blokov 3 a 4 (ako je definované v Článku 5 nižšie); 

1.2 Postup vo vzťahu ku kľúčovým oblastiam bude zastrešovať Pracovná skupina tak, ako je detailne 

popísané nižšie.   

2 ČLÁNOK 2  

Opcia Ministerstva na zvýšenie podielu  

2.1 Enel, a od momentu doručenia Oznámenia o pristúpení (ako je definovaný nižšie) EPH (ako je 

definované nižšie) Stranám, aj spolu s EPH, udelia Ministerstvu právo na kúpu dodatočného podielu 

akcií v SE, a to až do výšky 17% základného imania SE, ktoré bude uplatniteľné v lehote 6 mesiacov 

od vydania Konečného povolenia pre EMO Bloky 3 a 4, spôsobom a za podmienok (vrátane ceny) 

dohodnutých v dobrej viere Stranami („Opcia“, „Zvýšenie podielu Ministerstva“ a „Dodatočné 

akcie v SE“). V prípade, ak spôsob a podmienky uskutočnenia Opcie budú dohodnuté, bude vo 

výlučnej právomoci Ministerstva rozhodnúť, či Opcia bude uskutočnená.  

2.2 Strany vyhlasujú, že základné podmienky pre rokovania o Zvýšení podielu Ministerstva sú 

nasledovné:  

(a) Opčná lehota: Zvýšenie podielu Ministerstva môže byť uskutočnené v lehote 6 

mesiacov od získania Konečného povolenia pre EMO Bloky 3 a 4, a to spôsobom 

a za podmienok, ktoré budú dohodnuté Stranami (a od momentu doručenia 

Oznámenia o pristúpení EPH Stranám, aj spolu s EPH);  

(b) Predmet: Strany vyhlasujú, že preferovaná alternatíva pre vykonanie opcie na 

Zvýšenie podielu Ministerstva je prevod Dodatočných akcií v SE v prospech 

Ministerstva (alebo v prospech spoločnosti ovládanej Ministerstvom) zo strany 

Holdco (ako je definované nižšie) a Strany budú (i) v dobrej viere rokovať 

o štruktúre Zvýšenia podielu Ministerstva uvedeným spôsobom a (ii) v prípade, ak 

spôsob a podmienky Zvýšenia podielu Ministerstva budú dohodnuté medzi 

Stranami a EPH a Ministerstvo sa rozhodne uplatniť si opciu na Zvýšenie podielu 

Ministerstva, následne uskutočnia Zvýšenie podielu Ministerstva takýmto 

(dohodnutým) spôsobom. Alternatívne, ak to bude dôvodné, Strany posúdia 

možnosť prevodu podielu v Holdco na Ministerstvo, pričom prevodcom, bude (i) ak 

nastane Krok 2, EPH alebo, (ii) ak nenastane Krok 2, Enel. 

(c) Corporate governance: zmeny v corporate governance, ktoré môžu byť účinné 

spolu s účinkami zrealizovania Zvýšenia podielu Ministerstva, budú prerokované 

v dobrej viere, budú uskutočnené za podmienok dohodnutých medzi Stranami a, po 

doručení Oznámenia o pristúpení (ako je definované nižšie) EPH Stranám, aj 

s EPH. 

2.3 Ministerstvo si vyhradzuje právo obrátiť sa na Enel, a po doručení Oznámenia o pristúpení zo strany 

EPH Stranám, aj na EPH, v lehote 6 mesiacov od získania Konečného povolenia pre EMO Bloky 3 

a 4, s návrhom získať ďalšie dodatočné akcie v SE, vrátane možnosti získať všetky akcie v SE, ktoré 

priamo alebo nepriamo vlastní Enel a/alebo EPH, a Enel a EPH budú s Ministerstvom rokovať 

o takomto návrhu.  

3 ČLÁNOK 3  

Transakcia 

3.1 Enel a Energetický a průmyslový holding, a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej 

republiky, so sídlom Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 28356250 (“EPH”) 

v súčasnosti zamýšľajú a rokujú o dvojkrokovej transakcii („Transakcia“) vo vzťahu k predaju a kúpe 
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novo založenej spoločnosti existujúcej podľa práva Holandského kráľovstva („Holdco“), na ktorú 

Enel prevedie všetky Akcie Enel nasledovne: (i) prevod všetkých Akcií Enel z Enel na Holdco 

s následným prevodom z Enel na EPH akcií predstavujúcich 50% podiel na základnom imaní Holdco 

(„Krok 1“) (pre vylúčenie pochybností následne po Kroku 1 Enel bude vlastniť 50% podiel na 

základnom imaní Holdco a EPH bude vlastniť 50% podiel na základnom imaní Holdco) a (ii) prevod z 

Enel na EPH akcií predstavujúcich 50% podiel na základnom imaní Holdco buď po získaní 

Konečného povolenia pre EMO Bloky 3 a 4 alebo po tom, ako nastanú určité skutočnosti, vždy 

spôsobom a za podmienok dohodnutých medzi EPH a Enel, ktoré budú špecifikované 

v dokumentácii vzťahujúcej sa na Transakciu („Krok 2“).  Na účely tohto MOU, „Konečné 

povolenie“ znamená záverečné a vykonateľné povolenie na trvalé užívanie (Povolenie na 

prevádzku) podľa ustanovenia § 19 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 

energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kolaudačné rozhodnutie podľa 

ustanovenia § 84 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon). 

3.2 V súvislosti s Transakciou, Enel poskytne Ministerstvu, v lehote 10 dní od založenia spoločnosti 

Holdco, avšak najneskôr 10 dní pred uzatvorením Kroku 1, list s nasledovným obsahom: 

- korporátne informácie o spoločnosti Holdco spolu s výpisom z príslušného obchodného 

registra (alebo iným rovnocenným dokumentom);  

- vyhlásenie Enel, že je jediným akcionárom v Holdco a že po uskutočnení Kroku 1, Enel 

bude vlastniť 50 % podiel na základnom imaní Holdco a EPH (priamo alebo nepriamo) 

bude vlastniť  50 % podiel na základnom imaní Holdco; 

- kópiu platného a účinného zakladateľského dokumentu Holdco. 

 

4 ČLÁNOK 4 

Zmenená Akcionárska zmluva SE 

4.1 Strany sa ďalej zaväzujú implementovať a podpísať, do 29. februára 2016, nasledovné zmeny 

Akcionárskej zmluvy SE týkajúce sa riadenia spoločnosti SE tak, aby bola posilnená pozícia 

Ministerstva ako akcionára v SE (“Dodatok k Akcionárskej zmluve SE”): 

(a) PROJEKT EMO 3 A 4 

(i) Zdokonalený mechanizmus kontroly nad rozpočtom a schvaľovací proces: 

jednomyseľné hlasovanie Predstavenstva sa vyžaduje  

- na všetky dodatky k zmluvám týkajúcim sa aktivít nevyhnutných pre realizáciu projektu 

so spoločnosťami uvedenými v prílohe uznesenia valného zhromaždenia SE zo dňa 21. 

novembra 2014; a  

- na ostatné zmluvy týkajúce sa aktivít nevyhnutných pre realizáciu projektu presahujúce 

limit 2 milióny EUR. 

(ii) Riadiaci výbor zodpovedný za dohľad a kontrolu postupu Projektu EMO 3 a 4 so 

zodpovedajúcimi kontrolnými a rozhodovacími oprávneniami pridelených nominantov 

Ministerstva:  

Výbor dohliada na ukončovanie Projektu 3 a 4 AE Mochovce na základe nasledovných 

podkladov: 

- Splnenie Celkového Plánu Projektu vrátane analýzy Kľúčových krokov, 

- Analýza Celkového rozpočtu Projektu, verifikácia FTJ a ETC, 

- Analýza Reziduálneho rizika zahŕňajúca riadenie kľúčových záležitostí. 
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Výbor pozostáva z 

- Predsedu Výboru (Zástupca Holdco nominovaný Generálnym riaditeľom SE)  

- Podpredsedu Výboru (Zástupca Holdco) 

- Podpredsedu Výboru (Zástupca Ministerstva)  

  

Členovia výboru: 

- Projektový manažér MO34  

- Zástupca Holdco 

- Zástupca Ministerstva 

- Zástupca Ministerstva 

 

 

(iii)  Pozícia Manažéra dohľadu projektového riadenia Projektu EMO 3 a 4 nominovaného 

Ministerstvom 

Povinnosti Manažéra dohľadu   

- zabezpečenie zvýšenia efektivity procesov projektového riadenia v oblasti 

manažmentu nákladov, manažmentu časového harmonogramu projektu, manažmentu 

zmlúv, manažmentu nárokov dodávateľov, manažmentu rizík a podávania správ 

o priebehu prác s osobitným dôrazom na zlepšenie podávania správ týkajúcich sa 

riadenia nákladov, na vytvorenie účinného systému podávania správ, pre vývoj 

a realizáciu “systému včasného varovania” 

- bude mať prístup k informáciám dostupným Oddeleniu manažmentu zmlúv pre účely 

posúdenia dopadov možných požiadaviek na rozpočet, pričom Manažér dohľadu 

- sa stane členom operatívneho výboru pre verejné obstarávanie  

(b) ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA  

- 9 členov, z ktorých sú 3 nominanti zo strany Štátu (jeden z nich podpredseda 

predstavenstva) a 6 nominanti Enel/Holdco 

- Kvórum – jednoduchá väčšina všetkých členov 

- Rozhodovanie – jednoduchá väčšina všetkých členov 

- Predseda a jeden Podpredseda predstavenstva nominovaní zo strany Enel/Holdco. 

Jeden Podpredseda predstavenstva bude nominovaný zo strany Štátu za predpokladu, 

že konanie v mene spoločnosti pri podpise dokumentov nebude dotknuté (teda na 

konanie v mene spoločnosti pri podpise dokumentov sa bude vyžadovať podpis aspoň 

jedného člena Predstavenstva nominovaného spoločnosťou Enel/Holdco) 

 

(c) ZMENY TÝKAJÚCE SA ROZHODOVANIA NA ZASADNUTIACH DOZORNEJ RADY A 

NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ  (s výnimkou mechanizmu kontroly nad rozpočtom Projektu 

EMO 3 a 4) 

(i) Príloha A, časť B – Záležitosti podliehajúce schváleniu dvojtretinovou väčšinou hlasov 

členov prítomných na zasadnutí dozornej rady: 

- Transakcie: 20-30 miliónov EUR – t.j. zníženie hornej hranice zo 40 miliónov EUR na 

30 miliónov EUR 

- Záložné práva – majetok Spoločnosti a jej Dcérskych spoločností: 10-30 miliónov EUR 

– t.j. zníženie hornej hranice zo 40 miliónov EUR na 30 miliónov EUR 

- Zabezpečovacie prostriedky: 10-30 miliónov EUR – t.j. zníženie hornej hranice zo 40 

miliónov EUR na 30 miliónov EUR 

- Zábezpeka a náhrada škody: 5-30 miliónov EUR – t.j. zníženie hornej hranice zo 40 

miliónov EUR na 30 miliónov EUR 

- Vlastná zmenka alebo cudzia zmenka: 10-15 miliónov EUR – t.j. zníženie hornej 

hranice z 20 miliónov EUR na 15 miliónov EUR 

- Transakcie spriaznených osôb: 2-3 milióny EUR – t.j. zníženie hornej hranice z 5 

miliónov EUR na 3 milióny EUR 

 

(ii) Príloha A, časť C – Záležitosti podliehajúce schváleniu jednoduchou väčšinou hlasov 

všetkých členov prítomných na zasadnutí dozornej rady vrátane oboch nominantov zo 
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strany Štátu: 

- Investície alebo séria súvisiacich Investícií presahujúce: 

(A) Aktíva výroby elektrickej energie v Slovenskej republike: buď 20 miliónov EUR 
ročne alebo 75 miliónov EUR v súhrne – t.j. zníženie súhrnnej sumy zo 100 
miliónov EUR na 75 miliónov EUR 

(B) Aktíva výroby elektrickej energie v Únii pre koordináciu prenosu elektriny (UCTE): 
buď 10 miliónov EUR ročne alebo 30 miliónov EUR v súhrne - t.j. zníženie 
súhrnnej sumy zo 40 miliónov EUR na 30 miliónov EUR 

(C) Aktíva (nie výroby) eklektickej energie v Únii pre koordináciu prenosu elektriny 

(UCTE): 10 miliónov EUR ročne alebo 30 miliónov EUR v súhrne - t.j. zníženie 

súhrnnej sumy zo 40 miliónov EUR na 30 miliónov EUR  

(D) 2 milióny EUR pre Finančné investície 

- Transakcie prevyšujúce 30 miliónov EUR ročne – t.j. zníženie limitu zo 40 miliónov 

EUR na 30 miliónov EUR 

- Záložné práva prevyšujúce 30 miliónov EUR – t.j. zníženie limitu zo 40 miliónov EUR 

na 30 miliónov EUR 

- Zábezpeka a náhrada škody prevyšujúca 30 miliónov EUR 

- Zabezpečovacie prostriedky prevyšujúce 30 miliónov EUR – t.j. zníženie limitu zo 40 

miliónov EUR na 30 miliónov EUR 

- Vlastná zmenka alebo cudzia zmenka prevyšujúca 15 miliónov EUR – t.j. zníženie 

limitu z 20 miliónov EUR na 15 miliónov EUR 

- Transakcie spriaznených strán prevyšujúce 3 milióny EUR – t.j. zníženie spodného 

limitu z 5 miliónov EUR na 3 milióny EUR 

 

(iii) Rozhodovanie v rámci kompetencií valného zhromaždenia a vyžadujúce schválenie 

dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov 

- Prevod aktív prevyšujúcich 10% čistého imania Spoločnosti 

 

(d) PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM, INTERNÝ AUDÍTOR 

(i) Práva o priebehu oproti Ročnému obchodnému plánu na dvojmesačnej báze 

(ii) Ostatné informácie (13.3. (d)) Akcionárskej zmluvy SE) na základe preukázane 

odôvodnenej  žiadosti 

(iii) Interný audítor (Vedúci/Riaditeľ Interného auditu): 

- manažér interného auditu bude pod priamymi riadiacimi oprávneniami a bude 

zodpovedať výlučne predstavenstvu Spoločnosti; 

- manažér interného auditu bude zvolený predstavenstvom Spoločnosti 

- pokiaľ Ministerstvo vlastní aspoň 33 percent Akcií, bude mať Ministerstvo právo 

nominovať do predstavenstva nominanta na ustanovenie za manažéra interného 

auditu Spoločnosti, a odvolať takéhoto nominanta a navrhnúť náhradného 

nominanta, a Strany sa zaväzujú využiť svoje oprávnenia na zabezpečenie 

vymenovania alebo odvolania takéhoto kandidáta, ak o to požiada Ministerstvo, 

členovia predstavenstva nominovaní každou zo Strán budú najmä hlasovať 

zodpovedajúcim spôsobom a takýto člen podporí návrh Ministerstva;  

- členovia predstavenstva Spoločnosti nominovaní Ministerstvom majú právo 

navrhnúť podmienky zamestnania manažéra vnútorného auditu; Strany využijú 

všetky svoje príslušné oprávnenia, aby predstavenstvo schválilo také podmienky 

zamestnania, že členovia predstavenstva nominovaní každou Stranou budú 

hlasovať za odsúhlasenie takýchto podmienok, ak dohodnuté podmienky 
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zamestnania (vrátane navrhovaných podstatných podmienok/ukazovateľov) sa 

nebudú v primeranom rozsahu podstatne odlišovať od podmienok zamestnania 

obvyklých na obdobných pozíciách v obdobných spoločnostiach 

- osoby vykonávajúce vnútorný audit majú právo na prístup a preskúmanie kníh 

a účtovných záznamov Spoločnosti a právo prerokovať záležitosti Spoločnosti 

s členmi jej orgánov a jej vedúcimi pracovníkmi (s výnimkou 

dokumentov/informácií, na ktoré manažér vnútorného auditu nemá príslušnú 

bezpečnostnú previerku) tak, aby výkon vnútorného auditu mohol prebehnúť 

v súlade s medzinárodnými štandardmi aplikovateľnými na vnútorný audit; 

- plán vnútorného auditu bude schválený aspoň raz za rok predstavenstvom, 

väčšinou, ktorá zahŕňa všetkých nominantov Štátu;  

- nominanti Štátu v predstavenstve môžu žiadať vykonanie špeciálneho interného 

auditu, nominanti zo strany Enel podporia takýto návrh, ak audit nesúvisí 

so špecifickými spormi alebo prebiehajúcimi súdnymi konaniami Spoločnosti, 

ktorého účastníkom by bol Štátny orgán 

(e) UKONČENIE AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY 

(i) Výpovedná doba podľa článku 16.1.1 Akcionárskej zmluvy SE bude predĺžená do 

roku 2050 (z 30 rokov po dátume účinnosti pôvodnej Akcionárskej zmluvy SE) 

(f) POVOLENÉ PREVODY  

(i) Odsek (a) ustanovenia 14.5.1 Akcionárskej zmluvy SE (Povolené prevody) bude 

znieť: “Akýkoľvek prevod Akcií Ministerstvom Verejnej inštitúcii alebo Slovenskému 

energetickému holdingu (bude definovaný) alebo právnickej osobe pod priamou 

kontrolou Ministerstva za predpokladu, že takáto právnická osoba prevezme záväzok 

Ministerstva vyplývajúci z Akcionárskej zmluvy a Ministerstvo bude naďalej spoločne 

a nerozdielne zodpovedať za svoje záväzky vyplývajúce z Akcionárskej zmluvy. 

(g) PREDKUPNÉ PRÁVO 

(i) Predkupné právo Ministerstva: V prípade, že Zvýšenie podielu Ministerstva 

nenastane do 6 mesiacov odo dňa Konečného povolenia pre EMO Bloky 3 a 4, 

Ministerstvo nadobudne predkupné právo na akcie SE vo vlastníctve Holdco (za 

podmienok v podstatných ohľadoch podľa existujúcej Akcionárskej zmluvy SE), ktoré 

nadobudne účinnosť v deň, kedy uplynie 6 mesiacov po Konečnom povolení pre 

EMO Bloky 3 a 4.). 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, predkupné právo sa nevzťahuje na prevody 

akcií medzi Enel a EPH v súvislosti s Transakciou (t.j. s ohľadom na Krok 1 alebo 

Krok 2). 

(h) ZÁVÄZOK NEPREVIESŤ 

(i) záväzok nepreviesť: počas doby troch (3) rokov od ukončenia Kroku 1 (i) EPH 

bude mať aspoň spoločnú kontrolu v Holdco a SE. V prípade porušenia tohto 

záväzku Holdco vznikne povinnosť zaplatiť Ministerstvu zmluvnú pokutu 20 miliónov 

EUR (nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý) 

(ii) Holdco bude povinné oznámiť Ministerstvu zamýšľaný prevod svojich akcií v SE 

4.2 Dodatok k Akcionárskej zmluve SE nadobudne účinnosť ukončením Kroku 1.  

4.3 V prípade, že Strany neuzatvoria Dodatok k Akcionárskej zmluve SE do 29. februára 2016, tento 
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Článok 4 sa bude považovať za dodatok k Akcionárskej zmluve SE so zmenami opísanými v 

ustanovení 4.1 vyššie. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa má za to, že Holdco bude naďalej ovládajúcim 

akcionárom v SE (so zmenami  Akcionárskej zmluvy SE vykonanými v súlade s princípmi ako sú 

uvedené v Prílohe 1). 

5  ČLÁNOK 5 

Projekt EMO 3 a 4  

5.1 Enel ako akcionár SE potvrdzuje, že Transakcia neohrozuje jeho vysoký záujem alebo hospodársky 

cieľ úspešne dokončiť výstavbu EMO Blokov 3 a 4. 

5.2 Enel, ako akcionár SE ďalej potvrdzuje, že riadenie spoločnosti je dohodnuté s EPH tak, že 

zástupcovia Enel v predstavenstve SE budú primárne zodpovední za Projekt EMO 3 a 4 vrátane 

menovania Projektového manažéra pre Projekt EMO 3 a 4, a tak zabezpečia kontinuitu využívania 

know how a znalostí daného projektu tak, aby tento nebol negatívne ovplyvnený Transakciou. 

5.3 Enel potvrdzuje, že žiadne záväzky z dohody s EPH nenarušia ani negatívne neovplyvnia výstavbu 

a dokončenie EMO Blokov 3 a 4. 

5.4 Enel ďalej potvrdzuje, že uzatvára Transakciu s  cieľom ostať nepriamym alebo priamym akcionárom 

SE až do úspešného ukončenia skúšok EMO Blokov 3 a 4.   

5.5 Enel potvrdzuje, že (i) akcionárska dohoda medzi Enel a EPH („Akcionárska dohoda Holdco“) 

predpokladá dokončenie Projektu EMO 3 a 4 a upravuje zodpovednosti v tejto súvislosti, a na 

základe uzatvorenia osobitnej dohody o mlčanlivosti budú zástupcovia Ministerstva oprávnení mať 

možnosť prístupu a overenia príslušných ustanovení Akcionárskej dohody Holdco, ktorá upravuje 

vyššie uvedené a (ii) EPH a Enel sa dohodli poskytnúť Enel významné stimuly v súvislosti 

s dokončením uvedeného projektu a získaním Konečného povolenia.  

6 ČLÁNOK 6  

Pracovná skupina  

6.1 Strany sa dohodli, že hneď ako to po uzatvorení tohto MOU bude možné, nie však neskôr ako 

v lehote 10 pracovných dní, ustanovia pracovnú skupinu, ktorá bude v dobrej viere spolupracovať na 

implementácii záväzkov Strán a začne rokovania najmä vo vzťahu k Článku 4 (Zmenene 

Akcionárskej zmluvy SE). 

6.2 Pracovná skupina bude pozostávať z primeraného počtu zástupcov každej Strany ako aj 

primeraného počtu zástupcov EPH v prípade, ak EPH doručí Stranám Oznámenie o pristúpení 

(„Pracovná skupina“). 

6.3 Enel zabezpečí, aby EPH uznalo podmienky tohto MOU a pristúpilo k nemu ako jeho Strana (ak to 

bude potrebné), a to doručením listu v uvedenom zmysle Stranám („Oznámenie o pristúpení“), 

najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia tohto MOU.  

6.4 Enel a EPH zariadia, že Holdco uzná podmienky tohto MOU a pristúpi k nemu ako jeho Strana (ak to 

bude potrebné), a to doručením listu v uvedenom zmysle Stranám, najneskôr v lehote 10 

kalendárnych dní odo dňa jeho vzniku.  

7 ČLÁNOK 7 

Právna záväznosť a trvanie 

7.1 Strany sa dohodli, že toto MOU bude pre ne právne záväzné, ak toto MOU nestanovuje inak alebo 

z jeho kontextu nevyplýva inak.  
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8 ČLÁNOK 8 

Mlčanlivosť a použitie Informácií  

8.1 S výhradou ustanovenia bodu 8.2, Strany: 

(a) neuskutočnia žiadne oznámenie vo vzťahu k Zvýšeniu podielu Ministerstva 

a Transakcii; 

(b) budú zachovávať mlčanlivosť o ustanoveniach a predmete ako aj o rokovaniach 

o tomto MOU.  

8.2 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 8.1, oznámenia môže byť uskutočnené a  dôverné informácie môžu 

byť sprístupnené:  

(a) ak takéto oznámenie Strany písomne povolia; alebo 

(b) v rozsahu vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi alebo pravidlami burzy, 

alebo príslušným súdom alebo príslušným orgánom alebo burzovým orgánom, 

pričom v takom prípade Strana, od ktorej sa oznámenie alebo sprístupnenie 

dôvernej informácie vyžaduje o tom, bez zbytočného odkladu, informuje ostatné 

Strany, ak je to uskutočniteľné a možné podľa príslušných právnych predpisov, a to 

pred tým, ako bude uskutočnené oznámenie alebo poskytnutá dôverná informácia 

(podľa toho, ktorý prípad nastane) a bude spolupracovať s ostatnými Stranami vo 

vzťahu k času a obsahu oznámenia alebo sprístupnenia (podľa toho, ktorý prípad 

nastane) alebo úkonu, ktorý ostatné Strany môžu dôvodne navrhnúť na 

spochybnenie oprávnenosti požiadavky na oznámenie alebo sprístupnenie dôvernej 

informácie; alebo 

(c) ak to vyžadujú príslušné právne predpisy, najmä v súvislosti s povinným 

zverejňovaním zmlúv uzatvorených verejnoprávnymi inštitúciami, orgánmi 

alebo subjektmi; alebo 

(d) sprístupnenie tohto MOU Ministerstvom.  

9 ČLÁNOK 9 

Rozhodné právo 

Toto MOU sa bude riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

  

10  ČLÁNOK 10 

Rozhodovanie sporov 

Akékoľvek a všetky spory alebo nezhody vyplývajúce z, alebo súvisiace s týmto MOU, alebo jeho 

porušením, ukončením alebo platnosťou („Spor“) budú rozhodované a finálne vyriešené spôsobom 

stanoveným v tomto článku. Strany sa budú v dobrej viere snažiť o vyriešenie akéhokoľvek Sporu 

vzájomnými rokovaniami bez začatia arbitrážneho konania. V prípade Sporu, ktorákoľvek Strana môže 

doručiť ostatným Stranám písomné oznámenie („Oznámenie o spore“) navrhujúce ostatným Stranám 

vyriešenie Sporu vzájomnými rokovaniami. Ak Spor nebude vyriešený do 30 dní odo dňa doručenia 

Oznámenia o spore, takýto Spor môže byť predložený ktoroukoľvek Stranou na finálne rozhodnutie 

Medzinárodnému rozhodcovskému súdu ICC podľa Rozhodcovských pravidiel ICC („Pravidlá“). Miesto 

rozhodcovského konania bude Viedeň, jazykom rozhodcovského konania bude anglický jazyk a rozhodovať 

bude senát zložený z 3 rozhodcov menovaných v súlade s Pravidlami. 
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11 ČLÁNOK 11  

Všeobecné ustanovenia  

11.1 Zmeny. Toto MOU môže byť dodatkované alebo inak zmenené len vo forme písomných dodatkov 

podpísaných všetkými Stranami.  

11.2 Doručovanie. Všetky oznámenia v súvislosti s týmto MOU budú písomné, v anglickom jazyku a budú 

(i) doručené osobne, alebo (ii) doručené poštou, doporučene, s doručenkou alebo faxom, alebo (iii) 

doručené uznávanou medzinárodnou kuriérskou službou s doručenkou, a vždy aj e-mailom na 

nasledovné adresy 

Pre ENEL:  Pre Ministerstvo: 

Do pozornosti:  

Roberto Deambrogio 

Head of Eastern Europe Region 

Enel SpA 

 

Do pozornosti: 

Minister hospodárstva SR, 

Štátny tajomník 

 

at Via Dalmazia 15, 

00198 Roma 

Mierová 19 

827 15 Bratislava 

 

Taliansko Slovensko 

E-mail: 

roberto.deambrogio@enel.com 

E-mail: minister@mhsr.sk, 

vazil.hudak@mhsr.sk 

 

Každá zo Strán môže zmeniť svoju vyššie uvedenú adresu alebo adresáta alebo faxové číslo 

zaslaním písomného oznámenia ostatným Stranám.  

11.3 Pre vylúčenie pochybností, záväzky Ministerstva, Enel a/alebo Enel S.p.A. alebo spriaznenej 

spoločnosti Enel (podľa konkrétneho prípadu) z kúpno-predajnej zmluvy uzatvorenej medzi 

Ministerstvom, Enelom a Fondom národného majetku Slovenskej republiky týmto nie sú dotknuté.  

11.4 Náklady a výdavky. Každá zo Strán bude znášať svoje náklady a výdavky spojené s vyjednávaním 

a uzatvorením tohto MOU a, ak sa Strany písomne nedohodnú inak, aj so záležitosťami, ktoré 

predpokladá toto MOU. 

11.5 Etický kódex. Enel informuje ostatné Strany, že Enel a jeho spriaznené osoby pri uskutočňovaní 

svojich podnikateľských aktivít a obchodných vzťahoch dodržiavajú zásady obsiahnuté v Etickom 

kódexe Enel S.p.A., v Pláne nulovej tolerancie korupcie, v Zásadách ľudských práv a ich Programe 

pre dodržiavanie predpisov podľa zákona č. 231/2001 Talianskej republiky (prístupné na internetovej 

stránke www.enel.it, časť „Company“) a v „Global Compact“ OSN. 

11.6 Toto MOU môže byť vyhotovené v akomkoľvek počte rovnopisov v anglickom a slovenskom jazyku a 

nadobudne účinnosť, keď ju podpíše a doručí každá Zmluvná strana. Každý rovnopis je originálom 

tohto MOU; všetky rovnopisy spoločne však predstavujú jeden a ten istý dokument. V prípade 

akéhokoľvek rozporu medzi anglickou a slovenskou jazykovou verziou tohto MOU je rozhodujúca 

verzia v anglickom jazyku. 

  

mailto:minister@mhsr.sk
http://www.enel.it/
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Strany uzatvárajú toto MOU dňa, ktorý je uvedený nižšie.  

Na znak súhlasu s vyššie uvedeným Strany pripájajú svoje podpisy:  

 

ENEL 

 

  

Ministerstvo 

Meno: Mr. Roberto Deambrogio  Meno: Vazil Hudák 

Funkcia: Head of Region Eastern 

Europe 

 Funkcia: Minister hospodárstva SR 

Dňa: 16. december 2015  Dňa: 16. december 2015 

  

 


