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JIŽNÍ KOREA 
Hongwon Paper Manufacturing – Uzavření desetileté smlouvy 
o zajišťování výroby a dodávek 330 000 tun páry ročně pro 
potřeby této papírny, která každoročně vyrobí 350 000 tun 
papíru. Součástí smlouvy je navýšení výrobní kapacity a zlepšení 
energetické účinnosti tepelné elektrárny a snížení emisí CO2 o 3 %.

JIŽNÍ KOREA 
KHNP – Uzavření tříleté smlouvy o provozování zařízení na 
čištění chladicí vody přiváděné do největší jihokorejské jaderné 
elektrárny provozované společností Korea Hydro & Nuclear 
Power Co., která je pátým největším provozovatelem jaderných 
elektráren na světě.

JAPONSKO 
Uzavření dvacetileté smlouvy o provozování 2  elektráren 
na biomasu ve spolupráci se společností Takeei, která je 
významným poskytovatelem environmentálních služeb. 
Obě elektrárny vyrobí dohromady 100 GWh elektřiny 
ročně, což odpovídá spotřebě 22 000 domácností.

ČÍNA 
LiuGuo Chemical – Smlouva o modernizaci zařízení čistírny 
průmyslových odpadních vod v provincii An-chuej. Součástí 
smlouvy je výstavba technologické linky biologického čištění, 
která bude schopna odstraňovat z odpadních vod čpavek.

ČÍNA 
Tianjin – Smlouva o vyčištění 1 100 tun toxických odpadních 
vod, k jejichž kontaminaci došlo v srpnu 2015 v důsledku 
výbuchů ve skladech se 700 tunami kyanidu sodného.

AUSTRÁLIE 
Sydney Water – Prodloužení smlouvy 
o dalších 15 let. Veolia bude zajišťovat 
provoz a údržbu úpraven vody společnosti 
Wyuna Water, které zajišťují dodávky 
vysoce kvalitní pitné vody pro více než 
500 000 obyvatel.

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 
Zambie, Kafubu Water and Sewerage Company – 
Smlouva o modernizaci a rozvoji infrastruktury pro 
zajištění úpravy pitné vody a čištění odpadních vod 
v provincii Copperbelt.

SADE 
Burkina Faso, Státní úřad pro vodohospodářství, kanalizaci 
a sanaci – Výstavba 2 železobetonových nádrží, z nichž každá 
pojme 6000 m3 vody, v rámci II. etapy projektu zaměřeného na 
zajištění dodávek pitné vody pro hlavní město Ouagadougou.

SEURECA 
Kamerun, ministerstvo vodohospodářství a energetiky 
– Smlouva o realizaci projektu výstavby úpravny vody, díky 
níž se ztrojnásobí produkce pitné vody v hlavním městě 
Yaoundé, což v krátkodobém časovém horizontu umožní 
uspokojit potřeby místního obyvatelstva.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 
Dewa – Uzavření šestileté smlouvy, která bude realizována 
v rámci sdružení  s Etihad Energy Service Company, s cílem 
dodávky řešení a technologií umožňujících úsporu energie 
a recyklaci vody v 7 budovách Úřadu pro elektrickou energii 
a vodohospodářství v Dubaji.

 
VEOLIA WATER 
 TECHNOLOGIES 
Dubaj – Smlouva o rozšíření úpravny a čistírny vody 
v Al Aweer za účelem navýšení denní provozní kapacity 
o 65 000 m3. Součástí jsou rovněž projekčně inženýrské 
služby, nákup a výstavba nových zařízení. 

FINSKO 
Norilsk Nickel – Uzavření desetileté smlouvy 
o zajištění výstavby a provozování nového 
kotle na biopalivo, který bude spalovat 
dřevěný granulát nebo zkapalněný zemní 
plyn jako náhradní palivo.

POLSKO 
EKO ZEC – Smlouva o sběru, svozu a recyklaci 
odpadu ze spalování s následnou úpravou 
a zpracováním vedlejších produktů spalování 
na betonové směsi pro stavební práce, které lze 
rovněž využít jako výplň při realizaci zpevněných 
zásypů nebo podsypných vrstev vozovek.

NĚMECKO 
Metro AG – Uzavření dvouleté smlouvy 
o zajišťování odpadového hospodářství pro 
400 závodů a provozů v celé zemi.

ŠVÉDSKO 
Locum AB – Smlouva o optimalizaci energetické 
účinnosti zařízení fakultní nemocnice Karolinska 
University Hospital, uzavřená na dobu 5 let.

FRANCIE 
Akvizice společnosti Altergis, která obohatí nabídku 
odborných kompetencí Veolie na poli energetiky a z níž vzejde 
další klíčový hráč v oblasti energetické účinnosti ve Francii.

SARPI & SODI 
Francie, LyondelBasell – Prodloužení smlouvy 
o zajišťování komplexního managementu 
odpadového hospodářství na další 4 roky, který 
zahrnuje sběr, svoz, úpravu a čištění průmyslového 
odpadu z petrochemické platformy v Berre-l’Etang.

SARP 
Francie, Arcelor – Uzavření pětileté smlouvy 
o managementu skladu železa a šrotiště ocelárny 
ve Fos-sur-Mer. Smlouva zahrnuje sběr a svoz 
ocelárenského odpadu a provozování skladu železa 
a šrotiště.

SEDE & SARP 
Francie, Eurodisneyland – Sanace koryta řeky Amerika 
v areálu pařížského Disneylandu (vybagrování, 
odstranění nánosů a konečné vyčištění). Celkem bylo 
vybagrováno a přímo na místě zpracováno 7500 m3 kalů.

2EI 
Francie, Grand Paris Aménagement (Urbanismus 
a územní plánování Velké Paříže) – Implementace 
a monitorování environmentální strategie ekologické 
městské čtvrti Les Meuniers v Bessancourtu, jejíž součástí 
je realizace bioklimatické a akustické studie pro zkvalitnění 
celkové koncepce, a následné stanovení cílů v oblasti 
environmentální výkonnosti (vodohospodářství, odpadové 
hospodářství, energetika, biodiverzita) pro jednotlivé 
nemovitostní operace v této ekologické městské části.

SADE 
Pobřeží slonoviny – Vztyčení železobetonové 
nádrže o kapacitě 5000 m3 do výšky 35 m 
v N’Dotre (obec Abodo). Toto dílo bylo 
vybudováno v rámci Krizového plánu 
prezidenta republiky pro zajištění zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou.

GUINEA - KONAKRY 
Electricité de Guinée – Uzavření čtyřleté 
smlouvy o zajišťování energetické účinnosti 
pro zkvalitnění řízení zařízení, zvýšení 
energetické efektivity rozvodné sítě a její 
rozvoj v zemi.

SARPI 
Španělsko – Akvizice jediné spalovny speciálních 
odpadů, která se nachází v Constanti (Katalánsko), 
na jehož území je soustředěno 40 % španělského 
chemického a farmaceutického průmyslu a 30 % 
místní automobilové výroby, což jsou obory, pro které je 
charakteristické velké množství speciálního odpadu.

ŠPANĚLSKO 
Bilbao – Zahájení činnosti nejnovějšího Hubgradu 
Veolie. Tato inteligentní interaktivní platforma bude 
zajišťovat management energetické účinnosti budov 
a monitoring 2 000 zařízení na základě shromažďování 
a analýzy dat v reálném čase.

FRANCIE 
Echillais – Uzavření dvanáctileté smlouvy 
o provozování víceoborového střediska. V první 
etapě budou zajišťovány služby v rámci prodloužení 
smlouvy o provozování stávajícího komplexu, 
které následně doplní provozování nového 
zpracovatelského závodu. Díky využití technologie 
mechanicko-biologické úpravy odpadů bude možno 
zpracovat 97 500 tun odpadů, jež každoročně 
vyprodukuje obyvatelstvo tohoto regionu, pro výrobu 
kompostu, tepla a elektřiny.

FRANCIE 
Městská aglomerace Lille – Uzavření osmileté 
smlouvy o zajišťování dodávek pitné vody pro 62 obcí 
této městské aglomerace. Součástí smlouvy je 
zavedení nového systému vodohospodářských služeb, 
který bude inovační, výkonný a trvale udržitelný.

IRSKO 
Mayo Renewable Power – Uzavření patnáctileté 
smlouvy o provozování největší nezávislé elektrárny na 
biomasu v zemi, která bude v rámci kogenerace vyrábět 
teplo a elektřinu (42,5 MW), a pokryje tak dodávky 
elektřiny pro 68 000 domácností.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 
Southend-on-Sea Borough Council – Uzavření patnáctileté 
smlouvy o zajišťování odpadového hospodářství v hrabství 
Essex a čištění ulic města Southend-On-Sea, jejíž součástí 
je závazek snížení nákladů na svoz a zpracování domovního 
odpadu o 22 miliónů liber šterlinků a zvýšení podílu recyklace.

BELGIE
BEE – Uzavření patnáctileté smlouvy o provozování 
elektrárny na biomasu v Gentu o elektrickém výkonu 
215 MW, která bude patřit k nejvýznamnějším 
zařízením svého druhu v Evropě.

KANADA
Hydro-Québec – V rámci sdružení získala Veolia smlouvu 
o zajištění financování, vyprojektování, výstavby 
a provozování datového centra v Montrealu. Úkolem Veolie 
bude optimalizace energetické účinnosti tohoto datacentra 
po dobu 20 let na základě údržby zařízení a budov, 
zajišťování zabezpečení a energetického managementu.

USA 
New Orleans – Prodloužení smlouvy o čištění odpadních vod 
o dalších 10 let. Součástí smlouvy je především zvýšení denní 
provozní kapacity na 550 000 m3, efektivnější shromažďování 
čistírenských kalů, zpracování tuhých bio-látek a preventivní 
ochrana proti uragánům.

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 
USA, Antero Resources – Uzavření desetileté smlouvy 
o vyprojektování, výstavbě a provozování čistírny odpadních 
vod, která bude zajišťovat kompletní cyklus průmyslových vod 
provozního závodu v Doddridge County (Západní Virginie).

KOLUMBIE 
Montería – Prodloužení smlouvy o zajišťování 
vodohospodářských služeb pro 540 000 obyvatel 
o dalších 10 let. Součástí smlouvy je výstavba čistírny 
odpadních vod za účelem zajištění dodávek pro dalších 
100 000 obyvatel tohoto města a realizace tlakových 
stanic, které budou regulovat tlak vody ve vodovodní 
síti.

PERU 
Milpo – Uzavření tříleté smlouvy o provozování 
a zajišťování údržby odsolovací jednotky v důlním 
závodě Cerro Lindo. Jímaná mořská voda je odsolována 
reverzní osmózou a následně odváděna do dolu, který 
se nachází v nadmořské výšce 1850 m ve vzdálenosti 
40 km od odsolovací stanice. 

NADACE 
Svět, Lékaři bez hranic – Uzavření 
smlouvy o partnerství v oblasti výzkumu 
a inovací se zaměřením na energetiku, 
odpadové hospodářství, sanaci a dodávky 
pitné vody s cílem snížení energetické 
stopy projektů a misí Lékařů bez hranic 
a prověření možností využívání energií 
z obnovitelných zdrojů v terénních 
zařízeních.

SVĚT 
Danone – Partnerství v oblasti 
zajišťování vodního cyklu, 
managementu odpadového 
hospodářství, udržitelného 
zemědělství a energetické 
účinnosti za účelem realizace 
politiky společnosti Danone 
v oblasti klimatu, která hodlá 
do roku 2050 dosáhnout 
nulových emisí uhlíku v rámci 
širšího okruhu přímé i sdílené 
odpovědnosti.

NIZOZEMSKO 
Akvizice podniku AKG Kunststof 
Groep, který se specializuje na 
výrobu vysoce kvalitních granulátů 
z recyklovaného polypropylénu, jež 
dodává podnikům na výrobu plastů. 
Regranuláty tak nahrazují plasty 
vyráběné z prvotních surovin.


