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Suez Europeiska Dialoginstans (IED) utlåtande om 
sammanslagningsprojektet mellan Suez och Gaz de Fra nce. 

 
 
Detta projekt faller inom ramen för avregleringen av energimarknaden i Europa. 
Avregleringen leder till en betydande ökning av vinstmarginalerna, i synnerhet för 
den s.k. kärnkraftelen, detta på konsumenternas bekostnad. 
Samtidigt kommer miljöfrågorna allt oftare upp på dagordningen. Det ser 
dialoginstansen som gynnsamt men det kan också innebära hot, som exempelvis 
börsnoteringen av Suez Envirronnement. 
 
I det sammanhanget ogillar Europeiska dialoginstansen såväl avyttringen av 
Distrigaz som avvecklingen av förvaltningen av infrastrukturerna för el och gas i 
Belgien, vilket EU-kommissionen krävde för att ge sitt godkännande av projektet, 
utan att ha konsulterat Dialoginstansen. För övrigt beklagar Dialoginstansen 
svagheterna i fransk lagstiftning och i europeiska regelverk beträffande 
företagsfusioner.  
 
Dialoginstansen oroar sig över de konsekvenser de tillkännagivna synergierna kan få 
på driftskostnaderna, i synnerhet för SES och COFATHEC. Dialoginstansen kommer 
att vara uppmärksam på de konsekvenser omorganiseringsprojektet för 
huvudkontoren kan få. 
 
Europeiska dialoginstansen ogillar helt avyttringen av 65 % av kapitalet i SUEZ 
Environnement, trots att projektet år 2006 presenterades som ett försvar gentemot 
externa offensiva företagsköpare. Dialoginstansen konstaterar att förfarandet gör det 
möjligt för Suez aktieägare att uppnå en realisationsvinst på ungefär 7 euro per aktie, 
att jämföra med den först planerade pariteten som låg på 1 euro. Dialoginstansen 
beklagar att aktieägarpakten tillåter medlemmarna att lämna pakten.  
 
 
Europeiska dialoginstansen ger således en negativ åsikt om 
sammanslagningsprojektet. 
 
 
Dialoginstansen påminner om att det för instansen är viktigt att koncernens integritet 
respekteras och att en strategi som skyddar sysselsättningen och skapar 
arbetstillfällen av god kvalitet verkställs. 
 
Europeiska dialoginstansen vill ha en energipolitik med låga priser till privatkunder, 
en politik som gynnsamt påverkar den ekonomiska utvecklingen i de länder där 
koncernen verkar samt en investeringspolitik som kraftigt satsar på forskning.  
 
Europeiska dialoginstansen kräver att GDF Suez ska förbli majoritetsägare i SUEZ 
Environnement samt att man ska sträva efter att finna stabila aktieägare på lång sikt.  
 
Europeiska dialoginstansen önskar att de anställdas synpunkter i högre grad ska 
beaktas i koncernens strategiska beslut och att arbetstagarrepresentationen i 
bolagsstyrelserna ska breddas och organiseras på ett bättre sätt.  
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Europeiska dialoginstansen poängterar vidare att vissa informationer fortfarande inte 
erhållits och instansen håller i minnet att man även ska uttala sig om kommande 
faser i sammanslagningsprojektet.  
 
Europeiska dialoginstansen noterar emellertid:  
 

� Att de aktieägare i SUEZ Environnement som gått samman i en aktieägarpakt, 
vilken innehar ungefär 47 % av aktierna, av skattemyndigheterna kommer att 
sporras att behålla sina aktier i 3 år. Denna tidsfrist bör användas till att finna 
långfristiga lösningar för att stabilisera aktiägarskapet.  

� Att Suez styrelseordförande åtagit sig att teckna ett avtal om sociala garantier, 
vilket bland annat stipulerar: 

o Att sammanslagningsprojektet inte kommer att medföra några 
uppsägningar av ekonomiska skäl. 

o Att berörda representativa organ kommer att få en presentation av de 
långsiktiga investeringsplanerna. 

o Vissa rambestämmelser för avyttringar av företag. 
o Införande av sociala bilagor i de kontrakt som förhandlats med 

kunderna samt åtgärder i syfte att förhindrar social dumpning.  
� Att projektet förutser investeringar och betydande organisk tillväxt för samtliga 

affärsområden i den framtida koncernen  
� Att sammanslagningsprojektet av Suez ledning presenteras som 

arbetskapande, åtminstone inom SUEZ-koncernens nuvarande 
tillämpningsområde.  

� Att koncernens ledning åtar sig att verkställa en plan för att minska de otrygga 
anställningarna genom att ändra visstidskontrakt och kontrakt med inhyrd 
personal till tillsvidarekontrakt.  

� Att koncernens ledning förbinder sig att förstärka de nationella och auropeiska 
strukturerna för information och konsultation inom ramen för 
sammanslagningen mellan GDF och Suez.  

 


