CARBON REDUX VYBRATÁ ZA PORADCU SLOVENSKEJ VLÁDY V PREDAJI AAU
BRATISLAVA, 2. Novembra 2011. Česká firma Carbon Redux (www.carbonredux.eu) bola vybratá za poradcu
slovenského Ministerstva životného prostredia pri predaji 27 miliónov emisných jednotiek AAU (Assigned
Amount Units). Krajiny pri predaji emisných jednotiek musia dodržiavať Kjótsky protokol z roku 1997.
Spoločnosť Carbon Redux svoju ponuku pripravila v spolupráci s firmou Deloitte Advisory.
Výsledok verejnej zákazky bol Ministerstvom životného prostredia SR oznámený dnes v Bratislave. Carbon
Redux vyhrala obe časti vyhláseného tendru – prvú, týkajúcu sa predaja 10 mil. AAU určených pre európsky
trh aj druhú, ktorá sa týka predaja 17 mil. AAU v oblasti Ázie a Austrálie.
Úlohou spoločnosti Carbon Redux je nájsť kupca pre AAU, viesť s nimi rokovania a následne radiť Ministerstvu
životného prostredia SR pri transakčných detailoch. Carbon Redux bude taktiež prezentovať slovenský GIS
program navrhnutý pre využitie zisku z obchodovaní s AAU. Kupci emisných jednotiek obvykle vyžadujú
efektívne preinvestovanie finančných prostriedkov za AAUs v predávajúcich krajinách do projektov, ktoré
prostredníctvom GIS vedú k znižovaniu emisií CO2 a ďalších environmentálnych benefitov.
Carbon Redux je tzv. carbon asset manager, obchodník a konzultant v oblasti klimatických zmien so sídlom
v Prahe a pôsobiaci v ďalších krajinách. Tím, ktorý bol pre projekt predaja zostávajúcich slovenských AAU
vytvorený, má viac ako 40 ročnú skúsenosť s uhlíkovými trhmi vrátane obchodovania s AAU. Obchody s AAU
sú veľmi špecifické z dôvodu, že kredity AAU nie sú obchodované na bežných burzách, obchody sú obvykle
uzatvárané medzi vládami, resp. vládnymi inštitúciami.
Členmi tímu Carbon Redux, ktorí budú spolupracovať so slovenským MŽP sú najmä Peter Kalaš, Helmut
Schreiber a Petr Štěpánek. Peter Kalaš ako bývalý minister životného prostredia Českej republiky v roku 2006
inicioval predaj AAU v Českej republike a podieľal sa na príprave najúspešnejšieho GIS programu na svete
(Zelená úsporám). Helmut Schreiber je dlhoročným manažérom klimatických projektov a ako vedúci ekonóm
Svetovej banky viedol veľa obchodov a projektov zameraných na redukciu dopadu klimatických zmien, vrátane
predaja AAU a GIS. Petr Štěpánek bol v rokoch 2007 až 2010 riaditeľ Štátneho fondu životného prostredia ČR,
ktorý bol zákonným príjemcom a implementátorom finančných prostriedkov získaných predajom českých
AAU. ŠFŽP ČR administroval český program GIS – Zelená úsporám.
Spoločnosť Carbon Redux vedie Stanislav Kolář – veterán klimatických projektov, ktorý riadil prvý obchod
s emisiami C02 ne svete medzi českým mestom Děčín a tromi americkými subjektmi. Je poradcom Európskej
komisie pre oblasť kooperácie EÚ s Čínou, Ruskom, Ukrajinou a ďalšími krajinami.
Ponuka služieb firmy Carbon Redux je podporená spoluprácou so spoločnosťou Deloitte Advisory, ktorá
v súčasnosti o.i. zaisťuje monitoring a evaluáciu českého programu GIS (Zelená úsporám) a túto úlohu je
pripravená plniť aj na Slovensku. Transparentné a komplexné sledovanie obchodov s AAU ako aj
nadväzujúceho programu GIS je nevyhnutnou podmienkou uzavretia obchodu s emisnými kreditmi.
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