
Meritum Bank Equity Investment 
Kraj: Polska 

Numer projektu: 40198 

Sektor: Inwestycja kapitalowa 

Publiczny/Prywatny:: Prywatny 

Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe 

Data posiedzenia Rady Dyrektorów: 12 października 2010 

Status: 
Po zatwierdzeniu przez Komitet Inwestycyjny 
(final review), przed akceptacją Rady 
Dyrektorów 

Data opublikowania PSD : 28 września 2010 

Project Description – Opis projektu 

The EBRD is considering providing an equity investment of up to €14 million to 
Meritum Bank in Poland. 

EBOR rozważa inwestycję kapitałową w wysokości EUR 14 milionów dla Banku 
Meritum w Polsce. 
 
The equity capital will be a part of a larger €34 million financing package, which will 
enable Meritum to complete its restructuring process, expand its loan book and 
improve its profitability. The EBRD funding will be targeted in particular at 
supporting further growth of the micro, small and medium-sized (MSME) enterprises 
portfolio. 

Inwestycja ta będzie stanowiła część wiekszego pakietu finansowego o wartości 34 
milionów Euro, który pozwoli Meritum zakończyć proces restrukturyzacji, 
powiększyć portfel kredytowy oraz poprawić rentowność banku. Fundusze pozyskane 
z EBOR zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie dalszego wzrostu 
portfela , małych i średnich przedsiębiorstw (MSME). 

 

Transition Impact – Wpływ na transformację 
gospodarki 

The transition impact potential in this transaction stems from:  

Wpływ na transformację gospodarki tego projektu wynika z: 

(i) improvement of the availability of credit to MSMEs, especially micro-SME 
enterprises, defined as enterprises with less than PLN 4 million (€1 million) annual 
turnover;   



poprawy dostępności kredytów dla MSMEs, w szczególności mikro-małych i 
średnich przedsiębiorstw (micro-SME), zdefiniowanych jako przedsiębiorstwa z 
obrotem rocznym poniżej PLN 4 milionów, 

 
(ii) support for completing restructuring of the bank by providing equity needed to 
reach a critical mass of the loan book;  

wsparcia które umożliwi ukończenie procesu restrukturyzacji banku. Będzie to 
możliwe  poprzez zapewnienie kapitału niezbędnego do osiągnięcia masy krytycznej 
portfela kredytowego, 

 
(iii) the restructuring will be further supported by additional capital mobilised from a 
new private investor, not active in central and eastern European region so far. 

restrukturyzacja będzie również wsparta przez dodatkowy kapitał zapewniony przez 
nowego inwestora prywatnego, który do tej pory nie był obecny w Europie centralnej 
i wschodniej. 

The Client - Klient 

Meritum is a bank with €149 million of total assets, ranked 36th in Poland. 
Bank Meritum posiada aktywa warte EUR 149 milionów co  plasuje go na 36 miejscu 
w Polsce. 

 
Meritum Bank was acquired in 2007 by Innova Capital, which currently holds 95% 
shares in the bank. 

Bank Meritum został w 2007 r. przejęty przez Innova Capital, która obecnie posiada 
95% udziałów w banku. 
 
Meritum specialises in consumer finance and micro-SME loans. 

Meritum specjalizuje się w pożyczkach konsumenckich oraz kredytach mikro-SME. 

EBRD Finance – Finansowanie EBOR 

Up to € 14 million equity investment 

Inwestycja kapitałowa na kwotę nie większą niż  14 milionów Euro. 

Project Cost – Koszt projektu 

34 miliony Euro 

 



Environmental Impact – Wpływ na środowisko 

Meritum Bank, an existing client of the Bank, will be required to comply with the 
Bank's Performance Requirements 2 (Labor and Working Conditions) and 9 
(Financial Intermediaries) and apply the Environmental Procedures for Corporate 
Lending across the full range of its business activities. Meritum Bank will be required 
to adhere to the EBRD's Environmental and Social Exclusion and Referral Lists, and 
submit annual environmental and social reports to the Bank. 

Meritum Bank, który jest aktualnym klientem Banku, będzie zobowiązany do 
stosowania się do Performance Requirement 2 (Zatrudnienia i Warunki Pracy) oraz 9 
(Pośrednicy Finansowi) oraz do zastosowania Procedur Środowiskowych dla 
Kredytów Korporacyjnych (Environmental Procedures for Corporate Lending) do 
wszystkich rodzajów swojej działalności. Meritum Bank będzie także zobowiązany 
do stosowania się do listy środowiskowych i społecznych ograniczeń inwestycyjnych 
oraz list referencyjnych (Environmental and Social Exclusion and Referral Lists) 
EBORu oraz dostarczania Bankowi raportów rocznych dotyczących ochrony 
środowiska i warunkow społecznych. 

Technical Cooperation – Współpraca techniczna 

None- Brak 

Company Contact – Kontakt do Klienta 

Pani Joanna Krzyżanowska, 
1st Deputy Chairman of the Management Board  

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
E-mail: joanna.krzyzanowska@meritumbank.pl  
 
+48 (58) 76 70 977 
+48 693 098 678 
http://www.meritumbank.pl 

Business opportunities – Możliwości współpracy 

For business opportunities or procurement, contact the client company. 

W celu otrzymania informacji o możliwościach współpracy lub przetargach prosimy o kontakt 
z Meritum Bankiem. 

 

General enquiries – Zapytania ogólne 

mailto:joanna.krzyzanowska@meritumbank.pl


EBRD project enquiries not related to procurement:  
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380  
Email: projectenquiries@ebrd.com  

Pytania do EBOR w kwestiach dotyczących projektu niezwiązane z przetargami należy 
kierować pod: 

Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

 

Public Information Policy (PIP) – Polityka Informacji 
Publicznej (PIP) 

The PIP sets out how the EBRD discloses information and consults with its 
stakeholders so as to promote better awareness and understanding of its strategies, 
policies and operations.  

PIP określa, w jaki sposób, EBOR ujawnia informacje oraz konsultuje się ze swoimi 
udziałowcami w celu promowania szerszego zrozumienia jego strategii, polityki oraz 
działalności. 

Pełny tekst PIP dostępny jest na stronie: Text of the PIP  

Project Complaint Mechanism (PCM) - Mechanizm 
Składania Skarg (PCM): 

The EBRD has established the Project Complaint Mechanism (PCM) to provide an 
opportunity for an independent review of complaints from one or more individuals or 
from organisations concerning projects financed by the Bank which are alleged to 
have caused, or likely to cause, harm. The Rules of Procedure governing the PCM can 
be found at 

EBOR stworzył Mechanizm Składania Skarg (PCM), aby stworzyć możliwość niezależnej 
oceny skarg składanych indywidualnie lub przez grupę osób lub organizacji a dotyczących 
projektów finansowanych przez Bank, które to projekty przypuszczalnie lub prawdopodobnie 
spowodowały jakiekolwiek szkody. Zasady i procedury zarządzające PCM można znaleźć na 
stronach: 

 www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf,  

the Russian version can be accessed at  

wersja w jęz. rosyjskim jest dostępna na stronie 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Any complaint under the PCM must be filed no later than 12 months after the last 
distribution of EBRD funds. You may contact the PCM officer (at pcm@ebrd.com) or 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com


the relevant EBRD Resident Office for assistance if you are uncertain as to the period 
within which a complaint must be filed. 

Każda ze skarg w ramach PCM musi zostać złożona nie później niż 12 miesięcy od daty 
ostatniej wypłaty funduszy z EBOR. Jeśli nie będziecie Państwo pewni, co do okresu, w 
którym można składać skargi prosimy kontaktować się z Urzędnikiem PCM (adres email: 
pcm@ebrd.com) lub odpowiednim Biurem Regionalnym EBOR. 

 

mailto:pcm@ebrd.com
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