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Opis Projektu: 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) rozważa udzielenie kredytu w wysokości 
80 mln PLN spółce Prime Car Management 2 (PCM2), na sfinansowanie rozwoju 
portfela leasingowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ( MSMEs) w Polsce. 

Wpływ na transformacje gospodarki: 

Leasing jest drugim najważniejszym źródłem finansowania inwestycji przez SME. 
Kryzys finansowy wpłynął na ograniczenie zasobów finansowych, które są dostępne dla 
firm leasingowym. Finansowanie z EBOR zwiększy dostępność funduszy zewnętrznych 
dla branży leasingowej oraz będzie wspierać rozwój polskich małych i średnich 
przedsiębiorstw w kraju, w tym w mniejszych miastach z uwagi na rozległość 
geograficzną biur kredytobiorcy. 

Klient: 

PCM2 to nowo powstała spółka zależna od  Prime Car Management, działająca pod 
marką Masterlease który jest liderem na rynku usług leasingowych z wartością dodaną i 
zarządzania flotą samochodów. W 2009 roku Masterlease wygenerował 371 milionów 
PLN (86 milionów EUR) nowych kontraktów leasingowych.  

Kwota Finansowania: 

80 milionów PLN 

Wartość Projektu: 

200 milionów PLN 

Wpływ projektu na środowisko: 

Masterlease będzie zobowiązany do spełnienia Wymagania Banku 2 (Performance 
Requirements 2 Labour and Working Conditions) oraz 9 (Financial Intermediaries). 

Badanie spółki (due diligence) wykazało zdolność spółki do efektywnego zaadoptowania 
i wdrożenia PR2 i PR9. Badanie wypadło zadowalająco. 

W szczególności, Spółka przestrzega krajowych przepisów z zakresu ochrony środowiska 
oraz kwestii społecznych (E&S), wypracowała formalną politykę w obszarze kadrowym 
(HR) oraz E&S oraz posiada personel odpowiadający za ich wdrożenie i realizację. 



Masterlease będzie zobowiązany do corocznego przedstawiania EBOR raportów w 
zakresie ochrony środowiska, spraw socjalnych oraz realizacji PRs 2 i 9. W zależności od 
ich wyników, mogą zostać zaproponowane szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem z 
obszarów E&S.  

 

Współpraca techniczna: 

Brak 

 

Kontakt: 

Jakub Kizielewicz, dyrektor ds. finansowych 

jakub.kizielewicz@masterlease.pl 

+48 58 340 44 11 

www.masterlease.pl  

 

Możliwość współpracy: 

W celu uzyskania informacji na temat możliwości współpracy lub zamówień publicznych 
należy skontaktować się z Klientem.. 

 

Ogólne zapytania: 

EBRD  

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

 

Polityka Informacji Publicznej (PIP): 

PIP reguluje w jaki sposób EBOR może ujawniać informacje oraz konsultuje się  ze 
swoimi akcjonariuszami w celu promowania oraz zrozumienia strategii Banku, jego 
polityki i działań. 

 

Niezależny Mechanizm Składania Skarg (IRM): 

EBOR opracował Niezależny Mechanizm Składania Skarg, (Independent Recourse 
Mechanism - IRM) aby umożliwić grupom, które mogą zostać bezpośrednio i 
niekorzystnie dotknięte projektem realizowanym przez Bank składanie skarg i zażaleń do 
Banku niezależnie od działalności bankowej. 

 
Wytyczne dotyczące procedur składania skarg oraz reguły postępowania znajdują się 
na stronie: http://www.ebrd.com/about/intergrity/irm/index.htm 
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