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ab0cd    Описание на проект 
 

Име на проекта: Bulgaria Mezzanine Capital I 

Страна: България 

Номер на проекта: 43701 

Стопански сектор: Фондове за рисков капитал 

Публичен/Частен: Частен  

Дата на заседание на Борда: 4 Септември 2013 г. 

Статус:  Преминал окончателен преглед, предстоящ преглед от 
„Съвета на директорите“ 

Дата на оповестяване на ОП: 
Дата на актуализация на ОП: 

30 Юли 2013 г. 

Описание и цели на проекта: 

 

ЕБВР обмисля възможността за поемане на капиталов 
ангажимент в размер до 15 милиона евро към  Bulgaria 
Mezzanine Capital I SCS, SICAR („Фондът”) – инвестиционен 
фонд, който предстои да бъде учреден като командитно 
дружество в Люксембург. 

Фондът е от тип „първо поколение” и ще предоставя 
мецанин (междинно) финансиране с елементи на дялово 
участие предимно за малки и средни предприятия (МСП) в 
България.  

Ефект върху развитието на 
пазарната икономика: 

Потенциалната инвестиция на ЕБВР ще подкрепи 
развитието на нов инвестиционен екип в България и ще 
способства за разширяване на пазара за мецанин 
финансиране в Югоизточна Европа. Той ще осигури капитал 
за дългосрочен растеж на МСП – сегмент от икономиката, 
който остава недостатъчно обслужен от финансовите 
пазари. 

Очаква се също така проектът да допринесе за 
утвърждаването на най-добри практики за корпоративно 
управление сред дружествата, в които ще инвестира 
Фондът. 

Клиент: Bulgaria Mezzanine Capital I SCS, SICAR – командитно 
дружество, което предстои да бъде учредено в Люксембург. 

Фондът ще се управлява от Bulgaria Mezzanine Capital I, Sarl 
– дружество с ограничена отговорност, учредено в 
Люксембург и спонсорирано от Growth Capital Partners AG – 
публично дружество, учредено по законите на Австрия от 
ключови служители на Mezzanine Management Group – 
фондов мениджър, осъществяващ дейност в Централна и 
Източна Европа; и принципали от Рослин Кепитъл Партнърс 
– българско инвестиционно дружество.  

Финансиране от ЕБВР: Банката предвижда да предостави капиталов ангажимент в 
размер до 15 милиона евро. 
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Обща стойност на проекта: Целта на Фонда е общият размер на инвестиционните му 
ангажименти да достигне 60 милиона евро към датата на 
окончателно затваряне.  

Екологична и социална 
категоризация, въздействие и 
смекчаващи мерки: 

Категория FI. Фондът ще е длъжен да спазва Функционално 
изискване на ЕБВР № 2 (Труд и условия на работа) и 
Функционално изискване на ЕБВР № 9 (Финансови 
посредници). Фондът ще е длъжен да съблюдава Списъка 
на изключенията в екологичната и социална политика и 
Референтния списък на ЕБВР, да прилага Екологичните и 
социални процедури на ЕБВР за активни капиталови 
инвестиции и да представя годишни екологични и социални 
доклади на ЕБВР. 

Техническо сътрудничество: Няма 

Лице за контакт с дружеството: Кристиан Стикс (Christian Stix), stix@mezzanine.bg 

Бизнес възможности: За бизнес възможности или обществени поръчки, обърнете 
се към дружеството клиент. 

Общи въпроси: Въпроси по проекта на ЕБВР, които не са свързани с 
обществени поръчки: 
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380 
Имейл: projectenquiries@ebrd.com 

Политика за публична информация 
(ППИ) 

Политиката за публична информация: определя начините, 
по които ЕБВР разпространява информация и се допитва до 
своите акционери, за да допринесе за по-добра 
информираност и разбиране на нейните стратегии, политики 
и дейности.  

Текстът на политиката за публична информация може да 
бъде намерен на: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Механизъм за жалби по проекти 
(MXP) 

ЕБВР е създала Механизъм за жалби по проекти (МЖП), за 
да осигури възможност за независимо разглеждане на 
жалби от едно или повече лица или от организации във 
връзка с проекти, финансирани от Банката, за които се 
твърди, че са нанесли, или съществува вероятност да 
нанесат вреда. Съответните процедурни правила по 
отношение на МЖП могат да бъдат намерени на 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , 
версията на руски език може да бъде намерена на 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

Всички жалби по МЖП следва да бъдат подадени не по-
късно от 12 месеца след последния транш на средства от 
страна на ЕБВР. В случай че се нуждаете от съдействие във 
връзка с периода, в който имате право да подадете жалба, 
можете да се свържете със служителя, отговарящ за 
жалбите (на адрес pcm@ebrd.com) или да се обърнете към 
офиса на ЕБВР във Вашата страна. 
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