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Δάνειο Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.
Χώρα:

Ελλάδα

Αριθμός Επένδυσης:

49130

Επιχειρηματικός Τομέας:

Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής

Κατηγορία Επένδυσης:

Ιδιωτική

Περιβαλλοντική Κατηγορία:

B

Στοχευόμενη Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου:

20 Ιουνίου 2017

Στάδιο Επένδυσης:

Υπογράφηκε

Δημοσίευση παρόντος:

17 Αυγούστου 2017

Περιγραφή Επένδυσης
Η EBRD παρέχει ένα κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 150 εκατομμυρίων Ευρώ στην Cosmote Κινητές
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ (“Όμιλος”), του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού
παρόχου της Ελλάδας. Το πακέτο χρηματοδότησης αποτελείται από ένα Α δάνειο ύψους 85
εκατομμύρια Ευρώ της EBRD ως μέρος ενός Α/Β κοινοπρακτικού δανείου ύψους 150 εκατομμύρια
Ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 65 εκατομμύρια Ευρώ προέρχονται από εμπορικούς δανειστές.
Στόχος Επένδυσης
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν την επέκταση των ενεργειακά αποδοτικών 4G/4G+
δικτύων, καθώς επίσης “πράσινων” και βιώσιμων λύσεων της Cosmote. Ακόμα στοχεύει στην
βελτίωση της ανθεκτικότητας των εγκαταστάσεων στην επίδραση των ακραίων καιρικών συνθηκών,
όπως καύσωνας και υψηλές θερμοκρασίες.
Μεταρρυθμιστικά Οφέλη
Ο τομέας τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (ICT) καταναλώνει περίπου 10 τοις εκατό
της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρισμού και τέτοιες βελτιώσεις καθίστανται πολύ σημαντικές.
Συνεισφέρουν σε πιο αξιόπιστη προμήθεια ενέργειας, πιο αποδοτική κατανάλωση ενέργειας και σε
περισσότερο καιρικά ανθεκτικές εγκαταστάσεις, όλα απαραίτητα στοιχεία του ICT τομέα. Εν τέλει,
θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων και θα μειώσει τις εκπομπές από την
κλιματική αλλαγή. Η ενίσχυση την ανθεκτικότητας της οικονομίας των χωρών που επενδύει η
Τράπεζα είναι μια από τις στρατηγικές της προτεραιότητες, όπως και να τις κάνει πιο “πράσινες”.
Πληροφορίες Πελάτη
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Χρηματοδότηση της EBRD
85,000,000.00 Ευρώ
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Συνολικός Κόστος Έργου
300,000,000.00 Ευρώ
Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη
Η Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μελέτη (ESDD) έδειξε πως τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά
συστήματα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας συμμορφώνονται με τις Απαιτήσεις Απόδοσης (PRs)
της Τράπεζας. Η Εταιρεία είναι δημοσίως δεσμευμένη σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές
βιωσιμότητας και είναι μέλος του UN Global Impact. Το επίσημο δελτίο βιωσιμότητας του 2016
καλύπτει, εμπεριστατωμένα, όλες τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πλευρές των δραστηριοτήτων
και στόχων του Ομίλου. Ο Όμιλος είναι διαπιστευμένος με ISO 14001 και OHSAS 18001. Ο Όμιλος
διατηρεί πολιτική δίκαιης μεταχείρησης εργαζομένων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις της
Ελλάδας και της Ε.Ε, καθώς και της UN Global Compact.
Τεχνική Συνεργασία
Καμία.
Στοιχεία Επικοινωνίας της Επιχείρησης
Ελίσα Μυλωνά
emylona@ote.gr
+30 210-6118946
+30 210-3405215
https://www.cosmote.gr/otegroup/en_index.jsp
99 Λεωφόρος Κηφισίας, Μαρούσι, 15124 Αθήνα, Ελλάδα
Επιχειρηματικές Πληροφορίες
Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Για δημόσια έργα, επισκεφτείτε EBRD Procurement: Τηλ: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com
Γενικές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις για έργα της EBRD που δεν σχετίζονται με προμήθειες :
Τηλ: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com
Δημόσια Πολιτική Πληροφόρησης (PIP)
Η PIP καθορίζει το με ποιόν τρόπο η EBRD γνωστοποιεί πληροφορίες και διαβουλεύεται με
ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ώστε να προωθηθεί η καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των
στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της.
Κείμενο της PIP
Μηχανισμός Παραπόνων για Επενδύσεις (PCM)
Η EBRD έχει καθιερώσει ένα Μηχανισμό Παραπόνων για Επενδύσεις για να δώσει την ευκαιρία
ανεξάρτητης εξέτασης τυχόν καταγγελιών από ένα ή περισσότερα άτομα ή οργανώσεις σχετικά με
έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα και φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία.
Κανόνες Διαδικασίας PCM
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Οποιαδήποτε καταγγελία, σύμφωνα με το PCM, θα πρέπει να κατατεθεί εντός 12 μηνών από την
τελευταία διανομή κεφαλαίων από την EBRD. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο PCM
(στο pcm@ebrd.com) για βοήθεια εάν είστε αβέβαιοι προς την καταλληλότητα της καταγγελίας.
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