ЄБРР
Резюме проекту (РП)
Назва проекту:

«Agri Europe Україна»

Країна:

Україна

Номер проекту:

47156

Галузь:

Агробізнес

Державний/приватний:

Приватний сектор

Дата засідання Ради директорів:

22 квітня 2015 р.

Статус:

Пройшов структурний розгляд, очікується остаточний
розгляд

Дата оприлюднення РП:

5 березня 2014 р.

Опис проекту:

ЄБРР надає боргове фінансування на суму до €120 млн. у
формі двох старших довгострокових кредитів для дочірніх
компаній Agri Europe у Сербії та Україні з метою зміцнення
балансу Групи та диверсифікації її операцій.
Пакет фінансування складатиметься з:

Вплив проекту на перехідні процеси
в економіці:



синдикованого кредиту на суму до €109 млн. для
«Agri Europe Serbia»;



паралельного кредиту на суму до €11 млн. для «Agri
Europe Україна», який надасть ЄБРР.

Очікується, що запропонований проект матиме наступні
впливи на перехідні процеси в економіці:


розширення ринку завдяки розвитку зв’язків з
первинними постачальниками сільськогосподарської
продукції в Сербії;



демонстраційний ефект фінансування створення
сучасного яблуневого господарства та впровадження
якісного маркування, спочатку в м’ясному секторі;



розширення поточного політичного діалогу в
м’ясному секторі Сербії.

Клієнт:

«Agri Europe» є великою диверсифікованою групою
сільськогосподарських компаній, в яку входять цукрові,
м’ясопереробні, торговельні та фермерські потужності.
Основні підприємства групи знаходяться у Сербії, але вона
також має менші за розміром інвестиції в Україні.

Фінансування ЄБРР:

До €120 млн. у формі синдикованого кредиту на суму до
€109 млн. та кредит ЄБРР на суму до €11 млн.

Загальна вартість проекту:

До €120 млн.

Вплив на навколишнє середовище:

Проект віднесено до категорії «B» за результатами
передпроектного дослідження, виконаного працівником
Відділу екології та сталого розвитку ЄБРР, а також
подальших зустрічей з ключовим керівництвом з метою
аналізу наявних у Компанії систем управління охороною
праці та навколишнього середовища. За результатами
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передпроектного дослідження буде розроблений План
екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ) для забезпечення
дотримання Вимог до реалізації проектів Банку в сферах
охорони навколишнього середовища, праці, техніки безпеки і
трудових відносин. Компанія подаватиме Банку регулярні
звіти про виконання ПЕСЗ, а працівники ЄБРР
здійснюватимуть моніторинг екологічних і соціальних
параметрів протягом усього строку існування проекту.
Технічне співробітництво:

Проект супроводжуватиметься технічним співробітництвом
(ТС) у двох напрямах:


Підвищення стандартів харчової якості та
безпеки в м’ясній галузі Сербії. Використання
коштів ТС сприятиме підвищенню стандартів
харчової якості та безпеки в м’ясній галузі Сербії.



Політичний діалог в м’ясній та молочній галузях
Сербії. Призначення цього проекту ТС – створити
умови для ведення ЄБРР ведення політичного
діалогу в молочній та м’ясній галузях з метою
просування конкретних реформ у цих галузях.

Контактна інформація Клієнта:

Владимир Гаврич
Фінансовий директор
Тел.: +381 11 35 39 528
Електронна пошта: vladimir.gavric@mkgroup.rs

Можливості для бізнесу:

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або
участі у закупівлях, зв’яжіться з компанією-клієнтом.

Загальні питання:

Запитання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються
закупівель: Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Політика публічного інформування
(ППІ):

ППІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та
проводить консультації із зацікавленими сторонами з метою
покращення обізнаності та розуміння його стратегій,
принципів та діяльності.
Текст ППІ

Орган з розгляду скарг у зв'язку з
проектами (ОРС):

ЄБРР створив ОРС для того, щоб забезпечити можливість
незалежного розгляду скарг однієї чи більше осіб або
організацій стосовно проектів, які фінансуються Банком і, на
думку скаржників, вже завдали або можуть завдати шкоду.
Правила процедур ОРС
Переклад російською мовою
Скарги до ОРС можна подавати не пізніше, ніж через 12
місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для уточнення
періоду подання скарг ви можете звернутися до Посадової
особи ОРС (pcm@ebrd.com) або відповідного Постійного
Представництва ЄБРР.
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