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Proje Adı:

Vestel Beyaz Eşya AR-GE

Proje Kimlik No:

47272

Kamu/Özel:

Özel Sektör

Proje tanımı ve hedefleri:

EBRD, Avrupa’nın önde gelen tüketici elektroniği ve beyaz eşya
üreticilerinden Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye
(“Vestel”), 2015-2017 döneminde beyaz eşya segmentinde
gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin
finansmanı için 50 milyon EURO’luk uzun vadeli bir kredi
vermeyi düşünmektedir.

Geçiş Etkisi:

Proje, Banka için özellikle aşağıda belirtilen yollarla Türkiye’de
güçlü bir geçiş etkisi yaratabilmek için iyi bir fırsat teşkil
etmektedir:
(i) Kaynak verimliliğine sahip beyaz eşya ürünleri için yapılan
AR-GE yatırımlarında rekabetçi piyasa etkileşimlerini yerel
tedarikçi zincirinin desteklenmesi yoluyla artırmak; ve
(ii) toplumsal cinsiyet açısından kapsayıcılık için, KAGİDER
akreditasyonunun alınması ve Türkiye’de iş dünyasının
genelinde başarıların gösterilmesi de dahil, bir fırsat eşitliği
planını uygulayarak iş yürütürken uygulanacak bazı standartlar
ortaya koymak

Müşteri:

Türkiye’de kayıtlı bir anonim şirket olan Vestel, Avrupa’nın önde
gelen tüketici elektroniği ve beyaz eşya üreticilerindendir. Zorlu
Holding Vestel hisselerinde %78’lik bir payla çoğunluk hissesine
sahiptir. Kalan %22’lik pay Borsa İstanbul’da serbest piyasada
işlem görmektedir.

EBRD finansmanı:

50 milyon EURO’luk uzun vadeli kredi

Projenin Toplam Maliyeti:

100 milyon EURO

Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma, Etki
ve Etki Azaltımı:

B Kategorisindedir (2014). Proje halihazırda benzer faaliyetler
için kullanılan mevcut tesislerde gerçekleştirilecek Araştırma ve
Geliştirme faaliyetleri için yapılan (AR-GE) yatırımları
kapsamaktadır. Firmayla bağlantılı olarak hem Proje için hem de
Vestel için bir Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirmesi
(ÇSDD) yapılmıştır. ÇSDD, Proje’nin Vestel için yeni olan
herhangi bir çevresel ya da sosyal risk yaratmayacağını ortaya
koymuştur. ÇSDD, aynı zamanda Vestel’in Proje’yi EBRD
Performans Gerekliliklerine uygun olarak yönetebilmek için
gerekli çevresel ve sosyal yönetim sistemlerine (ISO 9001, ISO
14001 VE OHSAS 18001 sertifikaları da dahil olmak üzere)
sahip olduğunu göstermiştir. Vestel Banka’ya yıllık olarak
çevresel ve sosyal performansıyla ilgili izleme raporları
gönderecektir.

Teknik İşbirliği:

Yok

Şirketin İrtibat Sorumlusu:

Burak Sefik
Tel: +90 (236) 233 01 31
E-posta: burak.sefik@vestel.com.tr
Websitesi: http://www.vestel.com
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İş Fırsatları:

İş fırsatları ya da satın alma konularıyla ilgili bilgi almak için
lütfen müşteri firma ile irtibata geçiniz.

Genel Sorular:

EBRD’den, proje hakkında satın alma dışındaki konularda bilgi
almak için:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)

Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD’nin bilgileri açıklama ve
paydaşları ile istişarede bulunma yöntemlerini belirlemekte ve bu
sayede Banka’nın stratejilerinin, politikalarının ve faaliyetlerinin
daha iyi bilinmesine ve anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.
Kamu Bilgilendirme Politikası metnine aşağıdaki adresten
ulaşılabilir: http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)

EBRD, Banka’nın finanse ettiği ve herhangi bir zarara sebep
olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak, bir
veya birden çok kişi ya da kuruluş tarafından yapılan şikayetlerin
bağımsız bir şekilde incelenmesine imkan tanımak amacıyla bir
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) oluşturmuştur. PŞM ile ilgili
Usul Kurallarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , Rusça
metine ulaşmak için:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf
Proje Şikayet Mekanizması altında yapılacak tüm şikayetlerin,
EBRD fonlarının son dağıtım tarihinden sonra en geç 12 ay
içerisinde yapılması gerekmektedir. Şikayetin sunulması
gereken dönem konusunda emin değilseniz, yardım için Proje
Şikayet Mekanizması sorumlusu ile (pcm@ebrd.com
adresinden) ya da ilgili EBRD Ülke Ofisi ile temasa geçebilirsiniz
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