ЄБРР
Резюме проекту (РП)
Назва проекту:

Субординований борг «ОТП Банк Україна» ІІ

Країна:

Україна

Номер проекту:

47307

Галузь:

Депозитно-кредитна діяльність (банки)

Державний/приватний:

Приватний сектор

Екологічна категорія

FI (фінансові установи)

Дата засідання Ради директорів:

22 березня 2015 р.

Статус:

Пройшов концептуальний розгляд, очікується остаточний
розгляд

Дата оприлюднення РП:

20 березня 2015 р.

Опис проекту:

ЄБРР розглядає можливість продовження на строк до 7
років існуючого субординованого кредиту на суму $65 млн.,
наданого ПАТ «ОТП Банк Україна» (далі – «банк» або
«ОТП»). Цей проект є частиною ширшого плану
рекапіталізації, розробленого угорським банком «OTP» (далі
– «Материнська компанія») для його дочірнього банку в
Україні, як реакція на складнощі, що виникли внаслідок
значного погіршення економічної та політичної ситуації в
країні.

Вплив проекту на перехідні процеси
в економіці:

Ця транзакція має на меті підтримку приватного банку з
іноземним капіталом, який може протистояти кризі,
одночасно продовжуючи підтримувати та впроваджувати
принципи ефективної банківської діяльності та найкращу
міжнародну практику. У поєднанні з рекапіталізаційними
заходами, яких вживає материнська компанія, ця транзакція
стане підтримкою діяльності банку в теперішньому
складному
середовищі,
що
стане
потужним
демонстраційним сигналом для ринку.

Клієнт:

ПАТ «ОТП Банк Україна» є 100% дочірнім банком угорського
OTP Bank Plc. ОТП - це універсальний комерційний банк з
відділеннями по всій території країни, що спеціалізується на
обслуговуванні корпоративних клієнтів середнього розміру
та споживчому фінансуванні. Станом на кінець 2014 р. «ОТП
Банк» займав 15-е місце серед найбільших українських
банків, а його активи складали 1,6% від загального обсягу
активів банківської системи. OTP Bank Plc. є провідною
угорською фінансовою групою, доля ринку якої за розміром
активів складає приблизно 21%.

Фінансування ЄБРР:

Субординований кредит на суму до $65 млн.

Загальна вартість проекту:

$65 млн.

Вплив на навколишнє середовище:

Проект віднесено до категорії «FI». «ОТП Банк Україна»
повинен буде дотримуватися Вимог до реалізації проектів
ЄБРР №2 «Трудові відносини та умови праці», №4
«Здоров'я та безпека громад» та №9 «Фінансові
посередники», виконувати екологічні та соціальні процедури
ЄБРР для корпоративних кредитів, а також подавати ЄБРР
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річні екологічні та соціальні звіти.
Технічне співробітництво:

Немає

Контактна інформація Клієнта:

Тарас Проць
Член Правління
Тел.: + 380 44 490 05 86
Факс: + 380 44 490 05 36

Можливості для участі в закупівлях:

Відвідайте сторінку Закупівлі ЄБРР
Запитання:
Тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472
Електронна пошта: procurement@ebrd.com

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 громадського
інформування (ПГІ):

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

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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