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Резюме проекту
Назва проекту
Інвестиція в акціонерний капітал «Райффайзен Банк Аваль»
Країна
Україна
Номер операції
47316
Сектор
Приватний
Дата розгляду Радою директорів
22 липня 2015 р.
Статус
Пройшов концептуальний розгляд
Опис проекту
ЄБРР розглядає можливість інвестиції в акціонерний капітал другого за
розміром українського банку з іноземним капіталом ПАТ «Райффайзен Банк
Аваль» з метою набуття значної міноритарної участі.
Пропонований проект разом із запланованим збільшенням капіталу з боку
материнської структури «Райффайзен Банк Інтернаціональ» («РБІ») сприятиме
реалізації стратегії розвитку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та буде потужним
позитивним сигналом для ринку у період важкої політичної та економічної кризи
в Україні. Ця інвестиція стане важливим внеском у рекапіталізацію української
банківської системи та підтримає одну з найбільших міжнародних банківських
груп, що ведуть діяльність у країні.
Вплив на перехідні процеси в економіці
Цей проект стане позитивним сигналом, який сприятиме більшій упевненості
ринку, органів влади та населення, що є важливим у даній кризовій обстановці,
зокрема з урахуванням складних перспектив банківського сектору та реалізації
реформ. Підтримка діяльності потужного приватного учасника ринку сприятиме
конкуренції на цьому ринку та кращому доступу до фінансування для реального
сектору економіки в контексті зростання участі держави у банківській галузі.
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Клієнт
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є дочірнім банком «РБІ» в Україні. «РБІ»
належить приблизно 96% акцій ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», який має
близько 670 відділень по всій країні та надає послуги майже 3 мільйонам
клієнтів, у тому числі фізичним особам, корпоративним установам та МСП.
«РБІ» є повністю консолідованим дочірнім банком «Райффайзен Центральбанк
Остеррайх Акцієнгезельшафт» («РЦБ»), якому належить (непрямо) близько
60,7% звичайних акцій «РБІ». Акції «РБІ» знаходяться в лістингу Віденської
фондової біржі. «РЦБ» є центральною установою банківської групи
«Райффайзен», що є найбільшою в Австрії.
Фінансування ЄБРР
Інвестиція в акціонерний капітал
Вартість проекту
Не застосовується
Екологічна та соціальна категорія, впливи та їх пом’якшення
Категорія «FI» (фінансові установи). ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» повинен
буде виконувати Вимоги до реалізації проектів ЄБРР №2 та №9, що включає у
себе врахування списків діяльності в екологічній та соціальній сфері, що
забороняється ЄБРР або потребує виконання додаткових умов, впровадження
процедур управління екологічними та соціальними ризиками для корпоративних
кредитів ЄБРР, а також подання ЄБРР щорічних екологічних і соціальних звітів.
Для проектів категорії «А» цей розділ має обновлятися щорічно.
Технічне співробітництво
Немає
Контактна інформація компанії
Георг Хайнц Лобніг
Директор відділу планування капіталу та придбань РБІ
georg.lobnig@rbinternational.com

OFFICIAL USE

