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Opis projektu:

Udzielenie kredytu typu senior o wartości do 50 mln Euro dla BZ
WBK Leasing S.A. ( „Projekt”) w ramach Programu PolGEFF
Leasing Framework ( „Program Ramowy”). Wypłacone środki
zostaną wykorzystane na finansowanie leasingu dla małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce.
PolGEFF Leasing - BZ WBK Leasing będzie pierwszym projektem
w ramach Programu Ramowego.

Cele projektu:

BZ WBK Leasing S.A. wykorzysta środki uzyskane z przyznanego
kredytu na finansowanie projektów efektywnych w zakresie
wykorzystania energii, zasobów oraz energii odnawialnej, projektów
dot. zarządzania zasobami wodnymi i odpadami, poprzez prywatne
przedsiębiorstwa, co w rezultacie przyczyni się do stymulowania
przejścia na gospodarkę ekologiczną (np. poprzez „inwestycje GET”)
w ramach PolGEFF Leasing. Zakwalifikowane projekty obejmą
szerokie spektrum technologii, które zostaną wybrane na podstawie
kryteriów technicznych, finansowych i środowiskowych.

Wpływ projektu na proces
transformacji gospodarki:

Wpływ na proces transformacji gospodarki będzie wynikać głównie
z wykazania opłacalności inwestycji mających na celu efektywne
wykorzystanie energii i zasobów zarówno w przedsiębiorstwach
prywatnych, jak i w sektorze finansowym, co ma przyczynić się do
ekspansji rynkowej i transferu umiejętności w Polsce.

Informacje o Kliencie

BZ WBK LEASING SA
BZ WBK Leasing S.A. jest częścią Grupy Banku Zachodniego WBK
a
także
5.
największą
firmą
leasingową
w
Polsce.
Na dzień 31 grudnia 2016 aktywa i kapitały BZ WBK Leasing
wyniosły odpowiednio 1.6 miliarda Euro oraz 122 miliony Euro. BZ
WBK Leasing specjalizuje się w finansowaniu maszyn, urządzeń
i pojazdów.

Finansowanie przez EBOR:

50 mln Euro
Kredyt typu senior w kwocie do 50 milionów Euro z 4-letnim
terminem płatności i rocznym okresem karencji.

Całkowita wartość projektu:

50 mln Euro

Klasyfikacja pod względem

Kategoria: Instytucje Finansowe (2014).
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środowiskowym i społecznym:

BZ WBK Leasing będzie zobligowany do zastosowania wymogów
EBRD's Performance Requirements nr 2, 4 i 9 określonych przez
EBOR; do przyjęcia odpowiednich procedur zarządzania ryzykiem
w zakresie środowiskowym i społecznym (E&S Risk Management
Procedures) w ich działaniach leasingowych oraz do publikowania
corocznych raportów społeczno-środowiskowych poprzez EBRD
Sustainability Index. BZ WBK Leasing będzie zobligowany także do
przestrzegania
zasad
kompatybilności
podprojektów
wraz
z odpowiednimi przepisami oraz standardami z zakresu
środowiskowego, społecznego, prawa pracy oraz przepisów BHP
przestrzeganych na terenie Polski.
Projekt zostanie wsparty także przez konsultanta technicznego, który
będzie sprawował nadzór nad kompatybilnością podprojektów
z kryteriami z zakresu E&S Risk Management Procedures.

Współpraca techniczna:

Oczekuje się, że Program będzie wspierany przez Pomoc
Techniczną (TC) w wysokości do 295 tys. EURO.

Kontakt ze Spółką:

Przemyslaw Mocek
przemyslaw.mocek@bzwbk.pl
Tel: +48 (61) 850 3536

Możliwości współpracy:

W sprawie nawiązania współpracy lub zamówień publicznych należy
kontaktować się bezpośrednio z firmą.

Zapytania ogólne:

Zapytania dotyczące projektów EBOR, niezwiązane z przetargami:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Polityka Informacji Publicznej (PIP):

Polityka Informacji Publicznej określa, w jaki sposób EBOR
udostępnia informacje i konsultuje się z zaangażowanymi stronami,
w celu zwiększenia zakresu świadomości i zrozumienia strategii,
polityki i działań Banku.
Tekst Polityki Informacji Społecznej:
Informacje o Polityce Informacji Publicznej (wersja w języku
angielskim)

Mechanizm Składania Skarg (Project
Complaint Mechanism - PCM):

EBOR opracował Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint
Mechanism – PCM), aby umożliwić niezależne rozpatrzenie skarg
składanych przez osoby indywidualne lub organizacje, dotyczących
finansowania projektów przez Bank, które mogły lub mogą rzekomo
spowodować szkody.
Zasady regulujące Mechanizm Składania Skarg (wersja w języku
angielskim)
Skargi w ramach PCM muszą być złożone nie później niż w ciągu 12
miesięcy od ostatniej wypłaty funduszy EBORu. W przypadku
wątpliwości co do terminu złożenia skargi należy skontaktować się
ze specjalistą PCM (pcm@ebrd.com) lub z właściwym
Przedstawicielstwem EBORu.
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