ab0cd

proje özet belgesi

Proje adı:

Türkiye DenizBank: Tarımsal Finansman Fonu (veya
"Çerçevesi")

Ülke:

Türkiye
46106

Proje No.
Sektör:

Finansal Kurumlar

Kamu/Özel:

Özel sektör

Hedeflenen Kurul tarihi:

7 Mayıs 2014

Durumu:

On değerlendirme tamamlanmış olup, şuan kesin değerlendirme
aşamasındadır.

Proje Özet Belgesinin açıklandığı tarih:
Proje Özet Belgesinin güncellendiği
tarih:

21 Mart 2014

Projenin tanımı ve hedefleri:

EBRD, tarım ticareti sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler ile
orta seviyede işletme sermayesine sahip, daha alt sıralarda yer
alan işletmelere kredi vermesi için DenizBank'a toplam 75 milyon
Euro temin etmeyi düşünmektedir.
Projenin amacı, uzun vadeli finansman temini ile DenizBank'ın
tarımsal kredi verme portföyünü genişletmek ve sektörde kuruluş
projelerinin ve karmaşık yatırım projelerinin finansman bulmasını
sağlamaktır.

Alt Projeler

Bu çerçeve projesi ve diğer çerçeve projelerine ait alt projelerin
listesine bkz.

Kalkınma etkisi:

Türkiye'deki tarım ticareti sektörü, genel bankacılık kredilerinin
nispeten küçük bir paya sahip olduğu, yeterince hizmet
verilmeyen bir segmenti temsil etmektedir. Bu Proje ticari
fiyatlardan verilecek tarımsal kredilerin arttırılmasının ve tarım
ticareti sektöründe kuruluş ve karmaşık yatırım kredileri için
finansman erişimi sağlanmasının faydalarını göstererek ve
tanıtarak kalkınma etkisi yaratacaktır.
Ayrıca, tarım yatırımı kredilerinin analiz edilmesi ve
yapılandırılması ile ilgili olarak bankacılık sektörüne örnek teşkil
etme ve beceri transfer etme potansiyeli de arz etmektedir.
Proje aynı zamanda çevre, sağlık ve güvenlik standartlarını
yükseltmek için özel bankacılık sektörünün iç politikalarının
hayvan refahı ile ilgili AB yönetmeliklerine uyumlu hale
getirilmesini ve sağlık ve güvenlik standartlarının daha iyi
uygulanmasını amaçlamaktadır.

Müşteri:

DenizBank, toplam konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin
sekizinci en büyük bankasıdır. Sberbank'ın 2012 Eylül ayında
DenizBank'ın hisselerinin %99,85'ini Dexia SA'dan ("Dexia")
satın alması sonrasında %99,85'i Sberbank'a ait bir iştirak haline

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Faks: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com

gelmiştir. DenizBank bireysel, KOBİ ve kurumsal bankacılık
alanlarında faaliyet gösteren, bireysel ve KOBİ faaliyetlerini daha
da geliştirmeyi hedefleyen bir strateji benimsemiş, eksiksiz bir
hizmet yelpazesine sahip, evrensel bir bankadır. Temel tarımsal
faaliyetlerin finansmanı bankanın stratejik olarak yoğunlaştığı
alanlardan birini temsil etmektedir.
EBRD finansmanı:

Finansman iki dilim halinde (sırasıyla 50 milyon Euro ve 25
milyon Euro) i) nominal Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları ("DPR")
tahvillerine yapılacak yatırım; ii) imtiyazlı, teminatsız kredi veya
iii) TRY cinsinden KOBİ varlık garantili tahvillere ("AGB")
yapılacak yatırım şeklinde temin edilecektir.

Toplam proje maliyeti:

75 milyon Euro'ya kadar.

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki
ve etkileri hafifletme:

Proje mali aracı kurumlara finansman temini içerdiğinden FI
kategorisinde değerlendirilmektedir.
DenizBank'ın Mali Kurumlara ilişkin Performans Şartlarına
(özellikle İşgücü ve Çalışma Koşullarına ilişkin 2 Sayılı ve Mali
Aracı Kurumlara ilişkin 9 sayılı Performans Şartlarına) uyması
gerekecektir. DenizBank Fon kapsamındaki alt projelerin ulusal
çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik ve çalışma yönetmeliklerine
ve EBRD'nin alt projelere ilişkin çevresel ve sosyal güvenlik
kriterlerine uymasını sağlayacaktır.
Bankanın ayrıca EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Dışlama ve
Başvuru Listelerine uyması ve EBRD'ye yıllık çevresel ve sosyal
raporlar sunması gerekecektir.

Teknik işbirliği:

Yok
Teknik işbirliği fonları ile finanse edilen projelerde danışmanlık
fırsatı için danışmanların tedariği ile ilgili bölümü ziyaret ediniz.

Şirketin irtibat sorumlusu:

DenizBank:
Zeynep Sürmen
Kıdemli Başkan Yardımcısı
DENİZBANK A.Ş.
Telefon: +90 212 336 43 83
Faks: +90 212 272 99 35

E-posta: zeynep.surmen@denizbank.com
İş fırsatları:

İş veya satın alma fırsatlarıyla ilgili bilgi almak için müşteri firma
ile temasa geçiniz.

Genel istihbarat:

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

Kamu Bilgilendirme Politikası

Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD'nin bilgileri açıklama ve
paydaşları ile istişarede bulunma yöntemlerini belirlemekte
böylelikle Bankanın stratejilerinin, politikalarının ve faaliyetlerinin
daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamaktadır.
Kamu Bilgilendirme Politikasının tam metnine şu adresten
ulaşılabilir:http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Proje Şikayet Mekanizması

EBRD, finanse ettiği ve olumsuz bir etkiye yol açtığı veya açma
ihtimalinin bulunduğu iddia edilen projelerle ilgili bir veya daha
fazla kişiden veya kuruluştan gelen şikayetlerin bağımsız bir
şekilde incelenmesi amacıyla Proje Şikayet Mekanizmasını tesis
etmiştir. Proje Şikayet Mekanizmasına ilişkin Usul Kuralları
aşağıdaki adreste
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mevcuttur:http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
Kuralların Rusça versiyonu ise şu adreste
bulunmaktadırhttp://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PC
MRulesRussian.pdf
Proje Şikayet Mekanizması kapsamındaki bir şikayetin, EBRD
fonlarının son kez dağıtıldığı tarihten sonra en geç 12 ay içinde
yapılması gereklidir. Bir şikayetin sunulması gereken süreden
emin değilseniz, yardım almak için Proje Şikayet Mekanizması
sorumlusu ile (pcm@ebrd.com) veya ilgili EBRD Ülke Ofisi ile
temasa geçebilirsiniz.
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