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Nazwa Projektu:
Kraj:
Nr Projektu:

project summary document
Krokus Nova Polonia III
Polska
47670

Sektor:
Sektor Publiczny/Prywatny:
Data posiedzenia Rady
Dyrektorów:
Status:

Fundusze kapitałowe
Sektor Prywatny
9 Marca 2016

Data publikacji PSD:

5 Listopada 2015

Opis Projektu i jego założenia:

EBOR rozważa inwestycje kapitałową w wysokości do
16 mln € w Krokus Nova Polonia III LP ("Fundusz").
Fundusz będzie następcą funduszy Nova Polonia II LP i
Nova Polonia I, w które Bank inwestował odpowiednio
w 2006 i 2000 roku.

Oczekuje na ostateczną decyzję

Fundusz będzie dążył do długoterminowej aprecjacji
kapitału poprzez inwestycje kapitałowe w średniej
wielkości firmy działające w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących branż: ochrona zdrowia,
przemysł oraz firmy oferujące dobra konsumpcyjne, lub
związane z infrastrukturą.

Wpływ Projektu na proces
transformacji:

Wpływ projektu na proces transformacji opiera
się na:
(i)
(ii)

Klient:

demonstracji atrakcyjność inwestycji
typu private equity.
promowaniu najlepszych praktyk w
zakresie ładu korporacyjnego i
prowadzenia działalności spółek
portfelowych funduszu.

KROKUS PE
Krokus Nova Polonia III LP, zostanie
zarejestrowany w Jersey, będzie zarządzany przez
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głównego partnera Funduszu, NPN Management
Limited również z siedzibą w Jersey, którego
doradcą będzie Krokus PE Sp. z.o.o., z siedzibą w
Warszawie.
Finansowanie EBOR:

16 mln EURO
EBOR rozważa inwestycję kapitałową w wysokości
do 16 mln €.

Całkowita wartość Projektu:

80 mln EURO

Wpływ na środowisko:

Klasyfikacja – Instytucje Finansowe.

Współpraca techniczna:

Krokus będzie zobowiązany do zastosowania się do
wymagań operacyjnych Banku (PRs) 2, 4 i 9, oraz
do składania rocznych sprawozdań odnoszących się
do kwestii środowiskowych i społecznych oraz
realizacji wymogów w zakresie działania.
Nie dotyczy.

Dane kontaktowe do Klienta:

Witold Radwanski
witold.radwanski@krokuspe.pl
+48 22 653 69 50
www.krokuspe.pl
Krokus PE Sp. z.o.o. Atrium Plaza Al. Jana Pawla
II 29 00-867 Warszawa Poland

Możliwość współpracy:

W celu potwierdzenia możliwości współpracy oraz
w przypadku przetargów pytania należy kierować
bezpośrednio do Klienta.

Zapytania ogólne:

Pytania EBOR w kwestiach dotyczących Projektu,
niezwiązanych z przetargami należy kierować pod:
Tel: 44 20 7338 7168;
Fax: 44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Polityka Informacji Publicznej
(PIP)

PIP wskazuje, w jaki sposób EBOiR ujawnia
informacje oraz jak przeprowadza konsultacje z
zainteresowanymi stronami, aby promować szerszą
świadomość i zrozumienie jego strategii, polityki

OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

oraz działalności.
Tekst PIP znajduje się na stronie:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Niezależny Mechanizm Składania EBOiR
opracował
Niezależny
Mechanizm
Skarg
Składania Skarg (Independent Recourse Mechanism
- IRM) aby umożliwić grupom interesariuszy,
którzy mogą zostać bezpośrednio i niekorzystnie
dotknięte Projektem realizowanym przez Bank,
składanie skarg i zażaleń do Banku, niezależnie od
działalności bankowej.
Wytyczne odnośnie składania skargi oraz reguły
postępowania znajdują się na stronie i są dostępne
w języku angielskim:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about
/pcm.pdf.
Wszelkie skargi muszą zostać złożone nie później
niż 12 miesięcy od ostatniej wypłaty środków przez
EBOR. W celu potwierdzenia ostatecznego terminu
składania skargi można skontaktować się z
pracownikiem
PCM
(pod
adresem:
pcm@ebrd.com) lub z odpowiednim Biurem
Rezydenckim.
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