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ЄБРР
Резюме проекту
Країна:
Україна

Номер проекту:
40164

Галузь:
Фінансові установи

Тип повідомлення:
Приватний сектор

Екологічна категорія:
FI

Дата розгляду Радою директорів:
6 травня 2009 року

Статус:
Підписано

Дата оприлюднення РП:
3 квітня 2009 року

Опис проекту
28 липня 2016 року ЄБРР та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
(«Укрексімбанк») завершили конверсію раніше наданого Банком «Укрексімбанку»
субординованого боргу в розмірі $250 мільйонів у старший кредит на суму $200
мільйонів після часткового погашення.

Вплив на перехідні процеси в економіці
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Первісний субординований борг був наданий у 2009 році з метою підтримки
капіталізації банку та сприяння кредитуванню реального сектору економіки.
Виконавши своє призначення протягом перших років існування, цей кредит ЄБРР
значною мірою втратив свою здатність до зміцнення капіталу другого рівня через
регуляторну амортизацію та зменшення розміру капіталу «Укрексімбанку» першого
рівня. Зазначена конверсія сприятиме: (i) покращенню середньострокової ліквідності
завдяки рівномірному розподілу погашень; та (ii) зміцненню капіталу завдяки
зменшенню процентних витрат через зміни у терміні погашення та статусі боргу.
Забезпеченням такої сталої структури фінансування ЄБРР демонструє готовність
продовжувати фінансову підтримку «Укрексімбанку» як одного з важливих системних
банків в Україні.

Клієнт
Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
(ПАТ «Укрексімбанк»), що повністю належить державі, є третім найбільшим банком в
Україні за розміром активів та має ринкову частку 12,2%. Станом на 30 червня 2016
року «Укрексімбанк» мав 88 філій та відділень по всій країні. Станом на 1 січня 2016
року серед клієнтів ПАТ «Укрексімбанк» нараховувалося приблизно 56 тис.
юридичних та 841 тис. фізичних осіб.

Фінансування ЄБРР
Старший кредит на суму $200 мільйонів з терміном погашення до 4 років.

Вартість проекту
$200 мільйонів.

Вплив на навколишнє середовище
ПАТ «Укрексімбанк» продовжить виконувати екологічні процедури ЄБРР та подавати
до Банку річні екологічні звіти. При виконанні зазначених екологічних процедур ПАТ
«Укрексімбанк» здійснюватиме оцінку потенційних екологічних питань, пов’язаних з
його інвестиціями, що мають як мінімум відповідати місцевим/національним вимогам
щодо охорони здоров’я, праці та навколишнього середовища, а також проведення
громадських консультацій.

Технічне співробітництво
Немає.

Контактна особа Компанії
Олександр Щур
Член правління
Тел.: +380 (44) 247-89-19
Факс: +380 (44) 247-89-28
Електронна пошта: AShchur@hq.eximb.com
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Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу, зв’яжіться з компанією-клієнтом.
Щоб дізнатися про закупівлі у проектах у державному секторі, відвідайте сторінку
Закупівлі ЄБРР
Тел.: +44 20 7338 6794
Електронна пошта: procurement@ebrd.com

Загальні питання
Запитання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель:
Тел.: +44 20 7338 7168
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Політика громадського інформування (ПГІ)
У ПГІ визначено, 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 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.
Регламент ОРС
Скарги до ОРС необхідно подавати у строки, передбачені в Регламенті ОРС. Для
отримання більш детальної інформації щодо умов подання скарг ви можете звернутися
до Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com).
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