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

Instytucje Finansowe
Sektor Prywatny

Data publikacji PSD:

29 Czerwca 2015

Opis Projektu i jego założenia:

EBOR
rozważa
inwestycje
w
serię
niezabezpieczonych
obligacji
typu
senior
wyemitowanych przez Bank Millennium SA
("Millennium") na polskim rynku kapitałowym w
walucie lokalnej. Projekt jest częscią programu
rozwoju rynków kapitałowych dla instytucji
finansowych
w
Polsce,
który
został
zapoczątkowany w 2013 roku i przedłużony w
grudniu 2014 roku.

Projekt podpisany

Pierwotna inwestycja EBOR w niezabezpieczone
obligacje typu senior Banku Millennium została
zatwierdzona i miała miejsce w marcu 2014 roku.
Potencjalne
kolejne
inwestycje
zostały
zatwierdzone w dniu 10 czerwca 2015 roku.
Obligacje będą wspierać stały dostęp Banku
Millennium do średnioterminowego finansowania
poprzez krajowy dłużny rynek kapitałowy
ułatwiając
tym
samym
wzrost
portfela
kredytowego. Obligacje pozwolą również Bankowi
Millennium zdywersyfikować źródła finansowania i
wzmocnić jego płynność. W konsekwencji Bank
Millennium będzie mógł poszerzyć swoją obecność
i działalność na rynku krajowym z korzyścią dla
realnej sfery gospodarki.
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Wpływ Projektu na proces
transformacji:

Wpływ projektu na proces transformacji opiera się
na:
i. Ekspansji rynkowej: proponowana emisja
obligacji przyczyni się do dalszego budowania
przełomowych, wysokiej jakości prywatnych
instrumentów rynku kapitałowego, niezbędnych do
stworzenia wskaźników cen, rozwoju płynności
rynku
i
przyciągnięcia
inwestorów
instytucjonalnych w Polsce.
ii. Demonstracji restrukturyzacji bilansu w kierunku
zobowiązań o dłuższychterminach zapadalności,
które
są
dopasowanedo
aktywów
długoterminowych.
iii. Utrzymanie wysokich standardów przejrzystości
i sprawozdawczości.

Klient:

Bank Millennium SA jest siódmym największym
bankiem w Polsce pod względem posiadanych
aktywów na koniec 2014 roku. Jest to bank
uniwersalny skupiający się na bankowości
detalicznej oraz umacniający swoją pozycję w
sektorze korporacyjnym, oferujący swoje usługi za
pośrednictwem 418 oddziałów i kanałów
bankowości elektronicznej. Bank jest notowany na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i
większość jego udziałów jest w posiadaniu Banco
Comercial Portugues (50,1%), który jest drugim
największym bankiem w Portugalii.

Finansowanie EBOR:

Całkowita wartość Projektu:

Inwestycja w niezabezpieczone obligacje typu
senior w marcu 2014 w wysokości 42 mln złotych.
Potencjalne
kolejne
inwestycje
zostały
zatwierdzone 10 czerwca 2015 roku, po czym w
czerwcu 2015 roku zainwestowane zostało 60 mln
złotych.
102 mln złotych (mln EURO)

Wpływ na środowisko:

Klasyfikacja – Instytucje Finansowe.
Bank
Millennium
jest
zobowiązany
do
zastosowania się do wymagań operacyjnych Banku
(PRs) 2 i 9, oraz do składania rocznych sprawozdań
odnoszących się do kwestii środowiskowych i
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społecznych oraz realizacji wymogów w zakresie
działania.
W przypadku projektów sklasyfikowanych jako A,
sekcja ta będzie musiała być aktualizowana
corocznie.
Współpraca techniczna:

Nie dotyczy.

Dane kontaktowe do Klienta:

Pawel Rawa – dyrektor Departamentu Instytucji
Finansowych Banku Millennium
E-mail: pawel.rawa@bankmillennium.pl

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
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
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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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