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A projekt bemutatása:
Az EBRD a magyar állammal együtt részesedést vásárol az Erste Bank Hungary Zrt társaságban. A
többségi tulajdonos továbbra is az Erste Group AG marad.

Projektcélok:
A befektetés hozzájárul a bank kapitalizációjának javításához, és segíti a bank azon stratégiai
célkitűzésének megvalósítását, miszerint fokozottabb szerepet kíván vállalni a magyar
reálgazdaságban.

A projekt hatása
A projekt várható hatása:
- sikeres restrukturálás
- piaci terjeszkedés

A társaság
ERSTE BANK HUNGARY ZRT
Az Erste Bank Hungary Zrt. (EBH) az Erste Group tagja, Magyarország hatodik legnagyobb
pénzintézete, második legnagyobb lakossági hitelezője, és az ország harmadik legnagyobb
lakossági bankfiók-hálózatával (128 fiókkal) rendelkezik. Noha elsősorban lakossági bankként
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működik, a társaság univerzális bankként a banki és pénzügyi szolgáltatások teljes körét kínálja
ügyfelei részére – így többek közt bankszámlavezetést, vagyonkezelést, fogyasztási hiteleket,
jelzáloghiteleket, projektfinanszírozást, külkereskedelmi ügylet-finanszírozást, vállalati pénzügyi
megoldásokat, tőke- és pénzpiaci szolgáltatásokat, devizaügyleteket, lízing és faktoring
szolgáltatásokat. Az EBH 100 százalékban az Erste Group Bank AG tulajdonában áll.

EBRD finanszírozás
38 890 000 000 forint

A projekt teljes költsége
77 780 000 000 forint

Környezetvédelmi és társadalmi hatás
Az „FI” kategória besorolásnak megfelelően az EBH köteles az EBRD 2, 4, és 9 számú Végrehajtási
Követelményeivel összhangban eljárni, és az EBRD felé éves jelentést készíteni a vonatkozó
környezeti és társadalmi hatásokról, valamint a Végrehajtási Követelmények megvalósításáról.

Technikai együttműködés
Nincs.

Társaság elérhetőségei
Beszerzéssel kapcsolatos üzleti lehetőségek
A beszerzéssel kapcsolatos üzleti lehetőségek ügyében kérjük érdeklődjön az ügyfél társaságnál.

Általános információk
Nem beszerzéssel kapcsolatos EBRD projekt információ:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Publikus Információs Politika (PIP)
A PIP meghatározza az EBRD általi információközlés módját, illetve az EBRD és
tulajdonosai/partnerei közötti kapcsolattartás módját az EBRD stratégiájának, politikájának és
működésének jobb megismerése és megértése érdekében.
A PIP szövege
2. oldal

Projekt Panasztételi Mechanizmus (PCM)
Az EBRD a Projekt Panasztételi Mechanizmust (angolul: PCM) annak érdekében hozta létre,
hogy biztosítsa az egyénektől vagy szervezetektől érkező panaszok független vizsgálatát a Bank
által finanszírozott projektek által okozni vélt, vagy vélhetően várható ártalmakkal kapcsolatban.
PCM eljárásrend | Orosz nyelvű változat
A projekt Panasztételi Mechanizmus keretein belül panaszokat legkésőbb 12 hónappal az EBRD
által biztosított finanszírozás utolsó folyósítását követően lehet benyújtani. Amennyiben
bizonytalanság merül fel a panaszok benyújtására rendelkezésre álló periódust illetően, úgy a
Projekt Panasztételi Mechanizmusért felelős (pcm@ebrd.com) vagy az illetékes EBRD
Képviseleti Iroda nyújthat segítséget a kérdésben.
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