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ViOil
Країна:
Україна
Номер проекту:
47167
Галузь:
Агробізнес
Тип повідомлення:
Приватний
Екологічна категорія:
В
Дата засідання Ради директорів:
27 травня 2015 р.
Статус:
Підписаний
Дата оприлюднення РП:
7 квітня 2015 р.

Опис і цілі проекту
ЄБРР надає боргове фінансування на суму до 40 млн. дол. США у формі синдикованої
старшої забезпеченої відновлюваної кредитної лінії для групи компаній Vioil з метою
фінансування її потреб в оборотному капіталі, пов’язаних з закупівлею насіння
соняшника, рапсу і бобів сої та їх первинної переробки у харчову олію.

Вплив на перехідні процеси в економіці
Потенційні впливи пропонованого проекту на перехідні процеси в економіці:
•

демонстрація нових підходів та діяльності, які можна поширити та відтворити;

•

розширення ринку;

•

впровадження корпоративних стандартів ресурсоефективності.

Інформація про клієнта
Група компаній Vioil є одним з найбільших виробників та експортерів соняшникової
олії в Україні.

OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

Фінансування ЄБРР
До $40 млн. у формі синдикованої кредитної лінії.

Загальна вартість проекту
До $40 млн.

Екологічна і соціальна категорія, впливи та шляхи їх
пом’якшення
Категорія «В».
Пропонований проект віднесено до категорії «B» відповідно до Екологічної та
соціальної політики ЄБРР 2014 р. Відділ екології та сталого розвитку Банку виконав
передінвестиційне екологічне та соціальне дослідження (ПЕСД), що включало у себе
аналіз систем корпоративного управління Компанії та наданої Компанією відповідної
інформації, візит на об’єкт та обговорення з працівниками Компанії. Під час виконання
ПЕСД було підтверджено, що Компанія має належні корпоративні системи для
управління охороною навколишнього середовища, охороною праці та технікою
безпеки, а також значною мірою дотримується місцевих нормативних вимог у цих
сферах. В результаті виконання ПЕСД також були визначені деякі аспекти, що
вимагають подальшого покращення. Ці аспекти були відображені в узгодженому з
Компанією Плані екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ). Моніторинг екологічних і
соціальних показників проекту та виконання ПЕСЗ здійснюватиметься шляхом
розгляду річних екологічних і соціальних звітів, а також візитів на об’єкти, коли це
вважатиметься необхідним.

Контактна інформація компанії
Алла Власюк, фінансовий директор
Тел./факс: 38 (0432) 509-600, 38 (0432) 509-601
Електронна пошта: allavls@VPRK.COM

Можливості для участі в закупівлях
Відвідайте сторінку Закупівлі ЄБРР
Запитання:
Тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472;
Електронна пошта: procurement@ebrd.com

Загальні питання
Запитання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель:
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Політика громадського інформування (ПГІ)
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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 | Російський переклад
Скарги до ОРС можна подавати не пізніше, ніж через 12 місяців після останньої
виплати коштів ЄБРР. Для уточнення періоду подання скарг ви можете звернутися до
Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com) або відповідного Постійного Представництва
ЄБРР.
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