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EBOiR rozważa inwestycję kapitałową w InPost
S.A. ("Spółka" lub "InPost") poprzez udział w
pierwszej ofercie publicznej (IPO) na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) za
pośrednictwem subskrypcji akcji istniejących,
oferowanych przez obecnego akcjonariusza Integer
Inwestycje sp. z.o.o, kontrolowanego przez Grupę
Kapitałową Integer.pl.

Podpisany

Oczekuje się, że udział Banku w projekcie
przyczyni się do poprawy ładu korporacyjnego i
wesprze
proces
poprawy
efektywności
energetycznej spółki. Zgodnie z prospektem, Grupa
Kapitałowa Integer.pl przeznaczy wpływy z IPO na
dalszy rozwój sieci paczkomatów.
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Wpływ Projektu na proces
transformacji:

Głównym uzasadnieniem dla zaangażowania się
EBOiR jest:
1. Promowanie udziału sektora prywatnego w
rynku
usług
pocztowych,
który
został
zliberalizowany w Polsce w 2013 roku.
2. Ilustracja transformacji rynku pocztowego i
możliwości jego funkcjonowania w gospodarce
cyfrowej.
3. Opracowanie standardów ładu korporacyjnego i
postępowania w biznesie.

Klient:

Finansowanie EBOR:
Całkowita wartość Projektu:
Wpływ na środowisko:

InPost jest największym prywatnym operatorem
pocztowym w Polsce i jednocześnie głównym
konkurentem dla Poczty Polskiej. W 2014 roku,
firma dostarczyła 290 milionów przesyłek/ listów i
wygenerowała przychody na poziomie 456 mln zł.
Subskrypcja akcji istniejących oferowanych przez
Integer Inwestycje Sp. zo.o.
Całkowita wartość projektu będzie ustalona w
momencie debiutu Spółki.
Kategoria B
Wpływy na środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo
oraz aspekty społeczne (EHSS) związane z tym
projektem, są za typowe dla sektora usług
transportowych i pocztowych
EBOiR przeprowadził wewnętrzne badanie
społeczno-środowiskowe (Due diligence) (ESDD),
które zawiera przegląd aktualnych działań
operacyjnych, zasad, procedur Spółki, struktury
zarządzania ryzykiem EHSS, pozwoleń, zgodności
oraz ogólnej zdolności Spółki do realizacji
wymogów Banku.
Departament społeczno-środowiskowy (ESD),
potwierdził, że potencjalnie niekorzystne skutki
działań można zaadresować poprzez odpowiednie
zaadresowanie ryzyka a związane są one przede
wszystkim z bezpieczeństwem ruchu drogowego ,
warunkami pracy, wydajnością zasobów oraz
aspektami społecznymi. ESD opracował Plan
Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP) w
celu rozwiązania problemów zidentyfikowanych
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podczas ESDD, który zawierał między innymi:
(i) wdrożenie ISO 14001,
(ii) ogólną poprawę
drogowego
poprzez
zarządzania ISO 39001,

bezpieczeństwa ruchu
wdrożenie
systemu

(iii) zwiększenie zaangażowania interesariuszy,
(iv) wdrożenie mierników zrównoważonego
rozwoju ukierunkowanych na zmniejszenie zużycia
paliwa.
Współpraca techniczna:

Nie dotyczy.

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, EBOR 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 EBOR
opracował
Niezależny
Mechanizm
Skarg
Składania
Skarg,
(Independent
Recourse
Mechanism - IRM), aby umożliwić grupom, które
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 ,
Lub w języku rosyjskim:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/
PCMRulesRussian.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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