Ime projekta
Salonit
Država
Slovenija
Številka projekta
47493
Sektor
Proizvodnja in storitve
Tip obvestila:
Privatni sektor
Okoljska kategorija:
B
Datum seje upravnega odbora
07/09/2016
Status
Pridobljena odobritev Upravnega odbora
Opis projekta
EBRD ocenjuje možnost odobritve dolgoročnega kredita v višini do 15 milijonov
evrov vertikalno integriranemu slovenskemu proizvajalcu gradbenega materiala
Salonit Anhovo d.d. ("družba" ali "Salonit").
Cilji projekta
Posojilo bo namenjeno financiranju energetske učinkovitosti in učinkovitost virov
investicij družbe, zlasti za namestitev opreme, ki je potrebna za povečanje deleža
alternativnih goriv, kakor tudi prestrukturiranju bilance stanja.

Tranzicijski učinek
Tranzicijski vpliv naložbe bo demonstriran z določitvijo standardov korporativnega
upravljanja in poslovanja. Natančneje, projekt dviguje tehnološke meje v državah
delovanja EBRD in drugje po svetu, s kombinacijo vročega diska in izločevalca
kloridov, česar rezultat bodo znatni prihranki energije in virov.
Klient
SALONIT ANHOVO, D.D.
Salonit, ustanovljen leta 1919, je vodilni vertikalno integriran proizvajalec gradbenih
materialov v Sloveniji. Proizvaja agregate, klinker, cement in beton. Salonit ima
sedež v Anhovem ter proizvodnjo v Sloveniji. Podjetje je v lasti avstrijskega
Wietersdorfer Group (71,6%), italijanskega Buzzi Unicem (25%) in ca. 400
manjšinskih delničarjev (3,4%), ki so v večji meri (nekdanji) zaposleni. Prodaja v letu
2015 je znašala 58,5 milijona evrov, EBITDA pa je dosegla 15,5 milijona evrov.
Podjetje upravlja z največjo cementarno v Sloveniji z letno kapaciteto 1,3 milijona ton
klinkerja, ki je tudi ena izmed najbolj tehnološko naprednih v EU.
EBRD financiranje
EUR 15.000.000,00
Vrednost projekta
EUR 15.000.000,00
Vpliv na okolje
Kategoriziran B. Okoljska in socialna vprašanja, povezana s projektom, so specifična
in jih je mogoče zlahka oceniti kot del okoljskega in socialnega skrbnega pregleda
("ESDD"). Le-tega je banka opravila za pregled učinkovitosti in ustreznosti družbe.
To je vključevalo tudi obisk tovarne in pregled vprašalnikov izpolnjenih s strani
klienta, neodvisne revizije in ocene družbe, sedanje in pretekle dejavnosti kakor tudi
predlagani investicijski program.
ESDD je potrdil, da družba v celoti izpolnjuje zahteve banke glede ustreznosti
poslovanja ("PR's") in je prav tako v skladu z državno in zakonodajo EU. Salonit ima
inženirja za okolje, zdravje in varnost in je tudi pridobil certifikate ISO 14001 in
OHSAS 18001. Podjetje je dobro vodeno, vendar je zaradi neposredne bližine
stanovanjskih območij potrebno upravljati okoljske in družbene vplive, kot so hrup in
promet.
Tovarna se nahaja na občutljivem mestu zaradi neposredne bližine območij Natura
2000, vendar je neodvisna revizija potrdila, da obratovanje ne vpliva na le-ta
območja. Podjetje razvija celovit program za reševanje teh izzivov skupaj z lokalno
skupnostjo in lokalnimi oblastmi. Opozoriti je treba, da ima Salonit dobro razvit načrt
vključevanja deležnikov ("SEP"), ki je del posebnega socialnega, okoljskega,
varnostnega in zdravstvenega sistema.

Salonit je dosegel napredek pri reševanju okoljske odgovornosti in veliko vlaga v
sistem za zmanjševanje emisij in razvija najboljše prakse v tovarni in kamnolomu.
Tovarna cementa ima IPPC dovoljenje, v skladu z zahtevami direktive o industrijskih
emisijah ("IED'') in je predmet rednih pregledov s strani regulatorjev. V cilju
zagotavljanja stalne skladnost in izvajanje najboljših razpoložljivih tehnologij ("BAT"),
v skladu z dobro mednarodno prakso, je družba investirala v tehnološke in okoljske
nadgradnje, predvsem nadgradnja zračnih filtrov, zmanjšanje emisij, kot tudi dodatne
ukrepe za učinkovitost pri uporabi energije in porabe vode.
Trenutni investicijski program in uporaba alternativnih goriv bosta še dodatno
pripomogla k zmanjšanju okoljskih in socialnih vplivov tovarne. Nova naložba je bila
ocenjena s strani neodvisnega strokovnjaka, ki je potrdil, da izpolnjuje zahteve BAT.
Nova naložba je bila odobrena tudi s strani pristojnih organov. Podjetje razvija
program, ki bo upravljal z morebitnih skrbmi civilne družbe ( "CSO") v Sloveniji, kot
tudi lokalne skupnosti zaradi uporabe alternativnih goriv.
Ne-tehnični povzetek ("NTS"), SEP in postopek obravnave pritožb so bili razviti za
projekt. Le-ti bodo dostopni na spletni strani družbe.
Povzetek projekta
Tehnično sodelovanje
Se ne izvaja.
Kontakt v podjetju
Dejan Zwitter
dejan.zwitter@salonit.si
+386 5 392 1000
+386 5 392 1073
www.salonit.si
Salonit Anhovo d.d. Anhovo 1 SI-5210 Deskle
Poslovne priložnosti
Za poslovne priložnosti ali javna naročila se obrnite na podjetje.
Za projekte državnega sektorja obiščite EBRD Procurement Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com
Splošna vprašanja
Vprašanja o projektih EBRD, nevezano na javna naročila:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politika obveščanja javnosti (Public Information Policy- PIP)
PIP določa načine objavljanja informacij EBRD ter komunikacije med EBRD in
njenimi deležniki. PIP je oblikovan z namenom spodbujanja boljšega razumevanja
EBRD-ovih strategij, politik in postopkov.
Text of the PIP
Mehanizem pritožb na projekt (Project Complaint Mechanism - PCM)
EBRD je vzpostavila mehanizem za upravljanje s pritožbami (PCM) z namenom
zagotavljanja neodvisnesnega obravnavanja pritožb nad projekti, ki bi lahko (ali so)
povzročili škodo.
Project Complaint Mechanism
Vsako pritožbo v skladu s PCM je treba predložiti skladno z roki, ki so predpisani v
PCM. Lahko se obrnete na PCM uradnika (na pcm@ebrd.com) za pomoč, če niste
prepričani o upravičenost vaše pritožbe.

