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Opis Projektu
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nabył mniejszościowy pakiet akcji Holdingu
Wirtualna Polska S.A. za około 7 mln EUR. Debiut Spółki z sektora online media na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i jej Pierwsza Oferta Publiczna są
pierwszymi w historii Giełdy.
Przychody pozwolą Spółce na dalsze wzmocnienie swojej pozycji na rynku wobec głównych
konkurentów. Odbędzie się to poprzez organiczny rozwój i selektywny dobór nabytków.

Wpływ na Transformację Gospodarki
Wpływ Projektu na transformację gospodarki będzie polegał na efekcie demonstracyjnym
tj. prezentacji nowych, dających się stosować w przyszłości aktywności takich jak: wsparcie
dla IPO przez wiodącą w Polsce firmę z sektora online media a także przez ustanowienie
nowych standardów dla zachowań biznesowych i sposobu prowadzenia działalności
gospodarczej.
Finansowanie Banku będzie polegać na wsparciu pierwszej IPO dla sektora medialnego,
który nie jest reprezentowany (jako media) na indeksie WIG WGPW. Będzie to jednocześnie
największa IPO tego sektora w ostatnich 5 latach. Dodatkowo w Spółce wciąż istnieje
miejsce dla usprawnienia procedur związanych z zarządzaniem, w szczególności
w dziedzinie ładu korporacyjnego, transparentności oraz BHP.
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O Kliencie
Wirtualna Polska to dynamicznie rozwijająca się internetowa platforma medialna i jeden
z dwóch wiodących polskich portali internetowych. Koncentruje się na reklamie online,
najszybciej rozwijającym się segmentem polskiego rynku reklamy z silnymi perspektywach
wzrostu.

Finansowanie EBOR
Bank nabył pakiet mniejszościowy Holdingu Wirtualna Polska; w przybliżeniu 7 mln EUR
inwestycji kapitałowych akcji zwykłych poprzez Pierwszą Ofertę Publiczną (IPO) na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Koszt Projektu
Całkowity koszt IPO Holdingu wynosi w przybliżeniu 73 mln EUR.

Klasyfikacja pod względem środowiskowym i społecznym,
oddziaływanie oraz środki łagodzące:
Projekt został zaklasyfikowany przez EBOR do kategorii "B", co oznacza, wymagana była
analiza środowiskowa i społeczna, zgodnie z wymaganiami z 2014 dotyczącymi Środowiska
i Polityki Społecznej (PRS). Środowiskowe i społeczne badanie należytej staranności zostało
przeprowadzone w formie kwestionariusza. Działalność platformy medialnej nie jest
związana ze znaczącym oddziaływaniem środowiskowym ani społecznym. Recenzja
wypełnionego kwestionariusza wykazała, że obecne działania Spółki są zgodne z wymogami
EBOR PRS w stosunku do BHP Kadr oraz ogólnego zarządzania ryzykiem środowiskowym
i społecznym. W ramach Projektu Spółka jest zobligowana do stosowania się do wyżej
wymienionych wymogów, a także do przedłożenia rocznego sprawozdania środowiskowego
i społecznego na rzecz Banku.

Współpraca Techniczna
Brak

Kontakt z Klientem:
Wirtualna Polska
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ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: (+48 022) 57 63 900
fax: (+48 022) 57 63 901

Możliwości Współpracy
W sprawie możliwości nawiązania współpracy czy też zamówień publicznych należy
kontaktować się bezpośrednio ze spółką

Zapytania Ogólne
Zapytania związane z projektami EBOR, niezwiązane z przetargami należy kierować do:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Polityka Informacji Publicznej (PIP)
Polityka Informacji Publicznej określa, w jaki sposób EBOR udostępnia informacje
i konsultuje się z zaangażowanymi stronami, w celu zwiększenia zakresu świadomości
i zrozumienia strategii, polityki i działań Banku.
Tekst Polityki Informacji Społecznej znaleźć można pod adresem:
Text of the PIP

Mechanizm Składania Skarg (PCM)
EBOR opracował Mechanizm Składania Skarg, (PCM) aby umożliwić indywidualnym
osobom lub grupom, które mogą zostać bezpośrednio i niekorzystnie dotknięte projektem
realizowanym przez Bank, składanie skarg i zażaleń do Banku niezależnie od działalności
bankowej.
Ewentualne skargi zgodnie z PCM muszą zostać złożone nie później niż 12 miesięcy od
ostatniej wypłaty środków przez EBOR. W celu wyjaśnienia, w jakim terminie skarga musi
zostać złożona, należy skontaktować się z specjalista PCM (pcm@ebrd.com) lub
z odpowiednim Biurem Regionalnym.
Rules of Procedure governing the PCM | Russian version
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