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Diorama Hellenic Growth Fund

Χώρα: Ελλάδα

Αρ. Επένδυσης: 47603
Επιχειρηματικός Τομέας: Επενδυτικά Κεφάλαια Εταιρικών Συμμετοχών
Τομέας: Ιδιωτικός
Περιβαλλοντική κατηγορία: FI
Στοχευόμενη Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου: 25 Νοεμβρίου 2015
Στάδιο Επένδυσης: Εγκεκριμένο από το Δ.Σ., εκκρεμεί η υπογραφή της Συμφωνίας Επένδυσης
Δημοσίευση παρόντος: 4 Σεπτεμβρίου 2015

Περιγραφή Έργου:
Η EBRD εξετάζει την ενδεχόμενη κεφαλαιουχική συμμετοχής στο Diorama Ελληνικό Κεφάλαιο
Ανάπτυξης (το «Επενδυτικό Κεφάλαιο»), ένα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο εταιρικών συμμετοχών
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και επενδύει κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ»)
στη χώρα.
Το Επενδυτικό Κεφάλαιο θα συμμετέχει σε ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες με έμπειρες ομάδες
διοίκησης, με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμης κεφαλαιακής υπεραξίας.

Μεταρρυθμιστικό Αποτέλεσμα
Το μεταρρυθμιστικό αποτέλεσμα του προτεινόμενου έργου θα προέλθει από τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τη στήριξη της εισόδου ενός νέου, για πρώτη φορά, διαχειριστή κεφαλαίων υποβοηθώντας έτσι την
επέκταση της δραστηριότητας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα.
2. Τη διευκόλυνση της πρόσβασης Ελληνικών μεσαίων και μικρομεσαίων εταιρειών σε
μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια.
3. Τη μεταφορά δεξιοτήτων και βέλτιστων πρακτικών στο επίπεδο του Επενδυτικού Κεφαλαίου
Ταμείου αλλά και του χαρτοφυλακίου των εταιρειών στις οποίες αυτό θα επενδύσει.

Ο Πελάτης
Η Τράπεζα θα επενδύσει στο Diorama Ελληνικό Κεφάλαιο Ανάπτυξης, ένα Επενδυτικό Κεφάλαιο που
έχει καταχωρηθεί ως Εταιρεία Επενδύσεων ("SICAR") στο Λουξεμβούργο. Το Ταμείο θα διοικείται
από την DECA Investments SA AIFM, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα η οποία εποπτεύεται από
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την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Χρηματοδότηση της EBRD
Η EBRD προτίθεται να επενδύσει κεφάλαια ύψους έως και 20 εκατομμύρια ευρώ.

Κόστος Έργου
Το Επενδυτικό Κεφάλαιο στοχεύει σε συνολικές επενδύσεις ύψους έως και 150 εκατομμύρια ευρώ.

Περιβαλλοντική και κοινωνική κατηγοριοποίηση, αντίκτυπο και
αντιμετώπιση
Κατηγοριοποιείται ως επένδυση σε Πιστωτικό Ίδρυμα. Το Επενδυτικό Κεφάλαιο οφείλει να
ευθυγραμμιστεί με τα πλαίσια PRs 2, 4 και 9 της EBRD, καθώς και να εφαρμόσει τις διαδικασίες
Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής ευθύνης της EBRD σε σχέση με τα δάνεια σε μικρομεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις, και να καταθέτει μια ετήσια περιβαλλοντική έκθεση στην Τράπεζα.

Τεχνική Συνεργασία
Καμία

Στοιχεία Επικοινωνίας Εταιρίας
Νίκος Κούλης, Εταίρος
DECA Investments AIFM
Φραγκοκλησιάς 8, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα.
Τηλέφωνο Γραφείου: +30 213 010 9200
Fax: +30 210 6197765
Email: info@decainvestments.eu

Επιχειρηματικές ευκαιρίες
Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία-πελάτη.
Για έργα που αφορούν τον κρατικό τομέα, επισκεφθείτε EBRD Procurement:
Τηλ.: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Γενικές ερωτήσεις

Για ερωτήσεις προς την EBRD που αφορούν το έργο και δεν συνδέονται με την προμήθεια:
Τηλ: +44 20 7338 7168
Fax: +44 20 7338 7380
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Email: projectenquiries@ebrd.com

Δημόσια Πολιτική Πληροφόρησης (PIP)

Η PIP καθορίζει το με ποιον τρόπο η EBRD γνωστοποιεί πληροφορίες και διαβουλεύεται με τα
ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να προωθηθεί η καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των
στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της.
Κείμενο της PIP

Μηχανισμός καταγγελιών Επενδύσεων (PCM)
Η EBRD έχει καθιερώσει ένα Μηχανισμό Καταγγελιών Επενδύσεων (PCM) για να δώσει την ευκαιρία
ανεξάρτητης εξέτασης τυχόν καταγγελιών από ένα ή περισσότερα άτομα ή από οργανώσεις σχετικά με
έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα και φέρονται να έχουν προκαλέσει ή πιθανόν να έχουν
προκαλέσει ζημία.
Κανόνες Διαδικασίας PCM
Οποιαδήποτε καταγγελία σύμφωνα με το PCM θα πρέπει να κατατεθεί σύμφωνα με τα
χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας PCM. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο PCM (στο pcm@ebrd.com) για βοήθεια, εάν είστε αβέβαιοι ως προς
την καταλληλότητα της καταγγελίας σας.
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