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project summary document
Denumirea proiectului
Profi – Extindere în mediul rural
Țara
România
Numar Proiect 47895
Sector de activitate
Sector privat
Data ședinței Consiliului
30 Septembrie, 2015
Stadiul
Aprobat
Descrierea proiectului
BERD are în vedere acordarea unui împrumut de până la 109.5 milioane RON către
Profi Rom Food SRL (“Profi”), unul dintre cei mai mari retaileri de alimente din
România. Finanțarea va avea ca scop, printre altele, susținerea planului de investiții
al companiei, referitor la extinderea rețelei de magazine Profi în România, inclusiv a
formatului nou lansat destinat magazinelor din mediul rural (Profi Loco) .
Impactul asupra tranziției
Impactul de tranziție al proiectului va rezulta din creșterea ponderii retailului modern
în orașele mai mici din Romania și din implementarea unor standarde de guvernare
corporativă și de bună conduită, în special în ceea ce privește eficiența energetică în
magazinele existente și în cele noi. Banca va analiza sustenabilitatea lanțului de
producție și va agrea împreună cu Profi un plan de acțiune.
Clientul
Profi este unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din România, deținut de Polish
Enterprise Fund VI, un fond de investiții administrat de către Enterprise Investors.
Finantarea BERD
RON 109,5 million co-finanțat cu o bancă comercială
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Costul proiectului
197,1 millioane RON
Impactul social și asupra mediului :
Proiectul a fost încadrat în Categoria B conform Politicii Sociale și de Mediu (“E&S”)
BERD din 2014. Extinderea unui lanț de supermarketuri existent este asociată unui
impact social și de mediu redus care poate fi ușor identificat și atenuat. Analiza
inițială a aspectelor sociale și de mediu (ESDD) a fost finalizată. Un plan de acțiune
a fost agreat cu clientul pentru a adresa orice aspecte identificate.
Pentru proiectele incadrate în categoria A, aceasta sectiune va trebui
actualizata pe o baza anuala
Asistenta tehnica
Banca va întreprinde un audit de eficiență energetică al activelor Profi. Acesta va fi
finanțat prin intermediul Acordului cadru de evaluare a performanței energetice.
Contactul companiei
Dumitru Dragomir, Director Financiar
Profi Rom Food SRL
www.profi.ro
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