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Horizon Capital – EEGF III
Країна:

Регіональний

Номер проекту:

48033

Бізнес-сектор:

Фонди прямих інвестицій

Тип повідомлення:

Приватний

Екологічна категорія:

FI

Статус:

очікується кінцевий розгляд

Опис проекту
ЄБРР розглядає виділення додаткового капіталу в розмірі до 10 млн. дол. США
для фонду «Emerging Europe Growth Fund III» (далі – «Фонд»), зареєстрованого як
партнерство з обмеженою відповідальністю у штаті Делавер (США).

Цілі проекту
Метою Фонду є забезпечення збільшення вартості капіталу в довгостроковій
перспективі шляхом здійснення прямих і квазіакціонерних інвестицій в
орієнтовані на розвиток малі та середні підприємства переважно в Україні та
Молдові.

Вплив проекту на перехідні процеси в економіці
Вплив проекту на процес економічного переходу в основному буде досягнуто
за рахунок демонстраційного ефекту та розширення ринку активів класу
«private equity» в регіоні шляхом підтримки наступного фонду під управлінням
досвідченої команди інвестиційних професіоналів. Проект забезпечить
наявність альтернативного джерела фінансування для малих і середніх
підприємств у регіоні інвестицій.

Інформація про клієнта
EMERGING EUROPE GROWTH FUND III LP
Фондом управляє компанія з обмеженою відповідальністю «Horizon Capital
Associates III».
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Фінансування ЄБРР
10 млн. дол. США
Банк розглядає можливість виділення додаткового капіталу в розмірі до 10
млн. дол. США.

Загальна вартість проекту
Проект віднесено до категорії «FI» (фінансові установи). Фонд повинен буде
дотримуватися Вимог до реалізації проектів ЄБРР №2, №4 та №9, прийняти та
виконувати Процедури управління екологічними і соціальними ризиками ЄБРР
для активних фондів прямих інвестицій, а також подавати до Банку щорічні
Екологічні та соціальні звіти.

Технічне співробітництво
Немає.

Контактна інформація компанії
Тетяна Бега, менеджер зв’язків з інвесторами
TBega@horizoncapital.com.ua
+38 (044) 490-5580
+38 (044) 490-5589
www.horizoncapital.com.us
вул. Миколи Раєвського, 4, м. Київ, 01042, Україна

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу чи участі у закупівлях,
зв’яжіться з компанією-клієнтом.
Для того, щоб дізнатися про можливості для участі у закупівлях в рамках
проектів у державному секторі, відвідайте сторінку Закупівлі ЄБРР
Тел.: +44 20 7338 6794
Електронна пошта: procurement@ebrd.com

Загальні питання
Запитання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель:
Тел.: +44 20 7338 7168
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Принципи інформування громадськості (ПІГ)
У ПІГ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить
консультації із зацікавленими сторонами з метою покращення обізнаності та
розуміння його стратегій, принципів та діяльності.
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Текст ПІГ

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС)
ЄБРР створив ОРС для того, щоб забезпечити можливість незалежного
розгляду скарг однієї чи більше осіб або організацій стосовно проектів, які
фінансуються Банком і, на думку скаржників, вже завдали або можуть завдати
шкоду.
Орган розгляду скарг
Скарги до ОРС необхідно подавати у строки, передбачені у Регламенті ОРС. Для
отримання більш детальної інформації щодо умов подання скарг ви можете
звернутися до Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com).
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