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PGE – modernizacja sieci dystrybucji energii dla
poprawy wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Kraj: POLSKA
Numer Projektu: 48064
Sektor: Energetyczny
Publiczny/Prywatny: Sektor publiczny
Kategoria Środowiskowa: B
Data zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów: 11 stycznia 2017
Status: Zatwierdzony na Final Review, Oczekuje na
Board Approval
Data publikacji PSD: 12 lutego 2016

Opis Projektu
Bank rozważa możliwość udzielenia pożyczki w kwocie do 500 milionów złotych
spółce energetycznej Polska Grupa Energetyczna S.A. (zwanej dalej „PGE” albo
„Spółką”). Finansowanie ma na celu wsparcie realizacji programu inwestycyjnego
spółki PGE Dystrybucja S.A. (zwanej dalej „PGE DSO”) o wartości ok 6.5 mld PLN w
latach 2016-2019 (zwanego dalej „Projektem”). Finansowanie EBOiR-u umożliwi
wdrożenie inwestycji sieciowych, które są niezbędne dla przyłączenia i efektywnego
wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Cele Projektu
Finansowanie EBOiR przeznaczone będzie na inwestycje w sieć dystrybucyjną,
które będą sprzyjać: (i) zwiększeniu możliwości przyłączania źródeł energii
odnawialnej, (ii) modernizacji aktywów sieciowych oraz ulepszeniu systemów
zarządzania, w tym niezbędnych do integracji rozproszonych źródeł energii (iii)
redukcji strat sieciowych.

Wpływ na proces transformacji
Zakrojony na szeroką skalę program inwestycyjny opierający się w głównej mierze
na modernizacji sieci dystrybucyjnej PGE, ma na celu poprawę parametrów sieci
poprzez zwiększenie niezawodności i zredukowanie strat energetycznych.
Dodatkowo, Projekt wpłynie korzystnie na rozwój rynku energii odnawialnej poprzez
poprawienie zdolności przyłączeniowej. Zakłada się, że w latach 2016-2019 PGE
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podłączy do swojej sieci ponad 500 MW energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, co powinno skutkować pozytywnym wpływem na dalszy rozwój rynku
energii odnawialnej w Polsce.

Informacje o Kliencie
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora
elektroenergetycznego. PGE prowadzi działalność we wschodniej i centralnej części
kraju. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i jest
kontrolowana przez Skarb Państwa (58%).

Finansowanie przez EBOiR
500,000,000.00 PLN w formie długoterminowego niezabezpieczonego kredytu dla
PGE przeznaczonego na współfinansowanie programu inwestycyjnego PGE DSO.

Całkowity Koszt Projektu
1,500,000,000.00 PLN
Finansowanie Banku zostanie wykorzystane do współfinansowania wybranych
inwestycji w ramach programu inwestycyjnego PGE w segmencie dystrybucyjnym na
przestrzeni lat 2016-2019.

Klasyfikacja Pod Względem Środowiskowym i Społecznym
Projekt polega na udzieleniu przez Bank finansowania korporacyjnego na potrzeby
programu inwestycyjnego PGE DSO. Ze względu na szeroki zasięg działalności
PGE, przeprowadzone due diligence środowiskowe i społeczne („ESDD”) objęło
audyt aktualnych procesów i systemów zarządzania kwestiami środowiskowymi i
społecznymi (ESMS), jak również działalności operacyjnej. ESDD wykazało, że PGE
posiada właściwe procesy i systemy zarządzania. Na podstawie ESDD opracowany
został Środowiskowy i Społeczny Plan Działania adresujący kwestie EHS, jak i
specyficzne kwestie związane z Projektem. Kwestie środowiskowe i społeczne
związane z Projektem mogą być identyfikowane i rozwiązywane w oparciu o ESDD.
Na podstawie ESDD zostanie opracowany Środowiskowy i Społeczny Plan
Działania. Będzie on dotyczył zarówno korporacyjnego systemu zarządzania
aspektami środowiskowymi i bezpieczeństwa pracy, jak i konkretnych zagadnień
dotyczących Projektu.
To streszczenie będzie aktualizowane w oparciu o wyniki ESDD

Współpraca Techniczna
Nie dotyczy
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Dane Kontaktowe Klienta
Jakub Frejlich
Jakub.Frejlich@gkpge.pl
48 22 340 10 32

Możliwości Współpracy
W sprawie możliwości nawiązania współpracy czy też procesów zakupowych należy
kontaktować się bezpośrednio ze spółką.
W przypadku projektów sektora publicznego więcej informacji na stronie EBRD
Procurement (http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml) i pod
telefonem +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Zapytania Ogólne
Zapytania ogólne, niezwiązane z procedurami zakupowymi prosimy kierować pod:
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:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Mechanizm Składania Skarg (PCM)
EBOR opracował Mechanizm Składania Skarg, (Project Complaint Mechanism
(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.
Procedury oraz reguły postępowania w ramcha PCM znajdują się na stronie:
www.ebrd.com/about/intergrity/irm/about/pcm.pdf
Ewentualne skargi zgodnie z PCM muszą zostać złożone zgodnie z terminami
wskazanymi w powyższych procedurach. W celu wyjaśnienia wątpliwości można
skontaktować się z specjalista PCM (pcm@ebrd.com).
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