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Nazwa projektu:

TAMEH

Kraj:

Polska

Nr projektu:

48418

Sektor:

Manufacturing and Services

Publiczny/Prywatny:

Prywatny

Kategoria środowiskowa:

B

Data zatwierdzenia przez Radę
Dyrektorów:

20 lipiec 2016

Status:

Zatwierdzony podczas Final Review, oczekuje na zatwierdzenie
w trakcie posiedzenia Rady Dyrektorów

Data publikacji PSD :
Data aktualizacji PSD:

20 maj 2016

Opis projektu:

EBOR
rozważa
udzielenie
długoterminowej
pożyczki
zabezpieczonej „senior loan” w wysokości do 320 mln zł
(równowartość 75 mln EUR) dla Tameh Holding Sp. z.o.o. (
"Spółka" lub "Tameh").

Cele projektu:

Pożyczka
zostanie
wykorzystana
na
finansowanie
przekształcenia istniejącej elektrociepłowni w Krakowie
operującej na bazie paliwa mieszanego, prowadzonej przez
Tameh, w jednostkę opalaną gazem ("Projekt").
Realizacja Projektu, który ma się zakończyć do 2019 roku,
przyczyni się do poprawy efektywności operacyjnej krakowskiej
elektrociepłowni i umożliwi jednostce, obecnie częściowo
węglowej, całkowicie wycofać się z węgla jako paliwa
podstawowego oraz wypełnić wymogi ochrony środowiska w
ramach Dyrektywy UE w sprawie Emisji Przemysłowych "IED").

Wpływ na proces transformacji:

Informacje o Kliencie

Wpływ na transformację proponowanego Projektu będzie
pochodzić z:
• zademonstrowania udanej restrukturyzacji
• standardów w zakresie efektywności energetycznej
• poprawy stanu środowiska
• znaczącej redukcji emisji COx, NOx i SOx
Tameh Polska Sp. z. o. o. jest to polska operacyjna spółka
zależna TAMEH Holding. utworzonego jako joint venture
pomiędzy ArcelorMittal oraz Grupą Tauron w 2014 roku w celu
wydzielenia aktywów energetycznych ArcelorMittal, związanych
z działalnością hutniczą tej grupy w Polsce i Czechach.
Powodem wydzielenia była konieczność znacznych inwestycji, w
tym
modernizacji
zarówno
w
zakresie
standardów
środowiskowych, tak aby aktywa te spełniały wymogi
środowiskowe UE, jak i umożliwiających zwiększenie
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efektywności operacyjnej w działalności hutniczej ArcelorMittal.

Finansowanie przez EBOR:

Zabezpieczona pożyczka „senior loan” dla Tameh Polska w
wysokości około 320 mln zł (ok 75 mln EUR) z maksymalnym
okresem finansowania 9 lat. Pożyczka będzie rozszerzeniem
pakietu finansowania zorganizowanego przez Raiffeisen Bank
International AG w 2015 roku, który został zaciągnięty przez
grupę Tameh w celu poprawy jego aktywów CHP w Ostrawie
(Czechy) oraz Dąbrowie Górniczej (Polska).

Całkowity koszt projektu:

320 mln zł (75 mln EUR)

Oddziaływanie na środowisko
naturalne:

Projekt sklasyfikowany w kategorii B (ESP 2014). Kwestie
środowiskowe oraz społeczne związane z modernizacją oraz
zastąpieniem gazem paliwa mieszanego w elektrociepłowni,
będącej częścią zintegrowanej huty, są charakterystyczne dla tej
lokalizacji i mogą zostać w łatwy sposób zidentyfikowane w
ramach środowiskowego oraz społecznego due dilligence
(ESDD). Bank przygotował niezależną ocenę ESDD dotyczącą
Spółki, jak i również związanej z nią huty.
ESDD potwierdziło, że Spółka posiada dobrze rozwinięte
systemy zarządzania środowiskowego (Environmental, Health &
Safety – EHS) oraz jest gotowa do pełnego wdrożenia wymagań
Banku (Bank's Performance Requirements (PRs)).
Spółka posiada ważne pozwolenia zintegrowane, a ostatnie
kontrole miedzy innymi przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Środowiska (WIOŚ), nie wykazały żadnych istotnych
niezgodności. Zostało to potwierdzone podczas ESDD. Obecnie
prowadzone inwestycje umożliwią Spółce utrzymania zgodności
z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED) oraz
operowanie instalacjami zgodnie z wytycznymi dot. najlepszych
dostępnych technikami (BAT). Poprzez wyeliminowanie paliwa
mieszanego
(w tym węgla) na rzecz
gazu, zostanie
zredukwania emisja emisji dwutlenku węgla oraz emisji SOx jak
i NOx z elektrociepłowni oraz huty, co będzie miało pozytywny
wpływ na jakość powietrza w Krakowie. W ramach uzyskania
pozwoleń, Spółka przeprowadziła ocenę oddziaływania projektu
na środowisko (Environmental Impact Assessment – EIA)
zgodnie z wymogami UE oraz regulacjami krajowymi.
W ramach ESDD został przeprowadzony przegląd
w
powiązanych hutach i jednostkach operacyjnych. Przeglad
potwierdził , że prowadzone inwestycje pozwolą Spółce
kontynuować działalność zgodnie z wymogami krajowymi oraz
normami UE, a w szczególności według wymagań BAT dla
sektora stalowego.
Równocześnie działania podejmowane przez Tameh i Arcleor
Mittal w ramach zintegrowanej huty, będą ograniczać emisje
związane z przestojami wynikającymi z awarii.
Na podstawie ESDD został przygotowany i zaakceptowany
przez Spółkę Plan Działań Środowiskowych i Społecznych
(Environmental and Social Action Plan – ESAP), który zawiera
kontynuację
zaangażowania
w
ramach
zarządzania
środowiskowego EHS, przekazywania informacji środowiskowej
w ramach CSR oraz wypełniania wymogów UE, w szczególności
dot. IED oraz BAT.
Plan Zaangażowania Interesariuszy (Stakeholders’ Engagement
Plan, SEP) oraz Streszczenie Nietechniczne (Non Technical
Summary, NTS) zostały opracowane i uzgodnione ze Spółką
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oraz opublikowane.
NTS jest dostępne tu pod poniższym linkiem
http://www.tameh.pl/aktualnosci/modernizacja-elektrocieplowniw-krakowie/
Bank będzie monitorował realizację projektu i ESAP.
Współpraca techniczna:

Brak

Osoba Kontaktowa ze strony Spółki:

Rafal Zawada - CFO
rafal.zawada@tameh.pl
+48 32 73 55 506
+48 32 73 55 514
www.tameh.pl
Al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 92/102B, 41-308 Dabrowa
Gornicza

Możliwości współpracy:

W celu potwierdzenia możliwości współpracy oraz w przypadku
przetargów pytania należy kierować bezpośrednio do Klienta.
W związku z innymi projektami z sektora państwowego,
zapraszamy do odwiedzania strony internetowej EBRD
Procurement: lub kontakt telefoniczny Tel: +442073386794 bądź
emailowy: procurement@ebrd.com

Zapytania ogólne:

Pytania do EBOR w kwestiach dotyczących projektu
niezwiązane z przetargami należy kierować pod: Tel:
+442073387168;
Fax:
+442073387380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Polityka Informacji Publicznej (PIP)

PIP wskazuje, w jaki sposób, EBOR ujawnia informacje oraz jak
przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami, aby
promować szerszą świadomość i zrozumienie jego strategii,
polityki oraz działalności.

Mechanizm Składania Skarg (PCM)

EBOR ustanowił Mechanizm Składania Skarg (PCM), aby
ułatwić sposób składnia skarg osobom fizycznym bądź
organizacjom, dotyczących projektów finansowanych przez
Bank, które rzekomo spowodowały bądź mogą spowodować
szkody.
Tekst
PCM
znajduje
się
na
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf.

stronie:

Wszystkie skargi złożone za pomocą PCM muszą zostać przedstawione
w formie opisanej w niniejszym linku: PCM Rules of Procedure .
Z osobą odpowiedzialną za PCM można się skontaktować przez email: pcm@ebrd.com.
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