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A projekt bemutatása:
Legfeljebb 25 milliárd forint (mintegy 80 millió euró) összértékű, de minden esetben az egyes
kibocsátások legalább 20 százalékát elérő részvétel az Erste Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban
„Kibocsátó”) által a magyarországi tőkepiacon 3 éves időszak alatt kibocsátandó, magyar forintban
denominált fedezett kötvények vásárlásában. Az első kibocsátásból az EBRD 2 milliárd forint
(mintegy 6,4 millió euró) értékben jegyez le 3 éves lejáratú 10 milliárd forint fedezett kötvényeket a
100 milliárd forintos fedezett kötvényprogramja részeként.

Projektcélok:
A fedezett kötvénykibocsátások révén a Kibocsátó az Erste csoporton kívülről tud közép- és hosszú
távon tőkét bevonni, ezáltal a Magyar Nemzeti Bank által bevezetett jelzáloghitelezési megfelelőségi
ráta előírásainak megfelelni. A megfelelőségi ráta bevezetésére a magyar bankrendszerben a
forintban denominált eszközök és források közötti lejárati eltérés javításának céljával került sor.

A projekt hatása
A projekt hozzájárul a magyarországi pénzügyi szektor erősítéséhez, mivel (i) élénkíti a
magyarországi fedezett kötvénypiacot, (ii) támogatja az MNB az irányú törekvését, hogy a lejárati
időszakok összhangját hatékonyabban elősegítő eszköz- és forrásoldali struktúra alakuljon ki a
bankoknál, mivel most a hosszú lejáratú jelzálog eszközök finanszírozása elsősorban nagyon rövid
lejáratú betétekből történik, és végül (iii) javítja a jelzáloghitelezési környezetet.
1. oldal

A társaság
ERSTE JELZÁLOGBANK ZRT. FEDEZETT KÖTVÉNYEK
Az Erste Jelzálogbank Zrt. Magyarországon, 2016. júniusban bejegyzett jelzáloghitel bank. 100
százalékos tulajdonosa az Erste Bank Hungary Zrt.

EBRD finanszírozás
25 milliárd forint
Maximálisan 25 milliárd forint (hozzávetőlegesen 80 millió euró)

A projekt teljes költsége
100 milliárd forint
Maximálisan 100 milliárd forint (hozzávetőlegesen 320 millió euró)

Környezetvédelmi és társadalmi hatás
FI (2014 ESP) kategória-besorolás. Noha a Kibocsátó a Bank új ügyfelének számít, a Kibocsátó
anyagcége, az Erste Bank csoport régóta üzleti kapcsolatban áll a Bankkal, és együtt számos
projektet valósítottak meg az EBRD környezetvédelmi és társadalmi (E&S) előírásaival
összhangban. Jelen projekt keretében a Kibocsátó által vállalt feladatok társadalmi és környezeti
hatása elhanyagolható, és az EBRD 9. számú Végrehajtási Követelményének (PR9) 7. paragrafusa
értelmében a Kibocsátó nem köteles specifikus társadalmi és környezeti kockázatkezelési eljárást
végezni. A Kibocsátó köteles az EBRD 2, 4, és 9. számú Végrehajtási Követelményeivel
összhangban eljárni, és az EBRD felé éves környezetvédelmi és társadalmi jelentést készíteni a
Végrehajtási Követelmények megvalósításáról.

Technikai együttműködés
Nincs.

Társaság elérhetőségei
Botos András Gábor
AndrasGabor.Botos@erstebank.hu
+36 1 373 2103
https://www.erstejelzalogbank.hu

Üzleti lehetőségek
Üzleti lehetőségek és beszerzés kapcsán érdeklődjön a kliens cégnél.
Állami projektek esetén látogassa meg az EBRD Beszerzés oldalát: Tel: +44 20 7338 6794
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E-mail: procurement@ebrd.com

Általános információk
Nem beszerzéssel kapcsolatos EBRD projekt információ:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Publikus Információs Politika (PIP)
A PIP meghatározza az EBRD általi információközlés módját, illetve az EBRD és az érintettek
közötti kapcsolattartás módját az EBRD stratégiájának, politikájának és működésének jobb
megismerése és megértése érdekében. Kérem keresse fel a Publikus Informácios Politika
oldalát, hogy tájékozódjon a Közszféra Igazgatósági Jelentés igénylés módjáról.
A PIP szövege

Projekt Panasztételi Mechanizmus (PCM)
Az EBRD a Projekt Panasztételi Mechanizmust (angolul: PCM) annak érdekében hozta létre,
hogy biztosítsa az egyénektől vagy szervezetektől érkező panaszok független vizsgálatát a Bank
által finanszírozott projektek által okozni vélt, vagy vélhetően várható gazdasági és/vagy
környezeti ártalmakkal kapcsolatban.
Kérem látogassa meg a Projekt Panasztételi Mechanizmus (angolul PCM) oldalunkat, hogy
milyen módon tud panaszt tenni. A PCM felelős (pcm@ebrd.com) elérhető, hogy megválaszoljon
bármilyen felmerülő kérdést a benyújtott panasszal, regsiztrációval és jogosultsággal
kapcsolatosan a PCM Folyamat Szabályok szerint.
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