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Project Summary Document

Euro Bank S.A. Poland REFF
Kraj:

Polska

Numer Projektu:

48601

Sektor:

Finansowy

Publiczny/Prywatny:

Sektor Prywatny

Kategoria środowiskowa

Instytucje Finansowe (FI)

Data Posiedzenia Rady Dyrektorów
Status:

Projekt podlegający ostatecznej weryfikacji

Data publikacji PSD:
Opis projektu:

Udzielenie kredytu typu senior o wartości do 100 milionów PLN (23
milionów EUR) dla Euro Banku S.A. w ramach Programu
Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach
Mieszkalnych – Poland REFF wraz z wszechstronnym pakietem
wsparcia technicznego - TC.
Euro Bank zamierza udzielać kredyty klientom, redystrybuując
fundusze pochodzące z finansowania EBOR na warunkach
rynkowych, z przeznaczeniem na finansowanie projektów mających
na celu poprawę efektywności energetycznej i gospodarowania
zasobami w budynkach mieszkalnych w Polsce.

Cele projektu:

Celem projektu jest ograniczenie wysokiego zużycia energii i wody
w polskim sektorze mieszkaniowym, poprzez:
(i)

zwiększenie konkurencyjności komercyjnego
finansowania inwestycji przyczyniających się do
poprawy efektywności energetycznej oraz
gospodarowania zasobami w sektorze
mieszkaniowym;

(ii)

poprawę warunków życia w gospodarstwach
domowych;

(iii)

ograniczenie emisji dwutlenku węgla;

(iv)

rozwój komercyjnych produktów kredytowych, które
przyczynią się do realizacji celów wymienionych
powyżej.

Wpływ projektu na proces transformacji
gospodarki:

Zgodnie z założeniami Poland-REFF, elementem wpływającym na
proces transformacji gospodarki będzie zademonstrowanie korzyści
ekonomicznych
wynikających
z
finansowania
projektów
podnoszących efektywność energetyczną, co w dalszej
perspektywie przyczyni się do rozwoju zrównoważonych rynków
energii oraz zasobów w Polsce.

Klient:

EURO BANK S.A.
Euro Bank jest polskim bankiem detalicznym specjalizującym się
w kredytach hipotecznych oraz consumer finance (kredyty
gotówkowe) z pełną ofertą dla klientów indywidualnych. Euro Bank
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jest częścią Société Générale, wiodącej grupy finansowej na
świecie.
Finansowanie EBOR:

100 mln PLN (ekwiwalent 23 milionów EUR)

Całkowita wartość projektu:

100 mln PLN (ekwiwalent 23 milionów EUR)

Klasyfikacja pod względem
środowiskowym i społecznym

Kategoria: Instytucje Finansowe.
Euro Bank będzie zobligowany do zastosowania określonych przez
EBOR wymogów „PRs 2, 4 i 9”, do wdrożenia określonych przez
Bank procedur zarządzania ryzykiem, a także do składania
corocznego raportu środowiskowo-społecznego.

Współpraca techniczna:

Projektowi będzie towarzyszył pakiet Wsparcia Technicznego
o wartości do 2,5 mln EUR, finansowany przez sponsora,
realizowany przez Konsultanta Projektu w ramach Poland-REFF.
Początkowa kwota w wysokości 1 mln EUR zostanie przekazana ze
Specjalnego Funduszu Akcjonariuszy Banku. Przewiduje się, że
Euro Bank S.A. wniesie wkład rzeczowy w równowartości do 25 000
EUR lub do 20% odpowiednich środków wsparcia technicznego
(np. w postaci tworzenia możliwości rozwojowych czy akcji
marketingowych) oraz dodatkowo do kwoty 15 000 EUR
(przeznaczony np. na monitoring czy administrację).

Kontakt ze spółką:

Marcin Karłowicz
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami
E-mail: marcin.karlowicz@eurobank.pl
Tel: +48 (71) 795 58 96
Strona internetowa: www.eurobank.pl
Adres Spółki:
Euro Bank S.A.
Ul. Św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław, Polska

Możliwości biznesowe:

W sprawie możliwości nawiązania współpracy czy też zamówień
publicznych należy kontaktować się bezpośrednio ze spółką.

Zapytania ogólne

Zapytania związane z projektami EBOR, niezwiązane z przetargami
należy kierować do:
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 (Project
Complaint Mechanism - 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.
Ewentualne skargi zgodnie z PCM muszą zostać złożone zgodnie
z wymaganiami opisanymi w Zasadach i Procedurach PCM. W celu
wyjaśnienia, w jakim terminie skarga musi zostać złożona, należy
skontaktować się z specjalistą PCM (pcm@ebrd.com) lub
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z odpowiednim Biurem Regionalnym.
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