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Polska
Numer projektu:
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B
Data posiedzenia Rady Dyrektorów:
20 Czerwca 2017
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Podpisany
Data przedłożenia PSD: 21 lipca 2017

Opis projektu
EBOiR udzieli finansowania dłużnego na rzecz TELE-FONIKA Kable S.A. ("Spółka" lub
"TF Kable"), największego producenta kabli i przewodów w Europie Środkowej i
Wschodniej z siedzibą w Myślenicach k. Krakowa. Kredyt zostanie wykorzystany na
refinansowanie istniejącego długu oraz na finansowanie zaplanowanych inwestycji w
innowacyjne produkty, oraz powiązaną z tym działalność R&D.
Główne cele projektu
Kontynuacja obecnej współpracy umożliwi dalsze wdrażanie strategii operacyjnej w celu
opracowania innowacyjnych rozwiązań dla rynku kabli.
Wpływ na transformację gospodarki
Projekt wzmocni cele wyznaczone w ramach istniejącej już współpracy rozpoczętej w 2015 r.
Oczekuje się również, ze umożliwi osiągnięcie nowych, bardziej ambitnych celów
wynikających z zastosowania powtarzalnych praktyk i ulepszeń w zakresie ładu
korporacyjnego. Wpływ na transformację gospodarki ma wynikać również z kontynuacji
kompleksowego wzmacniania bilansu spółki, niezbędnego do dalszej realizacji strategii
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operacyjnej, opartej na rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań na rynku kabli. Sukcesywna
transformacja wywrze silny efekt demonstracyjny na całym polskim i zagranicznym rynku.
Informacje o Kliencie
TELE-FONIKA KABLE S. A
Spółka TF Kable została założona w 1992 roku i jest wiodącym producentem kabli w Polsce
o zróżnicowanym portfolio produktowym. Zatrudnia ponad 3000 pracowników w 6
zakładach produkcyjnych i dostarcza kable do 80 krajów. Pan Bogusław Cupiał jest jedynym
właścicielem TF Kable.
Finansowanie EBOiR
PLN 289,600,000
Całkowity koszt projektu
1,792,000,000.00 PLN
Całkowita kwota finansowania w ramach projektu to 1,65 mld PLN i była udzielona razem z
grupą wiodących banków w Polsce.
Oddziaływanie na środowisko i społeczeństwo
Zgodnie z Polityką Środowiskową i Społeczną z 2014 roku Projekt został zaklasyfikowany,
jako kategorii B. Kwestie środowiskowe i społeczne związane z eksploatacją obiektów
inżynierii ciężkiej i precyzyjnej są specyficzne dla danego obszaru, w związku z tym można
je łatwo zidentyfikować i zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.
Przeprowadzone przez Bank społeczno-środowiskowe „due diligence” (Envirnomental and
Social Due Diligence – „ESDD”), potwierdziło zdolność Spółki do pełnego wdrożenia
wymogów działań Banku (Bank’s Performance Requirements - PRs) zgodnie z przepisami
krajowymi i unijnymi. Spółka posiada dobrze rozwinięty System Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (EHS) zgodny z wymaganiami certyfikatu ISO 14001 i
OHSAS 18001.
Bank ma dobre relacje ze Spółką. Ponadto, Spółka od 2015 roku zobowiązana jest do
stosowania odpowiednich zasad zdefiniowanych w Polityce Środowiskowej i Społecznej.
Wdrożony został Plan Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP) w szczególności w
odniesieniu do:
-certyfikatów ISO 14001 dla placówek operacyjnych w Polsce,
-wdrożeniu systemu OHSAS,
-sprawdzaniu zgodności placówek w Serbii,
-potwierdzaniu zgodności z dyrektywą IED oraz
- formalizacji mechanizmu składania skarg.
Obecna inwestycja pomoże sfinansować CAPEX i działania R&D, które mają na celu
wdrożenie najnowocześniejszych technologii i są zaakceptowane przez właściwe organy.

OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

ESDD zidentyfikowało potrzebę dalszego umacniania Systemu EHS w celu objęcia nadzoru
nad obiektami i uwzględnienia oceny ryzyka związanego z pracą w ramach procedury oceny
dostawców i podwykonawców firmy. Spółka jest w trakcie opracowywania korporacyjnego
systemu CSR, który zgodnie z zaleceniami EBOiR, po wdrożeniu doprowadzi do
przygotowania sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju dla grupy zgodnie z
wymogami GRI.
Współpraca techniczna
Nie dotyczy.
Kontakt ze Spółką
TELE-FONIKA Kable S.A.
Https: //www.tfkable.com/
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice
Możliwości współpracy biznesowej
W sprawie możliwości współpracy biznesowej lub zamówień, należy kontaktować się ze
Spółką.
W przypadku projektów z sektora państwowego zapraszamy na stronę:
EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com
Zapytania Ogólne
Pytania dotyczące projektów niezwiązanych z zamówieniami:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com
Polityka Informacji Publicznej (PIP)
PIP określa, w jaki sposób EBOiR ujawnia informacje i konsultuje się z zainteresowanymi
stronami w celu promowania lepszej świadomości i zrozumienia jej strategii, polityki
i działań.
Text of the PIP
Mechanizm Składania Skarg (PCM)
EBOiR posiada Mechanizm Składania Skarg dla Projektów (PCM), w celu umożliwienia
niezależnego rozpatrywania skarg od jednej lub kilku osób lub organizacji związanych
z projektami finansowanymi przez Bank, które prawdopodobnie spowodowały lub mogą
powodować szkody.
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Project Complaint Mechanism
Każda skarga w ramach PCM musi być złożona zgodnie z harmonogramem określonym
w regulaminie PCM. Zaleca się kontakt się z Urzędnikiem PCM (pod adresem
pcm@ebrd.com), gdy występują wątpliwości, co do kwalifikowalności skargi.
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