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Súhrnný Dokument Projektu
Názov projektu: VÚB Kryté dlhopisy
Krajina: Slovensko
ID Projektu: 48859
Obchodný sektor: Finančné inštitúcie
Verejný/Súkromný: Súkromný sektor
Environmentálna kategória: FI
Dátum predstavenstva: 14. december 2016
Status: Schválené predstavenstvom
Dátum zverejnenia PSD: 13. február 2017

Opis projektu
Investícia v maximálnej výške 80 miliónov EUR, ktorá bude slúžiť na nákup krytých dlhopisov
vydaných Všeobecnou úverovou bankou (ďalej len “VÚB“ alebo “eminent“) v sériach emisií
počas nasledujúcich dvoch rokov. Tento projekt spadá pod rámec krytých dlhopisov EBOR pre
Slovenskú republiku.

Ciele projektu
Transakcia má za cieľ podporiť prístup eminenta k strednodobej až dlhodobej forme
financovania pri použití nástroja krytých dlhopisov zaistených hypotekárnymi úvermi.

Vplyv na transformáciu
Vplyv na transformáciu pochádza z:
Rozšírenia trhu : Prostredníctvom podpory najväčšej emisie krytých dlhopisov v krajine projekt
prispeje k vytvoreniu rozhodujúceho množstva vydaných krytých dlhopisov na Slovensku a
potenciálne priláka záujem aj širšej základne investorov.
Preukázania úspešnej reštrukturalizácie: Projekt pomôže VÚB nastaviť základ pre opakované
emisie krytých dlhopisov vo väčších objemoch do budúcnosti, podporiť diverzifikáciu zdrojov
financovania prostredníctvom stabilných finančných nástrojov ako aj riešiť nesúlad splatnosti
aktív a pasív.

Klient
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA (VUB), A.S.
VÚB je druhá najväčšia univerzálna banka na Slovensku s 18% trhovým podielom na celkových
aktívach sektora a druhým najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov s 20% podielom na
trhu.
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Financovanie EBRD
80,000,000.00 EUR
V maximálnej výške 80 miliónov EUR.

Celkové náklady projektu
750,000,000.00 EUR
V maximálnej výške 750 miliónov EUR.

Environmentálna a sociálna kategorizácia
Kategória FI: Vykonaná hĺbková previerka zahŕňala preskúmanie výkonnosti k dnešnému dňu na
základe predchádzajúcich a súčasných projektov s VUB. Vyhodnotenie ukázalo, že
environmentálne a sociálne (E & S) riadenie bolo uspokojivé a VUB preukázala dlhodobý súlad
s požiadavkami EBOR na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (EHSS). VUB rozvinula
schopnosť a spôsobilosť na riadenie projektov v súlade s požiadavkami EBOR. VUB bude
musieť aj naďalej spĺňať výkonnostné požiadavky a predkladať EBOR environmentálne a
sociálne výročné správy.

Technická spolupráca
Žiadna

Kontakt spoločnosti
Treasury and ALM department
bonds@vub.sk
www.vub.sk

Podnikateľské príležitosti
Ohľadom podnikateľských príležitostí alebo obstarávania, kontaktujte spoločnosť klienta.
Ohľadom projektov v štátnom sektore, navštívte EBRD Procurement:
Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Všeobecné otázky
Otázky ohľadom projektu EBOR nesúvisiace s obstarávaním:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com
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Politika informovania verejnosti (PIP)
PIP stanovuje ako EBOR uverejňuje informácie a konzultuje so svojimi akcionármi ako lepšie
podporovať povedomie a chápanie svojich stratégií, politík a operácií.
Text of the PIP

Mechanizmus Podávania Sťažností na Projekty (PCM)
EBOR zaviedla mechanizmus podávania sťažností na projekty (PCM), aby tým poskytla
možnosť nezávislého preskúmania sťažností jednotlivcov alebo organizácií, týkajúcich sa
projektov financovaných EBOR, ktoré údajne spôsobili alebo je predpoklad, že spôsobia škodu.
Pravidlá PCM môžete nájsť na: http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/projectcomplaint-mechanism.html
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
Všetky sťažnosti v rámci PCM musia byť podané najneskôr 12 mesiacov od vyčerpania
posledných prostriedkov poskytnutých EBOR v rámci daného projektu. Ak si nie ste istí
časovým úsekom, počas ktorého možno podávať sťažnosti, kontaktujte prosím pracovníka
PCM, respektíve kontaktujte EBOR kanceláriu v príslušnej krajine.
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