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Ελληνικά Πετρέλαια Ευρωομόλογο
Χώρα:

Ελλάδα

Αριθμός Επένδυσης:

48970

Επιχειρηματικός Τομέας:

Ηλεκτρισμός και Ενέργεια

Κατηγορία Επένδυσης:

Ιδιωτική

Περιβαλλοντική Κατηγορία:

B

Στοχευόμενη Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου:

8 Μαρτίου 2017

Στάδιο Επένδυσης:

Υπεγράφη

Δημοσίευση παρόντος:

6 Φεβρουαρίου 2018

Περιγραφή επένδυσης
Η ΕΤΑΑ συμμετείχε με το ποσό των 28,3 εκατομμυρίων ευρώ στα μη εξασφαλισμένα ομόλογα
ύψους 74,5 εκατομμυρίων ευρώ που εκδόθηκαν από την Hellenic Petroleum Finance PLC,
θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ("η Εταιρεία"). Τα νέα
ομόλογα ανήκουν στην ίδια σειρά με τα υπάρχοντα ομόλογα της Εταιρείας ύψους 375
εκατομμυρίων Ευρώ που λήγουν τον Οκτώβριο του 2021. Τα κεφάλαια από τα νέα ομόλογα που
αγοράζει η ΕΤΑΑ θα χρηματοδοτήσουν το σχέδιο της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια για επενδύσεις
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο αποτελεί μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της
Εταιρείας.
Στόχος Επένδυσης
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, και συγκεκριμένα
για την υλοποίηση μέρους της κεφαλαιακής επένδυσης της Εταιρείας σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Μεταρρυθμιστικά Οφέλη
Η εν λόγω συναλλαγή είναι το πρώτο έργο υπό το Ελληνικό Επενδυτικό Πλαίσιο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας. Το έργο στοχεύει να βοηθήσει την Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους της για την
ανανεώσιμη ενέργεια, καθώς και να διευκολύνει την προγραμματισμένη μετάβαση της χώρας στο
ρυθμιστικό πλαίσιο στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βασισμένο στον αγοραίο
μηχανισμό στήριξης.
Πληροφορίες Πελάτη
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC
Εγγυητής: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
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Η Εταιρεία είναι ένας ενεργειακός όμιλος που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το φάσμα των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει διύλιση και εμπορία
προϊόντων πετρελαίου, εμπορία καυσίμων, πετροχημικά, παραγωγή ενέργειας και εμπορία, και
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Χρηματοδότηση της EBRD
28.302.000,00 Ευρώ
Συμμετοχή σε Ομόλογο ύψους 28,3 εκατομμυρίων Ευρώ.
Συνολικό Κόστος Έργου
450 εκατομμύρια Ευρώ
Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη
Κατηγοριοποίηση B (ESP 2014). Η περιβαλλοντική και κοινωνική μελέτη ("ESDD")
πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό της Τράπεζας που ειδικεύεται σε περιβαλλοντικά και
κοινωνικά θέματα . Η μελέτη περιελάμβανε ανασκόπηση των εταιρικών περιβαλλοντικών και
κοινωνικών πολιτικών του Ομίλου “Ελληνικά Πετρέλαια” (“Όμιλος HP”), η οποία επικεντρώθηκε
στην αξιολόγηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Ομίλου HP, στα περιβαλλοντικά και
κοινωνικά συστήματα διαχείρισης της θυγατρικής του Ομίλου και στις υφιστάμενες δραστηριότητες
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με τους κανόνες συναλλαγών της κεφαλαιαγοράς, η
περιβαλλοντική και κοινωνική μελέτη πραγματοποιήθηκε εξετάζοντας τις διαθέσιμες στο κοινό
πληροφορίες και σε συνέχεια συνάντησης με τις ομάδες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ("ΕΚΕ"),
Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας ("EHS") και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για να
αξιολογήσει την ικανότητα της επιχείρησης να αναπτύσσει και να υλοποιεί τα φωτοβολταϊκά έργα
σύμφωνα με τις Απαιτήσεις Απόδοσης της Τράπεζας (PRs).
Η αξιολόγηση του σχεδιαζόμενου χαρτοφυλακίου επενδύσεων ηλιακής ενέργειας που
περιλαμβάνει ορισμένα φωτοβολταϊκά έργα επιβεβαίωσε ότι οι επενδύσεις αναπτύσσονται
σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Όλα τα φωτοβολταϊκά έργα
βρίσκονται σε μη ευπαθείς περιοχές και θα ταξινομούνταν στην κατηγορία Β εάν
χρηματοδοτούνταν απευθείας από την Τράπεζα. Τα περισσότερα φωτοβολταϊκά έργα είναι μικρού
μεγέθους και έχουν αναπτυχθεί σε βιομηχανικές εκτάσεις. Οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί
κίνδυνοι και ο αντίκτυπος των έργων αυτών είναι χαμηλοί και θα οδηγήσουν σε σημαντικά
περιβαλλοντικά οφέλη και μείωση των αερίων θερμοκηπίου ("GHG")
Η Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μελέτη έδειξε ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους και
ικανότητες για την υλοποίηση των φωτοβολταϊκών έργων σύμφωνα με τις Απαιτήσεις Απόδοσης
(PRs) της Τράπεζας. Έχει υιοθετήσει μια προορατική κουλτούρα για θέματα περιβάλλοντος, υγείας
και ασφάλειας καθώς και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη
εταιρική δομή για την εφαρμογή της πολιτικής της εταιρικής βιωσιμότητας και των δεσμεύσεών
της. Οι δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνουν την τήρηση των πιο πρόσφατων προδιαγραφών
Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας (EHS) , την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και
εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας
και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την ενεργό συμμετοχή στις τοπικές κοινότητες και
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την ανταπόκριση στις ανησυχίες τους. Ο Όμιλος διατηρεί μια ολοκληρωμένη πολιτική για την υγεία,
την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη και δημοσιεύει εκτενείς εκθέσεις σχετικά με
θέματα απόδοσης βιωσιμότητας μέσω ετήσιων εκθέσεων ΕΚΕ. Ο Όμιλος αναπτύσσει σήμερα ένα
χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Πρόσθετες
πληροφορίες για την Εταιρεία και τις εκθέσεις ΕΚΕ διατίθενται στην ιστοσελίδα της εταιρείας
Η Τράπεζα έχει υπογράψει μία Συμφωνία-Πλαίσιο, η οποία περιλαμβάνει και ένα Σχέδιο
Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δράσης ("ESAP") με τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια. Το Σχέδιο
αναπτύχθηκε με βάση τα συμπεράσματα της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Μελέτης και
καθορίζει τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Τράπεζας,
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για την πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών Περιβάλλοντος,
Υγείας και Ασφάλειας και των διαδικασιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα έργα ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη και διάρθρωση έργων σύμφωνα με τις Απαιτήσεις
Απόδοσης της Τράπεζας.
Τεχνική Συνεργασία
Καμία.
Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας
Βασίλης Τσάιτας
ir@helpe.gr
+30 210-6302212
www.helpe.gr
Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι, 15125, Αθήνα
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία-πελάτη.
Για κρατικά έργα, επισκεφτείτε το EBRD Procurement
Τηλ: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com
Γενικές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις για έργα της EBRD που δεν σχετίζονται με προμήθειες :
Τηλ: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Πολιτική Δημόσιας Πληροφόρησης (PIP)
Η Πολιτική Δημόσιας Πληροφόρησης (PIP) καθορίζει με ποιο τρόπο η EBRD γνωστοποιεί
πληροφορίες και διαβουλεύεται με ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ώστε να προωθηθεί η καλύτερη
ευαισθητοποίηση και κατανόηση των στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της.
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Κείμενο της PIP

Μηχανισμός Παραπόνων για Επενδύσεις (PCM)
Η EBRD έχει καθιερώσει ένα Μηχανισμό Καταγγελιών Επενδύσεων (PCM) για να δώσει την
ευκαιρία ανεξάρτητης εξέτασης τυχόν καταγγελιών από ένα ή περισσότερα άτομα ή από
οργανώσεις σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα και φέρονται να έχουν
προκαλέσει ή πιθανόν να προκαλέσουν ζημία.
Κανόνες διαδικασίας PCM
Οποιαδήποτε καταγγελία σύμφωνα με το PCM μπορεί να κατατεθεί σύμφωνα με τα χρονικά
πλαίσια που καθορίζονται στους Κανόνες PCM. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο PCM
(στο pcm@ebrd.com) ή στο σχετικό Γραφείο της EBRD για βοήθεια, εάν είστε αβέβαιοι ως προς την
καταλληλότητα της καταγγελίας σας.
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