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Projekt leírása
Tőkebefektetés a Euroventures V Technology and Growth Fund Cooperatief UA (az
„Alap”) javára. A projekt a Bank 100 millió euró keretű korai innovációs eszközének (Early-Stage Innovation
Facility) része, amelynek révén az EBRD a kiválasztott kereskedelmi jellegű korai fázisú vállalkozóitőke alapokban hajt végre befektetéseket.

Projekt céljai
Az Alap tőkebefektetéseket és tőkéhez kapcsolódó befektetéseket hajt végre technológiai alapú korai és a
növekedési szakaszban lévő KKV kategóriájú vállalkozásokban elsősorban Magyarország területén, de
Közép- és Kelet-Európa más országaiban is a befektetett tőke hosszú távú növelése céljából.

Átmeneti hatás
A projekt az Early-Stage Innovation Facility nevű konstrukció átfogó átmeneti célkitűzéseinek
megvalósításához járul hozzá, különös tekintettel a pénzügyi piacok ellenállóképességének erősítésére a helyi
vállalkozói tőke eszköz osztály bővítésére és az innovatív MKK vállalkozások versenyképességének
növelésére.

Ügyfél információk
EUROVENTURES TECHNOLOGY AND GROWTH FUND
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Az Alapot az Euroventures, egyik legrégebbi magyarországi magántőke és vállalkozói tőke cégek egyike
kezeli.

EBRD Finanszírozás összefoglalása
10.000.000,00 euró
Az EBRD mintegy 10 millió euró összegig terjedő tőkebefektetést tervez

Teljes projekt költség
50.000.000,00 euró
Az Alap mintegy 50 millió euró összegű kötelezettségvállalást igyekszik elérni

Környezetvédelmi and Társadalmi összefoglaló
FI (ESP 2014) kategória Az Alapnak teljesítenie kell az EBRD 2. 4. és 9. sz. Teljesítmény Követelményeit,
be kell vezetnie és meg kell valósítania az EBRD aktív tőkealapokra vonatkozó környezetvédelmi és szociális
eljárási rendjét (EBRD Environmental and Social Procedures for Active Equity Funds) és Éves
Környezetvédelemi és Társadalmi Beszámolókat (Annual Environmental and Social Reports) kell benyújtania
a Bankhoz.

Szakmai együttműködés
Nincs

Társaság elérhetőségei
Tánczos Péter
office@euroventures.hu
+36 1 309 7900
www.euroventures.hu
H-1124 Budapest, Mártonhegyi út 61/A

Üzleti lehetőségek
Üzleti lehetőségekre vagy beszerzésre vonatkozó kérdéseivel forduljon az ügyfél társasághoz.

Általános kérdések
Nem beszerzéshez kapcsolódó EBRD projekt kérdések
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
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Email: projectenquiries@ebrd.com

A nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó szabályzat (Public Information
Policy (PIP))
A PIP meghatározza, hogy az EBRD miképpen tesz közzé információkat és hogyan egyeztet az érdekeltekkel
a stratégiái, politikái és tevékenységei megismerésének és megértésének elősegítése érdekében.
A PIP szövege

Projekt Panaszkezelési Mechanizmus (Project Complaint Mechanism (PCM))
Az EBRD létrehozott egy a Bank által finanszírozott és az érintettek állítása szerint kárt okozott vagy
várhatólag kárt okozó projektekkel összefüggésben egy-egy személy, személyek vagy szervezetek által
benyújtott panaszok független elbírálását lehetővé tevő Projekt Panaszkezelési Mechanizmust (Project
Complaint Mechanism (PCM)).
A PCM működésére vonatkozó eljárási rend | Orosz változat
Az esetleges panaszokat a PCM alapján legkésőbb az EBRD források kiosztását követő 12 hónapon belül kell
benyújtani. A panasz benyújtására nyitva álló időkerettel összefüggő bizonytalanság esetén kérjük, forduljon
segítségért a PCM felelőshöz (a pcm@ebrd.com címen) vagy az érintett EBRD helyi irodához (EBRD
Resident Office).

3

