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Project Summary Document

MABION
Kraj:

Polska

Numer Projektu:

49221

Sektor:

Bankowość Korporacyjna

Publiczny/Prywatny:

Sektor prywatny

Kategoria Środowiskowa:

B

Data Posiedzenia Rady Dyrektorów:

14 marca 2018 r.

Status:

W trakcie wypłacania środków

Data publikacji PSD w języku
angielskim:

10 maja 2018 r.

Opis projektu:

Inwestycja kapitałowa EBOR w akcje zwykłe Mabion S.A. w
wysokości 18 milionów USD denominowana w PLN.

Cele projektu:

Inwestycja umożliwi spółce Mabion S.A. pokrycie kosztów
rozbudowy mocy produkcyjnych w Konstantynowie Łódzkim
i wydatków związanych z rozwojem i komercjalizacją leku Mabion
CD20.

Wpływ projektu na proces
transformacji gospodarki:

Projekt koncentruje się na konkurencyjnych i zintegrowanych
cechach koncepcji transformacji EBOR, które obejmują: inwestycje
w nowy, innowacyjny zakład produkcyjny oraz R&D; współpracę
z lokalnymi uczelniami, a także wsparcie inicjatywy eksportowej
polskiej firmy w zakresie sprzedaży leków biologicznych na rynkach
światowych.

Informacja o Kliencie

MABION S.A.
Mabion S.A. jest wiodącą firmą biotechnologiczną w Polsce,
założoną w celu wprowadzania do obrotu najnowocześniejszych
leków
biotechnologicznych
opartych
na
humanizowanych
przeciwciałach monoklonalnych.
Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie (GPW).

Finansowanie przez EBOR:

61.425.000,00 PLN

Całkowita wartość projektu:

122.850.000,00 PLN
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Klasyfikacja pod względem
środowiskowym i społecznym:

Projekt został zaklasyfikowany jako kategoria B.
Kwestie środowiskowe i społeczne związane z Projektem są
specyficzne dla danego obszaru, w związku z tym można je łatwo
zidentyfikować i zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze
w oparciu o społeczno-środowiskowe „due diligence” (Envirnomental
and Social Due Diligence – „ESDD”)
Przeprowadzone przez Bank „ESDD”, potwierdziło zdolność Spółki
do pełnego wdrożenia wymogów działań Banku (Bank’s
Performance Requirements - PRs) oraz potwierdziło, że jest to
nowoczesna placówka, działająca zgodnie z przepisami krajowymi i
unijnymi.
W oparciu o ESDD uzgodniono ze Spółką plan działań
środowiskowych i społecznych („ESAP”) w celu zapewnienia
ciągłości wdrażania najlepszych praktyk branżowych.
ESAP został wprowadzony w szczególności w odniesieniu do:
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy („EHS”)
zgodnego z wymaganiami certyfikatu ISO 14001 i OHSAS18000;
struktury raportowania CSR; wprowadzenia wewnętrznego audytu
EHS w celu zachowania najlepszych praktyk; procesu oceny
przyszłych projektów i opracowaniu programu zaangażowania
interesariuszy.
Bank będzie monitorował wdrażanie projektu oraz zobowiązania
Spółki wynikające z wdrożenia Planu Środowiskowo-Społecznego.

Współpraca techniczna:

Brak.

Kontakt ze Spółką:

Dane kontaktowe ze Spółką zgodnie z poniższym:
MABION S.A.
Osoba kontaktowa: Artur Chabowski
E-mail: info@mabion.eu
Tel: +48 42 207 78 90 / +48 42 203 27 03
Strona www: www.mabion.eu
Adres: gen. Mariana Langiewicza 60 street 95-050 Konstantynów
Łódzki

Możliwości współpracy:

W sprawie nawiązania współpracy lub zamówień publicznych należy
kontaktować się bezpośrednio z firmą.

W przypadku innych projektów publicznych należy odwiedzić EBRD
Procurement lub skierować zapytanie zgodnie z poniższym:
Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com
Zapytania dotyczące projektów EBOR, niezwiązane z przetargami
należy kierować:

Zapytania ogólne:

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:
EBRD Public Information Policy
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Mechanizm Składania Skarg (Project
Complaint Mechanism - PCM):

EBOR opracował Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint
Mechanism – PCM), aby umożliwić niezależne rozpatrzenie skarg
składanych przez osoby indywidualne lub organizacje, dotyczących
finansowania projektów przez Bank, które mogły lub mogą rzekomo
spowodować szkody.
Project Complaint Mechanism (PCM)
Skargi w ramach PCM muszą być złożone nie później niż w ciągu 12
miesięcy od ostatniej wypłaty funduszy EBORu. W przypadku
wątpliwości co do terminu złożenia skargi należy skontaktować się
ze specjalistą PCM (pcm@ebrd.com) lub z właściwym
Przedstawicielstwem EBORu.
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