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Mid Europa Fund V
Ţara: Regional
Numărul proiectului: 49894
Sectorul de activitate: Fonduri de capitaluri
Tip: Privat
Categorie de mediu: IF
Data consiliului: 18 iul 2018
Statut: Semnat
Data publicării: 14 iun 2018

Descrierea proiectului
O investiţie în Mid Europa Fund V LP (« Fondul”), un fond de investiţii cu capital
privat, destinat în principal întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) din Europa
Centrală şi de Sud Est.

Obiectivele proiectului
Fondul va încerca să realizeze o creştere pe termen lung a capitalului prin investiţii de
capital (equity) şi cvasi-capital (quasi-equity) în companii cu valori tipice de la 100 de
milioane de euro la 500 de milioane de euro şi care îşi desfăşoară activitatea în
industriile cu creştere economică concentrată pe piaţa internă.

Impactul de tranziţie
Proiectul va contribui la disponibilitatea capitalului privat în regiune, care va consolida
sectorul corporate şi va contribui la promovarea iniţiativelor private si
antreprenoriale.

Informaţii despre client:
MID EUROPA FUND V LP
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Fondul va fi administrat de către partenerii Mid Europa, cu care BERD a colaborat în
calitate de consilier al Fondului de Convergenţă al Europei Emergente II şi al Fondului
Mid Europa IV.

Finanţare oferită de BERD:
80,000,000.00 EUR
Un angajament de capitaluri proprii de până la 80 de milioane de euro.

Costul total al proiectului
800,000,000.00 EUR
Valoarea ţintă a Fondului este de 150 de milioane de euro.

Sumar de Mediu şi Social
Clasificat FI (ESP 2014). Consilierul a aplicat în mod satisfăcător Cerinţele BERD de
Mediu şi Sociale. Defalcarea sectorială a portofoliului de investiţii se estimează a avea
un risc social şi de mediu scazut şi nu se anticipează ca Fondul va investi în proiecte
de Categoria A. Consilierul va continua să respecte Cerinţele de Performanţă 2,4 şi 9
ale BERD, să adopte şi să implementeze Procedurile Sociale şi de Mediu BERD pentru
Fondurile de Capitaluri Proprii şi să transmită Băncii Rapoarte Anuale de Mediu şi
Sociale.

Cooperare tehnică
Nu e cazul.

Contact din partea companiei
Francesca Evans
fevans@mideuropa.com
+44 (0) 20 7886 3600
www.mideuropa.com
South West House 11a Regent Street SW1Y 4LR London United Kingdom

Oportunităţi de afaceri
Pentru oportunităţi de afaceri sau achiziţii, contactaţi clientul.
Pentru proiecte de tip public-privat, vizitaţi EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338
6794
Email: procurement@ebrd.com
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Informaţii generale
Solicitări de informaţii referitoare la proiectele BERD, dar nu privind procesele de
achiziţie:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica de Informare Publică (PIP)
PIP stabileşte modul în care BERD comunică informaţii şi se consultă cu părţile
interesate, pentru a asigura o mai bună cunoaştere şi înţelegere a strategiilor,
politicilor şi operaţiunilor sale. Vă rugăm să vizitaţi pagina referitoare la Politica de
Informare Publică pentru a afla cum puteţi solicita Raportul Consiliului pentru
Sectorul Public.
Textul PIP poate fi găsit la: Text of the PIP

Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM)
Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM) este mecanismul de
responsabilizare al BERD. Oferă posibilitatea unei revizuiri independente a
contestaţiilor venite din partea persoanelor sau a organizaţiilor cu privire la proiectele
finanţate de BERD, despre care se presupune că au provocat sau sunt susceptibile de
a provoca daune mediului şi/sau sociale.
Vă rugăm să vizitaţi pagina Mecanismului de Contestaţii pentru Proiecte pentru a afla
cum puteţi depune o contestaţie. Responsabilul PCM (pcm@ebrd.com) este disponibil
pentru a răspunde întrebărilor pe care le aveţi referitoare la depunerea unei
contestaţii şi criteriile de înregistrare şi eligibilitate, în conformitate cu Regulile de
Procedura PCM.
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