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Na Etapie Final Review - Projekt podlegający ostatecznej weryfikacji
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Opis projektu:

Udzielenie kredytu typu senior o wartości do 75 mln Euro dla
Millennium Leasing S.A. („Projekt”) w ramach Programu PolGEFF
Leasing Framework („Program Ramowy”). Wypłacone środki
zostaną wykorzystane na finansowanie leasingu dla małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce.
PolGEFF Leasing - Millennium Leasing będzie drugim projektem w
ramach Programu Ramowego.
Millennium Leasing Sp. z o.o. wykorzysta środki uzyskane z
przyznanego kredytu na finansowanie projektów efektywnych w
zakresie wykorzystania energii, zasobów oraz energii odnawialnej,
projektów dot. zarządzania zasobami wodnymi i odpadami, poprzez
prywatne przedsiębiorstwa, co w rezultacie przyczyni się do
stymulowania przejścia na gospodarkę ekologiczną (np. poprzez
„inwestycje GET”) w ramach PolGEFF Leasing. Zakwalifikowane
projekty obejmą szerokie spektrum technologii wybranych na
podstawie kryteriów technicznych, finansowych i środowiskowych.

Cele projektu:

Wpływ
projektu
na
transformacji gospodarki:

proces

Wpływ na proces transformacji gospodarki będzie wynikać głównie
z wykazania opłacalności inwestycji mających na celu efektywne
wykorzystanie energii i zasobów zarówno w przedsiębiorstwach
prywatnych, jak i w sektorze finansowym, co ma przyczynić się do
ekspansji rynkowej i przekazywania umiejętności w Polsce.
Millennium Leasing Sp. z o.o.

Informacja o Kliencie

Millennium Leasing Sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej Banku
Millennium S.A. i jest ósmą pod względem wielkości spółką
leasingową w Polsce z wartością sfinasowanych aktywów w 2017
roku na poziomie 72 miliardów Euro. Millennium Leasing specjalizuje
się w leasingu maszyn i urządzeń oraz środków transportu (pojazdy
lekkie i transport ciężki).
Finansowanie przez EBOR:

75 milionów Euro
Kredyt typu senior w kwocie do 75 milionów Euro z 5-letnim
terminem płatności oraz 2,5 letnim okresem karencji.
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Całkowita wartość projektu:

75 milionów Euro

Klasyfikacja
pod
względem
środowiskowym i społecznym:

Kategoria: Instytucje Finansowe (zgodnie z Polityką ŚrodowiskowoSpołeczną z 2014 roku).
Bank Millennium jest zobligowany do zapewnienia, że Millennium
Leasing spełnia Wymagania Operacyjne nr 2, 4 i 9 określone przez
EBOR w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego
i społecznego, oraz przyjął odpowiednie procedury zarządzania
ryzykiem środowiskowym i społecznym w zakresie działań
pożyczkowych, a także, że będzie corocznie składać raporty
środowiskowo-społeczne, które również będą weryfikować
spełnianie Wymagań Operacyjnych.

Współpraca techniczna:

Brak.

Kontakt ze Spółką:

Radoslaw Szczesniak
Tel: + 48 22 598 2827
E-mail: radoslaw.szczesniak@millenniumleasing.pl

Możliwości współpracy:

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

Zapytania ogólne:

Zapytania dotyczące projektów EBOR, niezwiązane z przetargami
należy kierować:
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

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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