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Opis projekta
Kapitalska naložba v višini do 10 milijonov EUR v Sklad zasebnega kapitala Invera
(„Sklad“). Ciljna vrednost Sklada je 100 milijonov EUR.

Cilji projekta
Sklad si bo prizadeval za dolgoročno rast kapitalskih vložkov preko naložb v mala in
srednje velika podjetja usmerjena v rast, ter srednje velika podjetja na Hrvaškem, v
Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori.

Tranzicijski učinek
Transakcija naj bi prispevala k tranzicijskemu učinku z vidika odpornosti, in sicer s
povečanjem razpoložljivosti zasebnega lastniškega kapitala. Projekt bo imel tudi
tranzicijski učinek z vidika konkurence z zagotavljanjem dolgoročnega financiranja
MSP in srednje velikih podjetij v regiji.

Podatki o naročniku
INVERA EQUITY PARTNERS
Sklad bo upravljala družba Invera Equity Partners LLC.

Finančni povzetek EBRD
EUR 10.000.000,00
Obveznost kapitala v višini do 10 milijonov EUR.

Skupni stroški projekta
EUR 100.000.000,00
Ciljna vrednost Sklada je 100 milijonov EUR.

Okoljski in družbeni povzetek
Uvrščen v FI (Okoljska in družbena politika 2014). Sklad bo moral izpolnjevati zahteve
EBRD glede delovanja 2, 4 in 9 ter sprejeti in izvajati postopke EBRD za obvladovanje
okoljskega in družbenega tveganja za aktivne kapitalske sklade in banki posredovati
letna okoljska in družbena poročila.

Tehnično sodelovanje
Ne

Kontaktni podatki podjetja
Slaven Kordic, partner, slaven@inveraep.com
+385 1 4921 429/430
+385 1 4921 431
Budmanijeva 1, 8. nad., 10 000 Zagreb, Hrvaška

Poslovne priložnosti
Za poslovne priložnosti oz. javna naročila vas prosimo, da stopite v stik s podjetjem
stranke.
Za projekte javnega sektorja obiščite stran za javna naročila EBRD: Tel.: +44 20 7338
6794
E-pošta: procurement@ebrd.com

Splošna vprašanja
Vprašanja o projektih EBRD, ki ne zadevajo javnih naročil:
Tel.: +44 20 7338 7168
E-pošta: projectenquiries@ebrd.com

Politika obveščanja javnosti (PIP)
PIP določa način razkrivanja informacij in posvetovanja z interesnimi skupinami EBRD
ter tako spodbuja k boljšemu ozaveščanju in razumevanju svojih strategij, politik in
delovanja.

Na spodnji strani o politiki obveščanja javnosti so informacije o tem, kako lahko
zahtevate poročilo sveta za javni sektor.
Besedilo PIP

Mehanizem pritožb za projekte (PCM)
Mehanizem pritožb za projekte (PCM) je mehanizem odgovornosti EBRD. Zagotavlja
možnost neodvisnega pregleda pritožb posameznikov in organizacij glede projektov,
financiranih s strani EBRD, za katere se domneva, da so povzročili oz. da lahko
povzročijo okoljsko in/ali socialno škodo.
Navodila za vložitev pritožbe si lahko preberete na strani mehanizma pritožb za
projekte Uradna oseba za PCM (pcm@ebrd.com) vam je na voljo za vsa morebitna
vprašanja glede vložitve pritožbe in meril za registracijo ter upravičenost v skladu s
poslovnikom PCM.

