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Πρόγραμμα Επενδύσεων Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (VCIP) II
Χώρα:
Περιφερειακό
Αριθμός επένδυσης:
50118
Επιχειρηματικός τομέας:
Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής
Κατηγορία επένδυσης:
Ιδιωτική
Περιβαλλοντική κατηγορία:
FW
Στοχευόμενη ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου:
23 Μαΐου 2018
Στάδιο επένδυσης:
Διερευνητικό
Ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Αγγλική γλώσσα:
24 Απριλίου 2018

Περιγραφή Επένδυσης
Η ΕΤΑΑ μέσω του Προγράμματος Επενδύσεων Επιχειρηματικού Κεφαλαίου ΙΙ (VCIP II, που είναι
συνέχεια του υφιστάμενου προγράμματος VCIP της ΕΤΑΑ, και αποτελεί ένα πλαίσιο-διευκόλυνση
ύψους 100 εκατ. Ευρώ), έχει ως στόχο να επενδύσει σε εταιρείες τεχνολογίας που βρίσκονται τόσο σε
πρώιμη όσο και σε φάση ανάπτυξης στις χώρες που δραστηριοποιείται η Τράπεζα, με συμμετοχή στο
μετοχικό τους κεφάλαιο ή μέσω άλλων συμμετοχικών τίτλων (μέγεθος επενδύσεων έως 15 εκατ.
Ευρώ) παράλληλα με έμπειρους συν-επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι επενδύσεις
στοχεύουν σε καινοτόμες και υψηλής ανάπτυξης μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που σε μεγάλο
βαθμό δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από την περιορισμένη κοινότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων,
για να βοηθήσουν στην κάλυψη του “χάσματος” επιχειρηματικών κεφαλαίων στην αγορά.

Στόχοι Επένδυσης
(ι) Το VCIP επιτρέπει στην Τράπεζα να προωθεί τις οικονομίες της γνώσης στην περιοχή, να
αναπτύσσει τεχνολογικά οικοσυστήματα, και να υποστηρίξει την καινοτομία. Η Τράπεζα, μέσω του
VCIP, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γεφύρωση του χάσματος χρηματοδότησης επιχειρηματικών
κεφαλαίων που υπάρχει στην περιοχή. Το VCIP επιτρέπει στην Τράπεζα να διατηρεί μια συνολική
προσέγγιση στις επενδυτικές ευκαιρίες υψηλότερου κινδύνου / υψηλότερης απόδοσης.
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Μεταρρυθμιστικά Οφέλη
Το πλαίσιο-διευκόλυνση VCIP II αναμένεται να συμβάλλει στις μεταρρυθμιστικές αρχές της
Ανταγωνιστικότητας και της Ανθεκτικότητας δεδομένου ότι θα στηρίξει την ανάπτυξη νεοσύστατων
και ιδιαίτερα καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας, καθώς
επίσης θα προωθήσει την καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που
βρίσκονται ακόμα σε πρώιμη φάση στην περιοχή της ΕΤΑΑ. Το πλαίσιο-διευκόλυνση VCIP II θα
βασιστεί στην επιτυχία του πρώτου μηχανισμού VCIP I και θα παράσχει καίρια υποστήριξη στην
ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης στην Περιοχή της ΕΤΑΑ, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία για
την Οικονομία της Γνώσης της ΕΤΑΑ, και συγκεκριμένα βάσει της κατηγορίας 3 – Μικρές
Επιχειρήσεις Τεχνολογίας.

Στοιχεία Πελάτη
Κατά περίπτωση.

Χρηματοδότηση της EΤΑΑ
100.000.000 ευρώ

Συνολικό Κόστος Επένδυσης
100.000.000 ευρώ

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Ευθύνη
Το πλαίσιο-διευκόλυνση δεν κατηγοριοποιείται σύμφωνα με την Περιβαλλοντική και Κοινωνική
Πολιτική της Τράπεζας του 2014, εντούτοις κάθε υποέργο θα κατηγοριοποιείται κατά περίπτωση και
θα υπόκειται σε ξεχωριστή Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μελέτη (ESDD), καθώς και σε
συγκεκριμένη εξέταση Φιλοπεριβαλλοντικών Στοιχείων (GET) για το κάθε έργο και πελάτη. Βάσει
την κατηγορία του υποέργου, η κατάλληλη Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μελέτη θα επαληθεύσει
ότι κάθε υποέργο είναι δομημένο ώστε να συμμορφώνεται με της Προδιαγραφές Απόδοσης της
Τράπεζας (PRs).

Τεχνική Συνεργασία
Καμία.

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας
Bakhrom Ibragimov
+40 02073386000
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Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Για δημόσια έργα, επισκεφτείτε EBRD Procurement: Τηλ: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com
Γενικές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις για έργα της ΕΤΑΑ που δεν σχετίζονται με προμήθειες:
Τηλ: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Πολιτική Δημόσιας Πληροφόρησης (PIP)
Η PIP καθορίζει με ποιο τρόπο η ΕΤΑΑ γνωστοποιεί πληροφορίες και διαβουλεύεται με
ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ώστε να προωθηθεί η καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των
στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της. Επισκεφθείτε τη σελίδα Πολιτικής
Δημόσιας Πληροφόρησης παρακάτω για να μάθετε πώς μπορείτε να ζητήσετε μια Aναφορά του
Συμβουλίου του Δημόσιου Τομέα.
Κείμενο της PIP
Μηχανισμός Παραπόνων για Επενδύσεις (PCM)
Η ΕΤΑΑ έχει καθιερώσει έναν Μηχανισμό Παραπόνων για Επενδύσεις (PCM) ο οποίος παρέχει την
δυνατότητα ανεξάρτητης εξέτασης τυχόν παραπόνων από άτομα ή οργανώσεις σχετικά με έργα που
χρηματοδοτούνται από την ΕΤΑΑ και φέρονται να έχουν ή είναι πιθανόν να προκαλέσουν
περιβαλλοντική και/ή κοινωνική ζημία.
Παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Μηχανισμού Παραπόνων για Επενδύσεις για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής παραπόνου. Ο υπεύθυνος PCM
λειτουργός (pcm@ebrd.com) βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την
διαδικασία υποβολής παραπόνων αλλά και τα κριτήρια εγγραφής και καταλληλότητας σύμφωνα με
τους κανονισμούς του PCM Rules of Procedure.
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