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Prin Programul său de Investiții de Capital de Risc II (VCIP II, care este o continuare a
programului VCIP existent al BERD și este un instrument cadru dedicat de 100 de
milioane EUR), BERD are drept scop să investească în întreprinderile tehnologice
care se află la o etapă timpurie și de creștere prin intermediul instrumentelor de
investiții în capital, și instrumentelor financiare aferente capitalului (mărimea
investiției de până la 15 milioane EUR) în țările în care Banca își desfășoară
activitățile, alături de co-investitorii cu experiență în domeniul capitalului de risc.
Investițiile se adresează companiilor mici și mijlocii inovatoare și cu un grad sporit de
creștere, care sunt în mare măsură deservite insuficient de comunitatea limitată de
capital de risc, pentru a ajuta la suplinirea "deficitului" de capital de risc.

Obiectivele Proiectului
i) VCIP permite Băncii să promoveze economiile bazate pe cunoaștere în regiune, să
dezvolte ecosistemele tehnologice și să sprijine inovarea; ii) Banca, prin intermediul
VCIP, joacă un rol important în reducerea decalajului de finanțare a capitalului de risc

care există în regiune; iii) VCIP permite Băncii să mențină o abordare de portofoliu
privind oportunitățile de investiții cu risc sporit / cu un grad mai mare de rentabilitate.

Impactul asupra tranziției
Instrumentul VCIP II se așteaptă să contribuie la tranziția competitivă și rezilientă,
deoarece va sprijini dezvoltarea unor întreprinderi extrem de inovatoare și bazate pe
tehnologie și va promova un acces mai bun la capitalul de risc care încă se află într-un
stadiu incipient în regiunea BERD. Instrumentul VCIP II se va baza pe succesul
instrumentul VCIP I și va oferi un sprijin-cheie pentru dezvoltarea economiei bazate
pe cunoaștere în regiunea BERD, în conformitate cu inițiativa băncii privind economia
bazată pe cunoaștere.

Informația cu privire la client
De la caz la caz.

Finanțarea oferită de BERD
100,000,000.00 EUR

Costul total al proiectului
100,000,000.00 EUR

Aspecte de ordin social și de mediu
Instrumentul nu este clasificat în conformitate cu politica de mediu și socială a Băncii
din 2014, cu toate acestea, fiecare subproiect va fi clasificat de la caz la caz și va fi
supus verificării individuale de mediu și sociale (ESDD) și va fi examinat în mod
specific în funcție de proiect și client. În baza categoriei subproiectului, ESDD
corespunzătoare va verifica dacă fiecare subproiect este structurat astfel încât să
respecte cerințele de performanță (PR) ale băncii.

Cooperare tehnică
Nu.

Informația de contact a întreprinderii
Bakhrom Ibragimov
02073386000

Oportunități de afaceri

Pentru oportunități de afaceri sau procurări, contactați compania clientului.
Pentru proiectele din sectorul public, vizitați BERD Procurement: Tel: +44 20 7338
6794
Email: procurement@ebrd.com

Întrebări de ordin general
Întrebări aferente proiectului BERD ce nu țin de procurări:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica de informare a publicului (PIP)
PIP stabilește modul în care BERD prezintă informații și consultă părțile interesate
pentru a promova o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor, politicilor și
operațiunilor sale. Vă rugăm să vizitați pagina PIP de mai jos pentru a afla cum puteți
solicita un raport al Consiliului Director privind sectorul public.
Textul PIP

Mecanismul de reclamații al proiectului (MRP)
Mecanismul de reclamații al proiectului (MRP) este mecanismul BERD de stabilire a
responsabilității. Acesta oferă posibilitatea unei revizuiri independente a reclamațiilor
depuse de persoane fizice și organizații cu privire la proiectele finanțate de BERD
despre care se presupune că au provocat sau este posibil să provoace daune mediului
și / sau sociale.
Accesați pagina Mecanismul de reclamații al proiectului pentru a găsi informații
despre modul de depunere a reclamației. Responsabilul pe MRP (pcm@ebrd.com) este
disponibil pentru a răspunde întrebărilor pe care le puteți adresa cu privire la
depunerea unei reclamații și la criteriile de înregistrare, și de eligibilitate, în
conformitate cu Regulamentul de procedură a MRP.

