Еуропа қайта құрылымдау және даму банкі

ФФК–МШОК МҚҰ KMF Синдикатталған несие

Ел:

ҚАЗАҚСТАН

Жоба нөмірі:

50164

Кәсіпкерлік сектор:

Депозитарлық емес несие (банкілік емес)

Хабарландыру түрі:

ЖЕКЕ

Экологиялық санат:

FI

Мақсатты төлем күні:

30 қаңтар 2019 ж.

Мәртебе:

Соңғы рецензиядан өтиті, Кеңес мақұлдауын күтеді

Төлемдік
қызметтер
Директиваны ашу:

туралы

Жоба сипаттамасы
KMF ("KMF") микроқаржыландыру ұйымы жауапкершілігі шектеулі қоғам 50 миллион
АҚШ долларына дейін (теңгелік баламада) синдикатталған несие, ЕҚДБ беретін 10
миллион АҚШ долларына дейінгі несиені және «максимал күштер негізінде» тартылатын
40 миллион АҚШ долларына дейінгі сомаға коммерциялық кәсіпорынға қарызын қамтиды.
Коммерциялық кәсіпорынға қарыз қатты валютада синдикатталатын болады. ЕҚДБ кроссвалюталық мәміле өткізеді және жергілікті валютада KMF несиесін береді. Жетістік
жағдайында бұл Банкпен мультивалюталық мәмілемен ұйымдастырылған алғашқы
синдикатталған несие болады.
Жоба мақсаттары
Синдикатталған несие KMF Қазақстанда микро-, шағын және орта кәсіпорындарға
(«МШОК») жергілікті валютада қаржыландыру мүмкіндігін береді, сондай-ақ жеке
кредиторларға ес қаржы мекемелеріне ұзақ мерзімді қаржыландыру беруге қолдау беретін
болады.
Көшудің әсері
Бұл жоба бүгінгі таңда ЕҚДБ көрсетілген өтпелі кезеңге әсерін одан әрі күшейтеді және

бүкіл ел бойынша компания желісін пайдаланатын жаңа және өңірлік қарызгерлерге баса
назар аударумен МШОК несие портфелін дамытуға көмектеседі. Қаржы міндеттемелерін
ұстану

және

портфолио

сапасының

көрсеткіштері

бойынша

талаптар

мекеме

орнықтылығына көмектесетін болады.
Клиент туралы ақпарат
KMF МҚҰ LLC
KMF МҚҰ Қазақстанда 52% нарық үлесімен, 336 млн АҚШ долларында жиынтық
активтерімен, 70,3 млн АҚШ доллары көлемінде меншікті капиталымен, 200 мыңнан астам
белсенді клиенттері және 114 кеңсесімен (14 филиал және 100 сауда нүктесі) ірі жеке
МКҰ болып табылады. KMF негізгі акционерлері акцияларының жалпы пакеті 90,0% үш
халықаралық қор болып табылады.
ЕҚДБ қаржылық мәліметі
10000000,00 АҚШ долл.
10000000 АҚШ долл.
Жобаның жалпы құны
50000000,00 АҚШ долл.
50000000 АҚШ долл.
Экологиялық және әлеуметтік мәлімет
Санаттандырылған FI (2014 ESP). KMF МҚҰ, Қазақстан, ЕҚДБ әрекет етуші клиенті
болып табылады және бар қауіптер шеңберінде ОР 2, 4 және 9 сәйкеседі. Қарыз алушы
2014 жылдан бері жұмыс істейтін Экологиялық және әлеуметтік басқару жүйесіне (ESMS)
ие және бүгінгі таңда ЭжӘмәселелері бойынша қанағаттанарлық есеп тапсырды. KMF
МШОК

несиелері

үшін

ЭЖӘ

саласында

қауіптерді

басқару

бойынша

ЕҚДБ

процедураларын қолдануды және ЕҚДБ ЭЖӘ бойынша жыл сайын есеп тапсыруды
жалғастыратын болады.
Техникалық ынтымақтастық
KMF Орталық Азияда Шағын Бизнеске арналған Өңірлік бағдарлама шеңберінде
өткізілетін тренингтерді пайдалана алады. RSBP білім алмасу және алмасуға арналған
электрондық платформа арқылы, сондай-ақ арнайы пәндер бойынша семинарлар арқылы

МШОК қаржыландыруда банктер, банктік емес микроқаржыландыру мекемелері мен
басқа делдалдар үшін орталықтан білім алмасуға бағытталатын болады.
Компания туралы ақпарат
Елена Скуфаляриди
elena.skufa@kmf.kz
+7 (727) 331-74-74, қосымша 156
www.kmf.kz
Бизнес мүмкіндіктері
Іскерлік

мүмкіндіктер

немесе

сатып

алулар

үшін

клиенттер

компаниясымен

байланысыңыз.
Жалпы анықтамалар
Сатып алуды жүзеге асырумен байланысты емес ЕҚДБ жобалары бойынша анықтамалар:
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Эл.пошта: projectenquiries@ebrd.com
Жұртшылықты хабардар ету қағидаттары (ЖХЕҚ)
ЖХЕҚ ЕҚДБ стратегияларын, саясатын және операциялық қызметін тереңірек түсінуге
және білуге жәрдемдесу үшін ЕҚДБ-де белгіленген ақпаратты ашу және мүдделі
тараптармен кеңесулер жүргізу тәртібін анықтайды.
ЖХЕҚ мәтіні
Жобалармен байланысты шағымдарды қарау жөніндегі орган (ШҚО)
Жобалармен байланысты шағымдарды қарау жөніндегі орган (ШҚО) ЕҚДБ қызметінің
есептілігiн қамтамасыз ететін механизм болып табылады (https://www.ebrd.com/work-withus/project-finance/project-complaint-mechanism.html).
ШҚО рәсімінің ережелеріне сәйкес, шағым беруге немесе оларды тіркеумен олардың
тиімділігін

мойындауға

қойылатын

талаптарға

қатысты

өзіңіздің

кез-келген

сұрақтарыңызға жауап алу үшін келесі мекенжай бойынша ШҚО уәкіліне жүгінсеңіз
болады: pcm@ebrd.com

