Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
Maxima grupė
Šalis:
LIETUVA
Projekto numeris:
50245
Verslo sektorius:
žemės ūkio veiklos
Pranešimo rūšis:
privatus/neviešas
Aplinkosaugos kategorija:
B
Tikslinio valdybos posėdžio data: 2018 m. rugsėjo 5 d.
Būklė:
pasirašytas
PSD paskelbimo data:
2018 m. rugsėjo 14 d.
Projekto aprašymas
Bankas investavo 40 mln. eurų į UAB „Maxima grupė“, pirmaujančios mažmeninės prekybos
bendrovės Baltijos šalyse, pirmąją obligacijų emisiją. Tarptautinė kredito reitingo agentūra
„Standard&Poor‘s“ emisijos dokumentų rengimo procese suteikė „Maxima grupei“ BB+ kredito
reitingą su stabilia perspektyva. Bendra emisijos apimtis yra 300 mln. Eurų, o obligacijų
išpirkimo terminas – 5 metai.
Projekto tikslai
Obligacijų emisijos lėšos padės refinansuoti paskolos gavėjui suteiktą trumpalaikę tarpinę
paskolą (bridge loan), kurios lėšos skirtos Lenkijos mažmeniniam prekybos tinklui „Emperia
Holding S.A.“ įsigyti. Tikimasi, kad Banko sprendimas investuoti suteiks daugiau pasitikėjimo
investuotojams, padės išplatinti didžiausios privataus sektoriaus bendrovės Baltijos šalyse
obligacijų emisiją ir užtikrins šios bendrovės pirmosios obligacijų emisijos sėkmę.
Įtaka pereinamuoju laikotarpiu
Įtaką pereinamuoju laikotarpiu lemia dvi ypatybės:
Pirmoji Projekto ypatybė pereinamuoju laikotarpiu yra atsparumas, kadangi „Maxima grupės“
obligacijų emisija bus pirmoji įmonės tokios apimties obligacijų emisija Baltijos šalyse. Tikimasi,
kad rinkos dalyviai ją ne tik pastebės, bet ir kad ji bus laikoma atskaitos tašku bei lyginamuoju
standartu ateityje platinant tarptautines obligacijų emisijas Baltijos šalyse .
Antroji ypatybė pereinamuoju laikotarpiu yra integruotumas, kurio įrodymas ir yra Lenkijos
mažmeninio prekybos tinklo integravimas į „Maxima grupės“ tinklą. Tai suteiks įmonei galimybę
didinti veiklos mastą ir konkurencingumą regione, taip pat skatins tarptautinę prekybą, nes
daugiau vietos tiekėjų turės galimybę įsilieti į Lietuvos ir Lenkijos rinkas.

Informacija apie klientą
UAB „MAXIMA GRUPĖ“
UAB „Maxima grupė“ yra pirmaujanti mažmeninės prekybos bendrovė Baltijos šalyse,
didžiausias darbdavys ir antroji pagal dydį įmonė Lietuvoje.
„Maxima grupė“ valdo mažmeninės prekybos tinklą Baltijos šalyse, „Stokrotka“ mažmeninės
prekybos tinklą Lenkijoje, „T-Market“ tinklą Bulgarijoje ir internetinę maisto ir kitų prekių
parduotuvę „Barbora“, kuri veikia Lietuvoje ir Latvijoje.
„Maxima grupė“ yra „Vilniaus Prekybos grupės“, vienos iš didžiausių mažmeninės prekybos
grupių Baltijos šalyse ir centrinėje bei rytų Europoje, narė.
Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas
40 000 000, 00 eurų
Bendra projekto sąnaudų suma
300 000 000,00 EUR
Įmonės atsakomybė dėl poveikio aplinkai ir visuomenei
Projektas priskirtas B kategorijai. (ESP 2014). Banko specialistai atliko išsamų įmonės
atsakomybės patikrinimą dėl poveikio aplinkai ir visuomenei, jiems buvo pateikta tolesnės eigos
stebėjimo informacija svarbiausiais klausimais. Įmonė informavo, kad parengtos politikos ir
procedūros, kurios reglamentuoja aplinkos apsaugos, socialinius, kokybės ir tiekimo tinklo
klausimus, taip pat kad įmonė savo veikloje vadovaujasi tokiais tarptautiniais standartais kaip
ISO14001 ir ISO50001, atitinka nacionalinių teisės aktų ir ES reikalavimuis.
Nurodytiesiems svarbiems klausimams spręsti Įmonė turi pakankami darbuotojų centrinėje
būstinėje ir atskirose parduotuvėse.
Bankas padėjo įmonei parengti Aplinkosaugos ir įmonės socialinės atsakomybės veiksmų planą
(ESAP), kad būtų užtikrinta įmonės socialinė atsakomybė ir kad būtų teikiamos ataskaitos dėl
poveikio aplinkai ir visuomenei. Įmonė nuolat teiks ataskaitas apie ESAP vykdymo eigą ir
vykdymo atitiktį Banko reikalavimams.
Techninis bendradarbiavimas
n.d.
Kontaktiniai Įmonės duomenys
Vitalij Rakovski
info@maximagrupe.eu
+370 5 219 6000
http://www.maximagrupe.eu/

„Maxima grupė“, UAB, Savanorių pr. 247, LT-02300, Vilnius, Lithuania
Verslo galimybės
Dėl verslo galimybių ar viešųjų pirkimų siūlome kreiptis į kliento įmonę.
Dėl bendrųjų užklausų
Jei turite klausimų dėl ERPB projektų, nesusijusių su viešaisiais pirkimais, siūlome kreiptis:
Tel. +44 20 7338 7168; Fakso Nr. +44 20 7338 7380
El. paštas projectenquiries@ebrd.com
Informacijos viešinimo politika (IVP, angl. PIP)
Informacijos viešinimo politika nustato, kaip ERPB skelbia informaciją ir konsultuojasi su
suinteresuotosiomis šalimis, norėdamas užtikrinti geresnę informacijos sklaidą ir jo strategijų,
politikų bei veiklos supratimą.
Text of the PIP
Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas (SPNM, angl. PCM)
ERPB parengė Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmą (SPNM, angl. PCM), kuriuo
vadovaujantis būtų suteikta galimybė nešališkai išnagrinėti vieno ar kelių asmenų arba
organizacijų skundus dėl tų Banko finansuojamų projektų, kuriuos įgyvendinant kilo įtarimų, kad
buvo padaryta arba galimai bus padaryta žala.
Rules of Procedure governing the PCM | Russian version
Vadovaujantis Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmu (SPNM), skundai pateikiami ne
vėliau kaip per 12 mėnesių po paskutinės ERPB lėšų išmokėjimo datos. Esant reikalui siūlome
susisiekti su SPNM, angl. PCM, pareigūnu (pcm@ebrd.com) arba kreiptis pagalbos į ERPB
atstovybę, jeigu norite gauti informaciją apie skundo pateikimo laikotarpį.

