Projekt Oriole
Kraj: POLSKA
Numer projektu: 50412
Sektor działalności: Pozabankowa instytucja finansowa
Rodzaj ogłoszenia: PRYWATNE
Kategoria środowiskowa: FI
Data przedstawienia na Radzie Dyrektorów: 5 września 2018
Status: Podpisano
Data przedstawienia PSD w języku angielskim: 30 stycznia 2019

Opis projektu:
EBOR zainwestował kwotę 166 mln PLN (równowartość 38,7 mln EUR) w obligacje
podporządkowane wyemitowane przez Bank Millennium S.A. w ramach emisji o łącznej
wartości 830 mln PLN (równowartość 193,5 mln EUR). Jest to druga emisja obligacji
podporządkowanych wyemitowana przez Bank Millennium S.A. na polskim rynku.
Kwalifikowane obligacje kapitałowe Tier 2 mają 10-letni termin wykupu, są płatne na żądanie
po pięciu latach i będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cele projektu:
Dzięki tej inwestycji, EBOR dąży do wsparcia optymalizacji struktury kapitałowej Banku
Millennium S.A. poprzez zwiększenie wagi instrumentów Tier 2 i bazy finansowania
kwalifikującej się do MREL, zgodnie z wymogami regulacyjnymi, które należy określić na
poziomie europejskim i lokalnym.
EBOR wsparł emisję obligacji Banku Millennium S.A., mobilizując bazę inwestorów
instytucjonalnych i przyczyniając się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Wpływ na Transformację Gospodarki (TI):
Projekt realizuje politykę EBOR dot. przejścia na gospodarkę ekologiczną (GET)
w Polsce. Bank Millennium S.A. przeznaczy 150% środków pochodzących z inwestycji EBOR
na finansowanie certyfikowanych projektów komercyjnych i mieszkaniowych, które spełniają
kryteria kwalifikowalności GET.
Projekt wzmacnia również adekwatność kapitałową jednego z największych banków
w Polsce.

Informacje o kliencie:
BANK MILLENNIUM SA
Bank Millennium S.A. jest szóstym co do wielkości bankiem komercyjnym w Polsce pod
względem sumy aktywów. Został założony w 1989 roku, w większości należy do Banco
Commercial Portugues SA i jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. Bank Millennium S.A. posiada rating BBB-/Baa2 (Fitch/Moody's) a obszar jego
działalności skupia się na tradycyjnym, uniwersalnym modelu bankowości i posiada
ugruntowaną (głównie skoncentrowaną na rynku detalicznym) franczyzę rynkową.

Finansowanie EBOR:
PLN 166,000,000.00

Łączny Koszt Projektu:
PLN 830,000,000.00

Podsumowanie środowiskowe i społeczne:
Kategoria środowiskowa: Instytucje Finansowe (zgodnie z Polityką Środowiskowo-Społeczną
z 2014 roku).
Bank Millennium S.A. jest stałym klientem Banku. Na podstawie dotychczasowej współpracy
spełnia Wymogi Wydajnościowe EBOR 2, 4 i 9. Bank Millennium S.A. w zadowalający sposób
zarządza Procedurami E&S w zakresie Zarządzania Ryzykiem w ramach istniejącego portfela
banku oraz złożył roczny raport środowiskowo społeczny.

Współpraca Techniczna (TC)
Nie dotyczy

Dane kontaktowe spółki
Paweł Rawa, Departament Instytucji Finansowych
pawel.rawa@bankmillennium.pl

Możliwości współpracy
W celu uzyskania informacji na temat możliwości współpracy biznesowej lub zamówień,
należy skontaktować się z firmą klienta.

Zapytania ogólne
Zapytania dotyczące projektów EBOR, niezwiązane z przetargami należy kierować
bezpośrednio do firmy:
Tel: +44 20 7338 7168
Fax: +44 20 7338 7380
E-mail: projectenquiries@ebrd.com

Polityka Informacji Publicznej (PIP)
Polityka Informacji Publicznej określa, w jaki sposób EBOR udostępnia informacje
i konsultuje się z zaangażowanymi stronami, w celu zwiększenia zakresu świadomości
i zrozumienia strategii, polityki i działań Banku. Tekst Sprawozdania Zarządu Sektora
Publicznego
dostępny
jest
na
stronie
Polityki
Informacji
Publicznej.
Tekst Polityki Informacji Społecznej

Mechanizm Składania Skarg dotyczących Projektu
(PCM)

EBOR opracował niezależny Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint Mechanism –
PCM) dla Projektów, w celu umożliwienia niezależnego rozpatrywania skarg od jednej lub
kilku osób lub organizacji związanych z projektami finansowanymi przez Bank, które
prawdopodobnie spowodowały lub mogą powodować szkody.
Informacje na temat sposobu składania skarg, dostępne są na stronie: Mechanizm Składania
Skarg dotyczących Projektu. Specjalista PCM (pcm@ebrd.com) jest dostępny w celu
udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące składania skarg oraz kryteriów
rejestracji i kwalifikowalności, zgodnie z Zasadami Proceduralnymi PCM.

