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FIF - Santander Factoring Polska
Lokalizacja: Polska
Numer Projektu: 50467
Sektor działalności: Pozabankowa Instytucja Finansowa
Rodzaj ogłoszenia: Prywatne
Data przedstawienia na Radzie Dyrektorów: 30 stycznia 2019
Status: Po wstępnej akceptacji
Data przedstawienia PSD w języku angielskim: 11 października 2018

Opis projektu
EBOiR udzieli finansowania dłużnego w kwocie do PLN 200 milionów dla Santander
Factoring Sp. z o.o. („Spółka”) w ramach Programu Ramowego dla Instytucji
Finansowych („Program Ramowy”).

Cele projektu
Santander Factoring Sp. z o.o. przeznaczy środki z finansowania na wsparcie mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw („MSME”) w Polsce.

Wpływ na Transformację
Wpływ na Transformację zostanie osiągnięte poprzez poprawę dostępu do usług
faktoringowych dla MSME w regionie, a w konsekwencji wzmocnienie ich
konkurencyjności. Dzięki zastosowaniu odpowiednich praktyk operacyjnych
i zarządzania ryzykiem transakcja pozwoli na wzmocnienie sektora finansowego.

Informacje dla klientów
SANTANDER FACTORING SP. Z O.O.
Santander Factoring Sp. z o.o. jest spółką zależną Santander Bank Polska S.A i drugą
największą firmą faktoringową w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2017 Spółka raportuje
EUR 985 milionów aktywów i EUR 17 milionów kapitału własnego. Do produktów
oferowanych przez Spółkę należy faktoring z regresem, faktoring bez regresu,
faktoring odwrotny (krajowy i zagraniczny), dyskontowanie weksli i confirming.
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Podsumowanie finansowe EBOR
Odnawialny kredyt w wysokości do PLN 200 milionów zapadalny po czterech latach,
dostępny w EUR i PLN.

Całkowity koszt projektu
200 000 000,00 PLN

Podsumowanie środowiskowe i społeczne
Kategoria FI. Spółka zobowiązuje się do spełnienia wymogów EBRD w punktach: 2, 4
i 9, a także do wprowadzenia procedur EBOiR w zakresie społeczno-środowiskowym
dla usług faktoringowych, w tym przestrzeganie listy wykluczeń EBOiR. Spółka
zobowiązuje się również do składania rocznego raportu społeczno-środowiskowego.

Współpraca Techniczna
Brak.

Dane kontaktowe spółki
Grzegorz Kędzior
Grzegorz.Kedzior@santander.pl
(+48) 22 634 50 52

Możliwości współpracy
W celu uzyskania informacji na temat możliwości współpracy lub zamówień, należy
skontaktować się bezpośrednio z firmą klienta.
W przypadku projektów sektora państwowego, zapraszamy na stronę:

Zamówienia EBOR:

Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Zapytania ogólne
Zapytania projektowe EBOR
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

niezwiązane

z

zamówieniami

publicznymi:

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

OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

i zrozumienia strategii, polityki i działań Banku. W celu zamówienia Sprawozdania
Zarządu Sektora Publicznego zapraszamy na stronę Polityki Informacji Publicznej.
Tekst Polityki Informacji Społecznej

Mechanizm Składania Skarg dotyczących Projektu
(PCM)
EBOR opracował Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint Mechanism – PCM),
aby umożliwić niezależne rozpatrywanie skarg składanych przez osoby indywidualne
lub organizacje, które dotyczą finansowania projektów przez Bank i które mogły lub
mogą rzekomo spowodować 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.
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