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Опис проекту
Надання кредиту 10 млн. дол. США компанії «Інтергрейн С. А.» на фінансування
потреб в оборотному капіталі дочірніх підприємств групи «Содружество» у
Сербії та Україні.

Цілі проекту
Кредит буде використаний для фінансування потреб групи в оборотному
капіталі для закупівлі товарів у Сербії та Україні.

Вплив на процес переходу
Вплив на процес переходу у цьому проекті та проекті фінансування капітальних
інвестицій та потреб в оборотному капіталі дочірніх підприємств групи
«Содружество» у Туреччині забезпечується завдяки підтриманню розширення
діяльності групи та її інтеграції в інші ринки у регіоні ЄБРР шляхом придбання
активів у Туреччині та розширення бази постачальників в Україні та Сербії.
Проект також сприятиме збільшенню конкурентоспроможності групи завдяки
підвищенню бізнес-стандартів, ефективності діяльності та прибутковості.

Інформація про клієнта
«ІНТЕРГРЕЙН С. А.»
Компанія «Содружество Груп С. А.», штаб-квартира якої розташована у
Люксембурзі, входить до 20 найбільших у світі переробників сої та веде
діяльність у Туреччині та інших регіонах, включаючи СНД, Близький Схід та
Північну Африку, Латинську Америку та Європу.

Фінансування ЄБРР
До 10 млн. дол. США

Загальна вартість проекту
До 10 млн. дол. США

Екологічні та соціальні впливи

Проект віднесено до категорії «B» (ЕСП 2014). Закупівля та переробка бобів сої
пов’язана з низкою екологічних і соціальних впливів, які є добре зрозумілими та
легко піддаються пом’якшенню шляхом реалізації відповідних заходів.
Передінвестиційне екологічне та соціальне дослідження (ПЕСД) цього проекту
включало у себе заповнення детальної екологічно-соціальної анкети компаніями
групи та відвідування виробничих потужностей групи працівником Відділу
довкілля та сталого розвитку Банку. Ці потужності розташовані у промисловій
зоні міста та оточені іншими промисловими компаніями.
Група має належне кадрове забезпечення та продемонструвала міцне бажання і
готовність вирішувати питання ключових екологічних і соціальних впливів,
пов’язаних з її виробничою діяльністю.
Група нещодавно створила відділ якості в Туреччині та прийняла низку цілей
для вдосконалення управління якістю, харчовою безпекою, охороною довкілля,
охороною праці та технікою безпеки.
Це досягатиметься шляхом послідовного проходження сертифікації ISO9001 з
управління якістю, ISO22000 та GMP PLUS з харчової безпеки, «Круглого столу з
відповідального виробництва сої», ISO 14001 з екологічного менеджменту та
OHSAS 18001 з охорони праці та техніки безпеки.
Група виконала детальний аналіз своїх виробничих потужностей у Туреччині та
розробила комплексний план заходів у низці складових виробничого процесу,
які мають забезпечити виробничі покращення, а також покращення у сфері
охорони довкілля, охорони праці та техніки безпеки. Зазначені потужності є в
цілому досить старими, і група має плани щодо масштабної модернізації та
заміни обладнання і устаткування. Ці плани включають у себе покращення
процедур екологічного контролю, підвищення рівня охорони праці шляхом
проведення додаткового навчання, вдосконалення технічної бази та
документації, встановлення нового та ремонт старого обладнання, а також
модернізацію будівель.
Цей план покращень та інші зобов’язання щодо впровадження систем
управління були відображені у погодженому з групою Плані екологічних і
соціальних заходів (ПЕСЗ) з визначенням термінів виконання та вартості окремих
заходів. Група повинна буде подавати до Банку річну звітність про виконання
ПЕСЗ, а також інші екологічні та соціальні питання.

Технічне співробітництво
Немає.

Контактна інформація компанії
Артем Поздняков
Керівник відділу казначейства та корпоративних фінансів групи
a.pozdnyakov@sodru.com
www.sodrugestvo.com
Sodrugestvo Group S.A.
29 Avenue de la Porte-Neuve
L-2227 Luxemburg

Можливості для бізнесу

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або закупівлі, зв’яжіться з
компанією-клієнтом.

Загальна інформація
Отримання інформації про проекти ЄБРР, не пов’язаної з закупівлями:
Тел.: +44 20 7338 7168;
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Принципи інформування громадськості (ПІГ)
У ПІГ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить
консультації зі стейкхолдерами з метою покращення обізнаності та розуміння
його стратегій, принципів та діяльності.
Текст ПІГ

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС)
Орган розгляду скарг (ОРС) є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує
можливість незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно
проектів, які фінансуються Банком та щодо яких є припущення, що вони вже
завдали або можуть завдати екологічну та/або соціальну шкоду.
Інформацію про те, як подати скаргу, можна знайти на сторінці Орган розгляду
скарг. З будь-якими запитаннями щодо подання скарг і критеріїв їх реєстрації та
прийняття до розгляду згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до
Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com).

