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GEFF - Poland - SocGen Leasing
Kraj:

Polska

Numer Projektu:

51020

Sektor:

Sektor pozabankowy (Spółki leasingowe)

Publiczny/Prywatny:

Prywatny

Kategoria Środowiskowa:

Instytucje Finansowe (FI)

Data Posiedzenia Rady Dyrektorów:

19 czerwca 2019 r.

Status:

Wstępny etap, Projekt podlegający ostatecznej weryfikacji

Data publikacji
angielskim:

PSD

w

języku

15 maja 2019 r.

Opis projektu:

Udzielenie SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. pożyczki
uprzywilejowanej („Projekt”) w wysokości 100 mln EUR (dostępnej
w PLN lub EUR) w ramach PolGEFF Leasing Framework („Projekt
Ramowy”). Środki te zostaną przeznaczone na finansowanie leasingu
małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) w Polsce.

Cele projektu:

Wpływy z pożyczki zostaną wykorzystane na finansowanie
podprojektów w zakresie efektywności energetycznej i efektywnego
gospodarowania zasobami, energii odnawialnej, gospodarki wodnej
i gospodarki odpadami za pośrednictwem przedsiębiorstw
prywatnych, które stymulują transformację gospodarki ekologicznej
(tj. „inwestycje GET”), w ramach PolGEFF Leasing Framework.
Kwalifikujące się podprojekty obejmą szerokie spektrum technologii
i zostaną wybrane zgodnie z kryteriami technicznymi, finansowymi
i środowiskowymi.

Wpływ projektu na proces transformacji
gospodarki:

Główne źródła wpływu transformacji będą wynikać z wykazania
komercyjnej opłacalności inwestycji w zakresie efektywności
energetycznej i zasobów dla przedsiębiorstw prywatnych i sektora
finansowego. Oczekuje się, że przyczyni się to do rozwoju rynku i
transferu umiejętności w Polsce.

Informacja o Kliencie:

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. jest częścią Grupy Societe
Generale i jest wiodącą firmą leasingową w Polsce w zakresie
finansowania sprzętu. Spółka zapewnia leasing finansowy dla
szerokiego zakresu aktywów, w tym sprzętu rolniczego, pojazdów
lekkich i ciężkich oraz maszyn budowlanych.

Finansowanie przez EBOR:

100 mln EUR

Całkowita wartość projektu:

100 mln EUR

Klasyfikacja
pod
względem
środowiskowym i społecznym:

Kategoria: Instytucja Finansowe (zgodnie z Polityką ŚrodowiskowoSpołeczną z 2014 roku).
SGEL będzie zobligowany do kontynuacji spełniania Wymagań
Operacyjnych nr 2, 4 i 9 określonych przez EBOR w zakresie
zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego oraz
przyjęcia
odpowiednich
procedur
zarządzania
ryzykiem

środowiskowym
i
społecznym
w zakresie działań leasingowych, a także, do corocznego składania
raportów
środowiskowo-społecznych,
które
również
będą
weryfikować spełnianie Wymagań Operacyjnych.
SGEL będzie zobligowany do przestrzegania zasad kompatybilności
podprojektów wraz z odpowiednimi przepisami oraz standardami
z zakresu środowiskowego, społecznego, prawa pracy oraz
przepisów BHP przestrzeganych na terenie Polski, jak również
do przestrzegania kryteriów kwalifikowalności środowiskowej
i społecznej dla podprojektów dotyczących Energii Odnawialnej
i Efektywności Energetycznej.
Współpraca techniczna:

Brak.

Kontakt ze Spółką:

Joanna Budnicka-Bogdan
Adres: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
E-mail: Joanna.Budnicka@sgef.pl
Tel: +48 225284678; +48 225284611
https://www.sgef.pl/

Możliwości współpracy:

W sprawie nawiązania współpracy lub zamówień publicznych należy
kontaktować się bezpośrednio ze Spółką.
W przypadku projektów sektora państwowego, zapraszamy na stronę:
Zamówienia EBOR:
Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Zapytania ogólne:

Zapytania dotyczące projektów EBOR, niezwiązane z przetargami:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: 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 Polityki Informacji Społecznej:
EBRD Public Information Policy

Mechanizm Składania Skarg (Project
Complaint Mechanism - 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.

