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Opis projektu
Investícia v maximálnej výške 100 mil. EUR, ktorá bude slúžiť na nákup krytých
dlhopisov vydaných Slovenskou sporiteľňou,a.s. (ďalej len “SLSP“) v sériach emisií
počas nasledujúcich troch rokov s cieľovou investíciou do 20% z celkového objemu
emisie. Tento projekt spadá pod II. rámec krytých dlhopisov EBOR pre Slovenskú
republiku.

Ciele projektu
Transakcia má za cieľ podporiť prístup eminenta k strednodobej až dlhodobej forme
financovania pri použití nástroja krytých dlhopisov zaistených hypotekárnymi úvermi.

Vplyv na transformáciu
Projekt pomôže SLSP (i) nastaviť základ pre opakované emisie krytých dlhopisov vo
väčších objemoch do budúcnosti (ii) ďalej podporiť diverzifikáciu zdrojov financovania
prostredníctvom stabilných finančných nástrojov (iii) riešiť nesúlad splatnosti aktív a
pasív a (iv) prispeje k vytvoreniu rozhodujúceho množstva vydaných krytých
dlhopisov na Slovensku a potenciálne priláka záujem aj širšej základne investorov.
Okrem toho projekt prispeje k splneniu úloh EBRD v oblasti GET, kedže SLSP sa
zaviazala, že časť z investície EBRD do krytých dlhopisov bude použitá v súlade s
EBRD GET požiadavkami.

Informácie o klientovi
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S.

SLSP je najväčšia univerzálna banka na Slovensku s viac ako 20% trhovým podielom
na celkových aktívach sektora a najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov na
trhu.

Financovanie EBRD
EUR 100,000,000.00
V maximálnej výške 100 miliónov EUR.

Celkové náklady projektu
EUR 500,000,000.00
V maximálnej výške 500 miliónov EUR

Environmentálna a sociálna kategorizácia
Kategória FI: SLSP je dlhoročným klientom EBRD preukazuje dlhodobý súlad
s požiadavkami EBOR v sociálnej oblasti, oblasti životného prostredia, zdravia a
bezpečnosti (EHSS). V rámci navrhovanej transakcie sa bude od SLSP požadovať
súlad s požiadavkami na výkon 2, 4 a 9 a prevzatie a uplatnenie environmentálnych a
sociálnych postupov EBRD pri hypotekárnych úveroch.

Technická spolupráca
N/A

Kontaktné informácie klienta
Robert Herbec
herbec.robert@slsp.sk
+421 2 48625432
www.slsp.sk
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Slovenská republika

Podnikateľské príležitosti
Ohľadom podnikateľských príležitostí alebo obstarávania, kontaktujte spoločnosť
klienta.

Všeobecné otázky
Otázky ohľadom projektu EBOR nesúvisiace s obstarávaním:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politika informovania verejnosti (PIP)
PIP stanovuje ako EBOR uverejňuje informácie a konzultuje so svojimi partnermi
v záujme zlepšenia povedomia a chápania svojich stratégií, politík a operácií.

V prípade záujmu o Správu Rady EBRD o projekte vo verejnom sektore, navštívte
webovú stránku PIP, uvedenú nižšie, kde nájdete informácie, ako si danú správu
vyžiadať. Text PIP možno nájsť na: Text of the PIP

Mechanizmus podávania sťažností na projekty (PCM)
Mechanizmus podávania sťažností na projekty (PCM) zaviedla EBRD, aby tým
poskytla možnosť nezávislého preskúmania sťažností jednotlivcov alebo organizácií,
týkajúce sa projektov financovaných EBOR, ktoré údajne spôsobili alebo je
predpoklad, že môžu spôsobiť environmentálne škody a/alebo škody v sociálnej
oblasti.
Pre informácie o spôsobe podania sťažností navštívte prosím stránku: Project
Complaint Mechanism (PCM). Pracovníci PCM sú k dispozícii na zodpovedanie
otázok ohľadom podania sťažnosti, kritérií opodstatnenosti a podmienok registrácie
v súlade s procedurálnymi pravidlami PCM

