Louis Dreyfus Company - ekspansja w
dziedzinie finansów handlowych
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Opis projektu
Kredyt odnawialny w wysokości 100 mln USD na finansowanie części potrzeb kapitału obrotowego
spółek zależnych Louis Dreyfus Company działających na Ukrainie, w Turcji, Egipcie, Kazachstanie,
Tadżykistanie, Bułgarii,
Rumunii i Polsce. Projekt będzie finansował potrzeby kapitału obrotowego spółek zależnych Louis
Dreyfus Company („LDC”, „Spółka”) w zakresie działalności merchandisingowej towarów rolnych w
tych krajach.

Cele projektu
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy ma charakter sezonowy i pokrywa zakup towarów rolnych po
cenach, które zmieniają się w ciągu roku. Projekt zapewni stabilne finansowanie kapitału obrotowego
dla działalności merchandisingowej w krajach, w których płynność finansowa m oże stanowić
ograniczenie.

Wpływ na Transformację
Przejściowy wpływ inwestycji wynika z jej wkładu w jakość „konkurencyjną”, ukierunkowaną na
wybrane łańcuchy wartości w transakcjach COO EBOR. Szczególny nacisk zostanie położony na
poprawę jakości upraw, w tym zbóż i bawełny; lepsze powiązania z dostawcami; oraz poprawę
standardów środowiskowych i społecznych. Ponadto, w ramach „dobrze zarządzanego”,
drugorzędnego wpływu przejścia na jakość, kraje najsłabiej rozwinięte i EBOR zaangażują się w
dialog na wysokim szczeblu w celu wzmocnienia ładu korporacyjnego
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w zakresie działań na rzecz klimatu. Wspólne wysiłki EBOR i LDC skoncentrują się na przyjęciu
ulepszonych ocen dotyczących klimatu i opcji ujawniania informacji, co może doprowadzić do
uczestnictwa LDC w światowych platformach, takich jak grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji
finansowych związanych z klimatem („TCFD”), ze znaczącym efektem demonstracyjnym w branży.

Informacje o kliencie
LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA
Założona w 1851 roku i działająca w ponad 100 krajach Louis Dreyfus Company jest wiodącym
międzynarodowym sprzedawcą i przetwórcą produktów rolnych, nabywająca, przetwarzająca,
sprzedająca i transportująca rocznie około 80 milionów ton produktów.

Podsumowanie finansowe EBOR
USD 100.000.000,00
Do 100 mln USD w kredycie odnawialnym na 3-5 lat w celu częściowego sfinansowania potrzeb
kapitałowych spółek zależnych Louis Dreyfus Company na Ukrainie, w Turcji, Egipcie, Kazachstanie,
Tadżykistanie, Bułgarii, Rumunii i w Polsce.

Całkowity koszt projektu
USD 300.000.000,00
Uwaga: Rzeczywiste potrzeby finansowe będą ulegać wahaniom w zależności od cen i wolumenu
towarów, ale szacowane są one na ok. 300 milionów dolarów.

Podsumowanie środowiskowe i społeczne
Kategoria B. Zapewnianie kapitału obrotowego na zakup towarów rolnych nie jest związane ze
znaczącymi skutkami środowiskowymi lub społecznymi. Louis Dreyfus Company jest dobrze znana
Bankowi dzięki wcześniejszym transakcjom, a zarządzanie przez Spółkę kwestiami środowiskowymi i
społecznymi zawsze okazywało się dla Banku satysfakcjonujące. Louis Dreyfus Company wdrożyła
kompleksowy ogólnoświatowy system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem
(„SHE”), obejmujący podstawowe elementy dotyczące zarządzania, kontroli zakładów, dochodzeń w
sprawie wypadków, planowania awaryjnego, zasad i przepisów, szkoleń, używania środków ochrony
osobistej („PPE”), higieny przemysłowej i ochrony zdrowia w miejscu pracy oraz kontroli
inżynieryjnych. EBOR omówił ze Spółką stosowanie tego systemu i monitoruje postępy Spółki w
realizacji jej zobowiązań.
Pełne zastosowanie systemu zagwarantuje, że działalność Spółki będzie spełniała wymagania Banku
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w zakresie efektywności działania. Spółka będzie w dalszym ciągu przekazywała Bankowi roczne
sprawozdania dotyczące kwestii środowiskowych i społecznych związanych z prowadzoną
działalnością.

Współpraca Techniczna (TC)
Możliwe jest zapewnienie potencjalnego wsparcia w zakresie rozwoju łańcucha wartości w
odniesieniu do określonych upraw i powiązań wstecznych z dostawcami.

Dane kontaktowe spółki
Hervé Sahores herve.sahores@ldcom.com +41-58 688 26 66 https://www.ldc.com/global/en/
29, route de l#Aéroport, PO Box 236, CH-1215 Geneva 15

Możliwości współpracy
W sprawie nawiązania współpracy lub zamówień publicznych należy kontaktować się bezpośrednio
ze Spółką.

Zapytania ogólne
Zapytania dotyczące projektów EBOR, niezwiązane z przetargami:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 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

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.
Regulamin dotyczący PCM | Wersja rosyjska
Wszelkie skargi w ramach PCM muszą zostać złożone nie później niż 12 miesięcy po ostatnim
podziale środków EBOR. 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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