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Louis Dreyfus Company – O nouă
finanţare de tip Trade Finance
Ţara: Regional
Numărul proiectului: 51258
Sectorul de activitate: Agribusiness
Tip: Privat
Categorie de mediu:
Data consiliului: 27 nov 2019
Statut: exploratoriu
Data publicării: 20 iun 2019

Descrierea proiectului
O facilitate de credit de tip revolving de 100 de milioane de dolari pentru finanţarea
partială a nevoilor de capital de lucru ale filialelor Louis Dreyfus Company active în
Ucraina, Turcia, Egipt, Kazakstan, Tadjikistan, Bulgaria, România şi Polonia. Proiectul
va finanţa nevoile de capital de lucru ale filialelor Louis Dreyfus Company ("LDC",
"Compania") asociate activităţilor de comercializare a produselor agricole din aceste
ţări.

Obiectivele proiectului
Nevoile de capital de lucru sunt sezoniere şi acoperă achiziţia de produse agricole la
preţuri care fluctuează pe parcursul anului. Proiectul va asigura o finanţare stabilă a
capitalului de lucru pentru activităţile de comert în ţările în care lichiditatea poate fi o
constrângere.

Impactul de tranziţie
Impactul de tranziţie al investiţiei reiese din contribuţia sa la cresterea competitivităţii
unor lanţuri de producţie în ţările de operare ale BERD. Se va pune accentul în special
pe îmbunătăţirea calităţii culturilor, mai ales a celor de cereale şi bumbac; pe legături
mai bune cu furnizorii şi pe îmbunătăţirea standardelor de mediu si sociale. În plus, în
contextul «bunei gurvernanţe» ce reprezintă a doua calitate de impact de tranziţie,
LDC şi BERD se vor angaja într-un dialog la nivel înalt pentru o mai bună guvernanţă
corporativă destinate îmbunătăţirii acţiunilor climatice. Eforturile comune ale BERD şi
LDC se vor axa pe adoptarea unor modalităţi îmbunătăţite de evaluare şi raportare
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privind acţiunile climatice, ceea ar putea duce la participare LDC la unele platforme
globale de evaluare si raportare, cum ar fi Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures ("TCFD"), cu efect demonstrativ semnificativ în industrie.

Informaţii despre client:
LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA
Fondată în 1851 şi activă în peste 100 de ţări, Louis Dreyfus Company este un
important comerciant internaţional şi procesator de mărfuri agricole. LDC
achiziţionează, prelucrează, comercializează şi transportă anual aproximativ 80 de
milioane de tone de produse agricole.

Finanţare oferită de BERD:
100,000,000.00 USD
Până la 100 de milioane de dolari împrumut pe o perioadă de 3-5 ani pentru
finanţarea partială a nevoilor de capital de lucru ale filialelor Louis Dreyfus Company
din Ucraina, Turcia, Egipt, Kazahstan, Tadjikistan, Bulgaria, România şi Polonia.

Costul total al proiectului
300,000,000.00 USD
Nota: Necesităţile reale de finanţare vor fluctua în funcţie de preţurile şi volumul
mărfurilor, dar sunt estimate la aproximativ 300 de milioane de dolari.

Sumar de Mediu şi Social
Categoria B. Acordarea capitalului de lucru pentru achiziţionarea mărfurilor agricole
nu este asociată cu un impact de mediu sau social semnificativ. Louis Dreyfus
Company este bine-cunoscută Bancii datorită tranzacţiilor anterioare, iar
managementul aspectelor sociale şi de mediu s-a dovedit întotdeauna satisfăcător
pentru Bancă. Louis Dreyfus Company a implementat un sistem global de gestionare
a Securitătii, Sănătăţii şi Mediului ("SHE") ce include module privind Leadership-ul,
Inspecţia Instalatiilor, Investigarea Accidentelor, Planificarea Urgenţelor, Reguli şi
Regulamente, Training, Folosirea Echipamentelor de Protecţie ("PPE"), Igiena
Industrială si Protecţia Muncii si Controale de Proiectare. BERD a discutat aplicarea
acestui sistem cu Compania şi monitorizează progresul companiei.
Aplicarea completă a sistemului va asigura faptul că activităţile companiei îndeplinesc
Cerinţele de Performanţă ale Băncii. Compania va continua să pună la dispoziţia
Băncii rapoarte anuale referitoare la problemele de mediu şi sociale asociate
operaţiunilor companiei.

Cooperare tehnică
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Ar putea fi oferit sprijin pentru dezvoltarea lanţului valoric pentru culturi specifice si
pentru legături mai integrate cu furnizorii.

Contact din partea companiei
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

Oportunităţi de afaceri
Pentru oportunităţi de afaceri sau achiziţii, contactaţi clientul.

Informaţii generale
Solicitări de informaţii referitoare la proiectele BERD, dar nu privind procesele de
achiziţie:
Tel: +44 20 7338 7168 ; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica de Informare Publică (PIP)
PIP stabileşte modul în care BERD comunică informaţii şi se consultă cu părţile
interesate, pentru a asigura o mai bună cunoaştere şi înţelegere a strategiilor,
politicilor şi operaţiunilor sale. Vă rugăm să vizitaţi pagina referitoare la Politica de
Informare Publică pentru a afla cum puteţi solicita Raportul Consiliului pentru
Sectorul Public.
Textul PIP poate fi găsit la: Text of the PIP

Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM)
Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM) este mecanismul de
responsabilizare al BERD. Oferă posibilitatea unei revizuiri independente a
contestaţiilor venite din partea persoanelor sau a organizaţiilor cu privire la proiectele
finanţate de BERD, despre care se presupune că au provocat sau sunt susceptibile de
a provoca daune mediului şi/sau sociale.
Vă rugăm să vizitaţi pagina Mecanismului de Contestaţii pentru Proiecte pentru a afla
cum puteţi depune o contestaţie. Responsabilul PCM (pcm@ebrd.com) este disponibil
pentru a răspunde întrebărilor pe care le aveţi referitoare la depunerea unei
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contestaţii şi criteriile de înregistrare şi eligibilitate, în conformitate cu Regulile de
Procedura PCM.
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