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Proje Tanımı
Louis Dreyfus Şirketi’nin Ukrayna, Türkiye, Mısır, Kazakistan, Tacikistan,
Bulgaristan, Romanya ve Polonya’da aktif olan iştiraklerinin işletme sermayesi
ihtiyaçlarının bir kısmını finanse etmeye yönelik 100 milyon USD tutarında döner
kredi. Proje, Louis Dreyfus Şirketi’nin (“LDŞ”, “Şirket”) iştiraklerinin adı geçen
ülkelerdeki tarım ürünlerinin ticari satış faaliyetlerine yönelik işletme sermayesi
ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Proje Hedefleri
İşletme sermayesi ihtiyaçları mevsimseldir ve bu ihtiyaçlara, tarım ürünlerinin yıl
boyunca dalgalanan fiyatlardan satın alınması da dahildir. Proje, likiditenin bir
kısıt olabileceği ülkelerde ticari satış faaliyetleri için işletme sermayesi
finansmanı sağlayacaktır.

Geçiş Etkisi
Bu yatırımın geçiş etkisi, EBRD’nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki seçili değer
zincirlerinde “rekabet” kalitesine sağlayacağı katkıdan ileri gelmektedir. Tahıllar ve
pamuk gibi mahsullerin kalitesinin iyileştirilmesine, tedarikçilerle daha iyi bağlantı
kurulmasına ve çevresel ve sosyal standartların iyileştirilmesine özellikle

odaklanılacaktır. Buna ilaveten, ikincil geçiş etkisi özelliği olarak “iyi yönetişim” başlığı
altında LDŞ ve EBRD, iklim değişikliği konusunda kurumsal yönetişimin
iyileştirilmesine yönelik üst düzey diyalog içerisinde olacaklardır. EBRD ve LDŞ,
iklime ilişkin iyileştirilmiş değerlendirme ve beyan seçeneklerinin benimsenmesi
yönünde ortak çaba sarf edecekler, böylelikle muhtemelen LDŞ, İklimle İlişkili
Finansal Beyanlar Görev Grubu (“TCFD”) gibi küresel platformlara katılacak, bu da
sektörde önemli bir özendirici etki yaratacaktır.

Müşteri Bilgileri
LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA
1851’de kurulan ve 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Louis Dreyfus Şirketi,
tarım ürünlerini işleyen ve ticaretini yapan, önde gelen uluslararası bir firmadır;
yıllık yaklaşık olarak 80 milyon ton ürünü çıkarır, işler, ticaretini ve sevkiyatını
yapar.

EBRD Finansman Özeti
100.000.000,00 USD
Louis Dreyfus Şirketi’nin Ukrayna, Türkiye, Mısır, Kazakistan, Tacikistan,
Bulgaristan, Romanya ve Polonya’daki iştiraklerinin işletme sermayesi
ihtiyaçlarının bir kısmını finanse etmeye yönelik 3 ila 5 yıllık 100 milyon dolara
varan döner kredi

Toplam Proje Maliyeti
300.000.000,00 USD
Not: Gerçek finansman ihtiyaçları emtia fiyatlarına ve hacimlerine bağlı
olarak dalgalanacaktır, ancak yaklaşık 300 milyon USD olarak tahmin
edilmektedir.

Çevresel ve Sosyal Bilgiler
B sınıfında yer almaktadır. Tarım ürünlerinin satın alınmasına yönelik işletme
sermayesinin sağlanması, önemli bir çevresel veya sosyal etki ile ilişkili değildir.
Louis Dreyfus Şirketi daha önceki ticari işlemler sebebiyle Banka tarafından iyi
tanınmaktadır ve Şirket’in çevresel ve sosyal konuları yönetim biçimi Banka
açısından her zaman için tatmin edici olmuştur. Louis Dreyfus Şirketi tüm dünyada
kullanılan kapsamlı bir Güvenlik, Sağlık ve Çevre (“SHE”) Yönetim Sistemini
uygulamaya koymuş, bunun ana bileşenleri olan Liderlik, Tesis Teftişleri, Kaza
Araştırmaları, Acil Durum Planlama, Kural ve Yönetmelikler, Eğitim, Kişisel Koruyucu
Donanımların (KKD) Kullanımı, Endüstriyel Hijyen ve İş Sağlığı ve Mühendislik
Kontrolleri hususlarına odaklanmıştır. EBRD bu sistemin uygulanmasını Şirket ile
görüşmüştür ve Şirket’in taahhütlerini ne derece yerine getirdiğini izlemektedir.
Sistemin tam olarak uygulanması, Şirket’in faaliyetlerinin Banka’nın Performans
Gerekliliklerine uygun olmasını sağlayacaktır. Şirket, faaliyetlerine ilişkin çevresel ve
sosyal konularda Banka’ya yıllık raporlar sunmaya devam edecektir.

Teknik İşbirliği
Belirli mahsuller için değer zinciri geliştirme ve tedarikçilerle geriye dönük
bağlantılar kurma hususlarında potansiyel destek sağlanabilir.

Şirket İrtibat Bilgileri
Hervé Sahores
herve.sahores@ldcom.com
+41-58 688 26 66
https://www.ldc.com/global/en/
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