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Додаткове торгове фінансування "Луї
Дрейфус Компані" (Louis Dreyfus
Company)
Країна:

Регіональний

Номер проекту:

51258

Галузь:

агропромисловий комплекс

Тип повідомлення:

ПРИВАТНИЙ

Екологічна категорія:
Дата розгляду Радою директорів:

27 листопада 2019 року

Статус:

Вивчення можливостей

Дата оприлюднення резюме проекту:

20 червня 2019 року

Опис проекту
Відновлювана кредитна лінія на суму до 100 млн. доларів США для фінансування частини
потреб в обігових коштах дочірніх підприємств компанії "Луї Дрейфус Компані" (Louis Dreyfus
Company) в Україні, Туреччині, Єгипті, Казахстані, Таджикистані, Болгарії, Румунії та Польщі.
Проект передбачає фінансування потреб в обігових коштах дочірніх підприємств компанії "Луї
Дрейфус Компані" ("LDC", "Компанія") з метою сприяння закупівлі сільськогосподарської
сировини у зазначених країнах.

Цілі проекту
Потреби в обігових коштах мають сезонний характер та покривають закупівлю
сільськогосподарської продукції, ціни на яку змінюються протягом року. Проект передбачає
забезпечення стабільного поповнення обігових коштів на закупівельну діяльність у країнах, де
може виникати обмеження ліквідності.

Вплив на перехідні процеси в економіці
Вплив інвестиції на перехідні процеси в економіці пов'язаний з її внеском в атрибут
"конкурентоспроможність" окремих виробничо-збутових ланцюгів у країнах операцій ЄБРР.
Особливу увагу буде приділено поліпшенню якості сільськогосподарської продукції, у тому
числі зернових культур та бавовнику, зміцненню зв'язків з постачальниками, а також
підвищенню екологічних та соціальних стандартів. Крім того, просуваючи «належне
урядування» як вторинний атрибут перехідного процесу, LDC і ЄБРР вестимуть діалог високого
рівня з питань посилення корпоративного управління з метою збереження клімату. ЄБРР і LDC
спрямовуватимуть спільні зусилля на підвищення вимог до проведення оцінки та розкриття
інформації щодо кліматичного впливу, що, можливо, призведе до підключення LDC до таких
глобальних платформ, як Робоча група з розкриття фінансової інформації стосовно клімату
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(TCFD), яке матиме значний демонстраційний ефект для всієї галузі.

Клієнт
ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМПАНІ СУІС СА (LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA)
Louis Dreyfus Company заснована у 1851 році і діє більш ніж в 100 країнах світу, є провідною
міжнародною компанією з реалізації і переробки сільськогосподарської продукції, яка
закуповує, переробляє, продає і транспортує близько 80 млн. тонн продукції щорічно.

Фінансування ЄБРР
100 000 000,00 доларів США
Відновлювана кредитна лінія на суму до 100 млн. доларів США на строк 3-5 років для
фінансування частини потреб в обігових коштах дочірніх підприємств компанії "Луї Дрейфус
Компані" (Louis Dreyfus Company) в Україні, Туреччині, Єгипті, Казахстані, Таджикистані,
Болгарії, Румунії та Польщі.

Загальна вартість проекту
300 000 000,00 доларів США
Примітка: Реальні потреби у фінансуванні будуть змінюватися залежно від зміни цін і обсягів
товарів та оцінюються приблизно у 300 млн. дол. США.

Екологічна і соціальна категорія
Проект віднесений до категорії B. Поповнення оборотних коштів на закупівлю
сільськогосподарської сировини не пов'язане із значним екологічним або соціальним впливом.
"Луї Дрейфус Компані" (Louis Dreyfus Company) добре відома Банку за попередніми угодами, а
управління екологічними і соціальними питаннями в Компанії завжди задовольняло Банк. У "Луї
Дрейфус Компані" (Louis Dreyfus Company) створена комплексна глобальна система
управління в галузі охорони праці, здоров'я і довкілля, головними складовими якої є лідерство,
інспектування виробничих об'єктів, розслідування виробничих аварій, підготовка планів на
випадок надзвичайних ситуацій, вироблення відповідних нормативів, підготовка кадрів,
використання індивідуальних засобів захисту, забезпечення гігієни та безпеки праці, технічний
контроль. ЄБРР обговорив з Компанією питання практичного впровадження цієї системи і
відстежує виконання Компанією своїх зобов'язань. Повномасштабне впровадження цієї
системи забезпечить дотримання Компанією у своїй діяльності вимог ЄБРР до реалізації
проектів. Компанія і надалі надаватиме Банку щорічну звітність стосовно екологічних та
соціальних аспектів своєї діяльності.

Технічне співробітництво
Можливе надання підтримки для розвитку виробничо-збутових
сільськогосподарських культур і кооперації з постачальниками.

Контактна інформація підприємства
Ерве Саор (Hervé Sahores)
herve.sahores@ldcom.com
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ланцюгів

для

певних

+41-58 688 26 66
https://www.ldc.com/global/en/
29, route de l#Aéroport, PO Box 236, CH-1215 Geneva 15

Можливості для бізнесу
З приводу можливостей для участі у проекті або закупівель зв'яжіться з компанією-клієнтом.

Загальні питання
Запити щодо проектів ЄБРР, не пов'язані із закупівлями:
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Ел.пошта: projectenquiries@ebrd.com

Політика громадського інформування (ПГІ)
ПГІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить консультації із
зацікавленими сторонами з метою покращення обізнаності та розуміння його стратегій,
принципів та діяльності.
Текст ПГІ

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС)
ЄБРР створив Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС), щоб забезпечити можливість
незалежного розгляду скарг однієї чи більше осіб або організацій стосовно проектів, які
фінансуються Банком і, на думку скаржників, вже завдали або можуть завдати шкоду.
Правила процедур ОРС | В російській редакції
Скарги до ОРС можна подавати не пізніше, ніж через 12 місяців після останньої виплати коштів
ЄБРР. Для уточнення періоду подання скарг ви можете звернутися до спеціаліста ОРС
(pcm@ebrd.com) або відповідного Постійного Представництва ЄБРР.
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