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Описание на проекта
Револвиращ инструмент в размер на 100 милиона щатски долара, предназначен за
финансиране на част от потребностите от оборотен капитал на дъщерните дружества на
Луи Драйфус Къмпани, осъществяващи дейност в Украйна, Турция, Египет, Казахстан,
Таджикистан, България, Румъния и Полша. Проектът ще финансира потребностите от
оборотен капитал, необходим на дъщерните дружества на Луи Драйфус Къмпани („ЛДК“,
„Дружеството“) за осъществяването на неговите търговски дейности със селскостопански
суровини в посочените страни.

Цели на проекта
Потребностите от оборотен капитал са сезонни и обхващат изкупуването на
селскостопански суровини по цени, които варират през годината. Проектът ще осигурява
стабилно финансиране за оборотен капитал, предназначен за търговски дейности в
страни, където ликвидността понякога е ограничаващ фактор.
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Въздействие върху процеса на преход
Въздействието на инвестицията върху процеса на преход произтича от нейния принос към
качествената характеристика „конкурентоспособност“ с насоченост към избрани вериги
на стойността в страните, където ЕБВР осъществява своите операции. Особено внимание
ще се отделя на подобренията на качеството на културите, включително зърнени храни и
памук, на по-добрите връзки с доставчиците и на повишаването на екологичните и
социалните стандарти. В допълнение, по отношение на „доброто управление“ като
вторична качествена характеристика на процеса на преход, ЛДК и ЕБВР ще осъществяват
диалог на високо равнище, насочен към укрепването на корпоративното управление на
действията по отношение на климата. Съвместните усилия на ЕБВР и ЛДК ще бъдат
съсредоточени върху приемането на усъвършенствани методи за оценяване и варианти за
оповестяване по въпросите на климата, в резултат на което Дружеството би могло да се
присъедини към глобални платформи, например Специалната работна група по
финансови оповестявания, свързани с климата („СРГФОК“), давайки важен пример за
целия отрасъл.

Информация за клиента
ЛУИ ДРАЙФУС КЪМПАНИ СУИС СА (LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA)
Основана през 1851 г. и осъществяваща дейност в над 100 страни, Луи Драйфус Къмпани
е водещо международно дружество за търговия със селскостопански суровини и за
преработка на такива суровини, което отглежда, преработва, реализира на пазара и
превозва около 80 милиона тона продукция годишно.

Обща стойност на финансирането от ЕБВР
100 000 000,00 щатски долара.
Револвиращ заем в размер на до 100 милиона щатски долара със срок от 3 до 5 години,
преназначен за частично финансиране на потребностите от оборотен капитал на
дъщерните дружества на Луи Драйфус Къмпани в Украйна, Турция, Египет, Казахстан,
Таджикистан, България, Румъния и Полша.

Обща стойност на проекта
300 000 000,00 щатски долара.
Бел.: Реалните потребности от финансиране ще варират в зависимост от цените и
количествата на селскостопанските суровини, но са оценени на около 300 милиона
щатски долара.
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Резюме на екологичните и социалните аспекти
Категория „В“ (лат.). Предоставянето на оборотен капитал за изкупуване на
селскостопански суровини не е свързано със значителни екологични или социални
въздействия. Банката познава добре Луи Драйфус Къмпани като клиент от предишни
трансакции и винаги е била удовлетворена от начина, по който Дружеството управлява
екологичните и социалните въпроси. В Луи Драйфус Къмпани е въведена комплексна
система за управление на здравето, безопасността и околната среда (ЗБОС) по целия свят,
с основни елементи лидерство, инспекции в предприятията, разследвания на инциденти,
аварийно планиране, правила и регламенти, обучение, използване на лични предпазни
средства (ЛПС), индустриална хигиена , здравословни условия на труд и контрол на
инженерните процеси. ЕБВР обсъди с Дружеството прилагането на системата и
наблюдава напредъка на Дружеството в осъществяването на поетите от него
ангажимент и. Цялостното прилагане на системата ще гарантира, че дейностите на
Дружеството отговарят на изискванията за изпълнение (Performance Requirements) на
Банката. Дружеството ще продължава да предоставя на Банката годишни доклади по
екологичните и социалните аспекти на своите операции.

Техническо сътрудничество
Възможно е предоставянето на подкрепа, свързана с развитието на веригите на стойността
за конкретни култури и на насрещните връзки с доставчиците.

Данни за контакт с Дружеството
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

Делови възможности
За делови възможности, доставки и поръчки, трябва да се свържете с клиента
За проекти в публичния сектор, посетете EBRD Procurement (Доставки и поръчки
на ЕБВР): Тел: +44 20 7338 6794
ел. поща: procurement@ebrd.com
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Общи запитвания
Запитвания за проекти на ЕБВР, които не са свързани с доставки и поръчки:
Тел.: +44 20 7338 7168;
ел. поща: projectenquiries@ebrd.com

Политика за публична информация (ППИ)
ППИ определя как ЕБВР оповестява информация и се консултира със
заинтересованите страни, така че да съдейства за по-добра информираност и
разбиране на нейните стратегии, политики и операции. Моля, посетете
страницата Public Information Policy (Политика за публична информация) по-долу,
за да откриете как да поискате Доклад на Съвета на директорите за публичния
сектор.
Текст на ППИ

Механизъм за жалби по проекти (МЖП)
Механизмът за подаване на жалби по проекти (Project Complaint Mechanism, МЖП)
е механизмът за отчетност на ЕБВР. Той предоставя възможност за независим
преглед на жалбите, внесени от лица и организации по отношение на
финансирани от ЕБВР проекти, за които се твърди, че са причинили или е
вероятно да причинят вреди на околната среда и/или социални вреди.
Моля, посетете страницата Project Complaint Mechanism (Механизъм за жалби по
проекти), за да намерите информация за това как да бъде подадена жалба.
Длъжностното лице за МЖП (pcm@ebrd.com) е на разположение да отговори на
всякакви въпроси, които може да имате по отношение на подаването на жалба и
критериите за регистрация и допустимост, в съответствие с Процедурните
правила на МЖП.
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