Drugi sveženj VCIP II
Lokacija: Regionalna
Št. projekta: 51558
Poslovni sektor: Informacijske in komunikacijske tehnologije
Vrsta razpisa: Zasebni
Okoljska kategorija: FW
Predvideni datum obravnave na odboru: 27. 11. 2019

Status: opravljen zadnji pregled, čaka odobritev odbora
PSD: 25. 10. 2019

Opis projekta
EBRD v okviru svojega naložbenega programa tveganega kapitala II (VCIP II, ki
predstavlja nadaljevanje trenutnega programa EBRD-ja VCIP in je namensko okvirno
ogrodje v višini 100 milijonov EUR) v sodelovanju z izkušenimi sovlagatelji tveganega
kapitala prek kapitalskih instrumentov in na kapital vezanih vrednostnih papirjev
(vrednost investicij do 15 milijonov EUR) vlaga v tehnološka podjetja v začetni fazi in
fazi rasti v državah, kjer banka posluje. Naložbe so namenjene inovativnim in hitro
rastočim malim in srednje velikim podjetjem, ki imajo pogosto omejen dostop do
tveganega kapitala, in tako zapolnjujejo vrzel na trgu tveganega kapitala. Da bi ohranili
naložbeno raven in zadostili trenutnemu povpraševanju, se iščejo dodatna sredstva za
razdelitev v preostalem naložbenem obdobju programa VCIP II.

Cilji projekta
i) VCIP banki omogoča spodbujanje gospodarstev znanja v regiji, razvijanje
tehnoloških ekosistemov in podpiranje inovacij; ii) banka prek VCIP-a igra pomembno
vlogo pri premoščanju vrzeli v financiranju s tveganim kapitalom v regiji; iii) VCIP
banki omogoča portfeljski pristop k naložbenim priložnostim z večjim
tveganjem/večjim donosom.

Tranzicijski učinek
Instrument VCIP II bo prispeval k prehodu k večji konkurenčnosti in odpornosti, saj bo
podpiral razvoj mladih visoko inovativnih tehnoloških podjetij in izboljšal dostop do
tveganega kapitala, ki v regiji EBRD šele nastaja. Instrument VCIP II, ki je nadgradnja
uspešnega prvega instrumenta VCIP I, bo zagotavljal ključno podporo za razvoj
gospodarstva znanja v regiji EBRD skladno s pobudo EBRD za gospodarstva znanja,
zlasti Tok 3 – Mala podjetja, ki temeljijo na tehnologiji.

Podatki o stranki
Po posameznih primerih.

Finančni povzetek EBRD
50.000.000,00 EUR

Skupna vrednost projekta
50.000.000,00 EUR

Okoljski in družbeni povzetek
Instrument ni opredeljen v okoljski in socialni politiki banke iz leta 2014, vendar bo
vsak podprojekt razvrščen posebej na podlagi okoljskega in socialnega skrbnega
pregleda (ESDD) in pregleda GET, ki bosta prilagojena projektu in stranki. Glede na
njegovo kategorijo se bo z ESDD-jem preverilo, ali je posamezen podprojekt
sestavljen skladno z zahtevami banke glede delovanja.

Tehnično sodelovanje
Brez.

Kontaktni podatki podjetja
Bakhrom Ibragimov
02073386000

Poslovne priložnosti
Za poslovne priložnosti oz. javna naročila vas prosimo, da stopite v stik s podjetjem stranke.
Za projekte javnega sektorja obiščite stran za javna naročila EBRD: Tel.: +44 20 7338 6794
E-pošta: procurement@ebrd.com

Splošna vprašanja
Vprašanja o projektih EBRD, ki ne zadevajo javnih naročil:
Tel.: +44 20 7338 7168
E-pošta: projectenquiries@ebrd.com

Politika obveščanja javnosti (PIP)
PIP določa način razkrivanja informacij in posvetovanja z interesnimi skupinami EBRD ter
tako spodbuja k boljšemu ozaveščanju in razumevanju svojih strategij, politik in delovanja. Na
spodnji strani o politiki obveščanja javnosti so informacije o tem, kako lahko zahtevate
poročilo sveta za javni sektor.
Besedilo PIP

Mehanizem pritožb za projekte (PCM)
Mehanizem pritožb za projekte (PCM) je mehanizem odgovornosti EBRD. Zagotavlja možnost
neodvisnega pregleda pritožb posameznikov in organizacij glede projektov, financiranih s
strani EBRD, za katere se domneva, da so povzročili oz. da lahko povzročijo okoljsko in/ali
socialno škodo.
Navodila za vložitev pritožbe si lahko preberete na strani mehanizma pritožb za projekte
Uradna oseba za PCM (pcm@ebrd.com) vam je na voljo za vsa morebitna vprašanja glede
vložitve pritožbe in meril za registracijo ter upravičenost v skladu s poslovnikom PCM.

