OFFICIAL USE

II Програма венчурних інвестицій
Країна:
Регіональна
Номер проекту:
51558
Галузь:
Інформаційно-комунікаційні технології
Тип повідомлення:
Приватний
Екологічна категорія:
FW
Дата розгляду Радою директорів:
27 листопада 2019 р.
Статус:
Пройдено остаточний розгляд, очікується затвердження Радою директорів
Дата оприлюднення РП англійською мовою:
25 жовтня 2019 р.

Опис проекту
ЄБРР через свою ІІ Програму венчурних інвестицій (ПВІ II, яка є продовженням
існуючої ПВІ ЄБРР та має обсяг €100 млн) інвестує кошти в технологічні компанії на
початковому етапі існування та етапі розвитку прямо або за допомогою пов’язаних з
капіталом інструментів (розмір окремих інвестицій – до €15 млн) у країнах операцій
Банку разом з досвідченими венчурними співінвесторами. Інвестиції здійснюються в
інноваційні малі та середні компанії, які мають високий потенціал зростання, але часто
не отримують достатньої уваги з боку спільноти венчурних інвесторів, а отже метою
програми є усунення цього дефіциту венчурного фінансування на ринку. З метою
підтримання темпів інвестицій та реалізації вже визначених проектів передбачається
залучення додаткових коштів протягом решти періоду інвестицій ПВІ II.

Цілі проекту
i) ПВІ допомагає Банку сприяти розвитку економіки знань у Регіоні, створювати
технологічні екосистеми та підтримувати інновації; ii) Банк через ПВІ відіграє важливу
роль у заповненні дефіциту венчурного фінансування, що існує в Регіоні; iii) ПВІ
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дозволяє Банку реалізовувати портфельний підхід до інвестиційних можливостей з
високим ризиком та високою дохідністю.

Вплив на процес економічного переходу
Очікується, що ПВІ II сприятиме досягненню якостей «конкурентоспроможність» та
«стійкість», оскільки передбачає підтримку нещодавно створених високоінноваційних
технологічних компаній, а також покращення доступу до венчурного капіталу, який
поки що є дефіцитним у регіоні ЄБРР. ПВІ II базуватиметься на успішному досвіді
реалізації ПВІ I та забезпечуватиме вагому підтримку розвитку економіки знань в
Регіоні ЄБРР згідно з Ініціативою з розвитку економіки знань ЄБРР, зокрема Напряму
3 – Малі технологічні компанії.

Інформація про клієнта
Залежно від проекту.

Фінансування ЄБРР
50 млн євро

Загальна вартість проекту
50 млн євро

Екологічні та соціальні впливи
Програму в цілому не віднесено до жодної з категорій за Екологічною та соціальною
політикою Банку 2014 р., але кожний підпроект буде категоризований окремо, і для
кожного підпроекту та клієнта буде виконане окреме передпроектне екологічне та
соціальне дослідження (ПЕСД) та аналіз відповідності критеріям Переходу до
«зеленої» економіки (ПЗЕ). Метою виконання ПЕСД буде перевірка відповідності
кожного підпроекту залежно від його категорії Вимогам до реалізації проектів (ВРП)
Банку.

Технічне співробітництво
Немає.

Контактна інформація компанії
Бахром Ібрагімов
02073386000

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або закупівлі, зв’яжіться з
компанією-клієнтом.

OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

Інформацію про закупівлі у проектах в державному секторі можна знайти на сторінці
Закупівлі ЄБРР
Тел.: +44 20 7338 6794
Електронна пошта: procurement@ebrd.com

Загальна інформація
Отримання інформації про проекти ЄБРР, не пов’язаної з закупівлями:
Тел.: +44 20 7338 7168
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Принципи інформування громадськості (ПІГ)
У ПІГ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить
консультації зі стейкхолдерами з метою покращення обізнаності та розуміння його
стратегій, принципів та діяльності. Для того, щоб дізнатися, як можна отримати звіт
для Ради директорів про проект у державному секторі, відвідайте, будь ласка, сторінку
ПІГ за нижченаведеним посиланням.
Текст ПІГ

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС)
Орган розгляду скарг (ОРС) є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує
можливість незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно проектів, які
фінансуються Банком та щодо яких є припущення, що вони вже завдали або можуть
завдати екологічну та/або соціальну шкоду.
Інформацію про те, як подати скаргу, можна знайти на сторінці Орган розгляду скарг. З
будь-якими запитаннями щодо подання скарг і критеріїв їх реєстрації та прийняття до
розгляду згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до Посадової особи ОРС
(pcm@ebrd.com).
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