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Opis Projektu i jego założenia:

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju rozważa
inwestycję w serię niezabezpieczonych obligacji
senioralnych o pięcioletnim terminie do wykupu,
emitowanych na polskim rynku kapitałowym przez
Raiffeisen Bank Polska S.A. w ramach 2-letniego
programu emisji obligacji denominowanych w
walucie lokalnej w łącznej kwocie do 2 miliardów
złotych. Jest to pierwszym taki program Raiffeisen
Bank Polska S.A., stworzonym z myślą o
dywersyfikacji źródeł oraz wydłużenia terminów
zapadalności finansowania banku, jak też
wspieraniu rozwoju jego akcji kredytowej,
dedykowanej również małym i średnim
przedsiębiorstwom.
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Wpływ Projektu na proces Wpływ projektu na transformację gospodarki
transformacji gospodarki:
opiera się na mobilizacji inwestorów
instytucjonalnych, rozwoju płynności rynku
poprzez akumulację masy krytycznej
wyemitowanych instrumentów oraz na
ustanowieniu długoterminowej obecności emitenta
na rynku.
Spodziewanym rezultatem projektu jest także
przykład poprawy struktury bilansu banku, oraz
wprowadzenia podwyższonych standardów
zwłaszcza w dziedzinie przejrzystości oraz
odpowiedzialności wobec inwestorów.
Klient:

Finansowanie EBOR:

Raiffeisen Bank Polska S.A. jest ósmym, co do
wielkości bankiem na polskim rynku
z aktywami o łącznej wartości 12.1 mld EUR (stan
na czerwiec 2014).
Seria inwestycji w emisje obligacji, nie więcej niż
20% dowolnej emisji.

Całkowita wartość Projektu:

Do 2 mld PLN (program emisji obligacji Raiffeisen
Bank Polska S.A.)

Wpływ na środowisko:

Projekt sklasyfikowany w kategorii FI (Instytucje
Finansowe). Raiffeisen Bank Polska S.A. będzie
zobligowany do przestrzegania Wymogów
Środowiskowych EBOR – Performance
Requirements 2 oraz 9, przestrzegania listy
wyłączeń z możliwości finansowania (Environment
& Social Exclusion and Referral List) do rocznego
raportowania zgodności z wymaganiami
środowiskowymi. Raiffeisen Bank Polska S.A już
obecnie spełnia wymóg Performance Requirement 2
(Labour and Working Conditions) oraz rozwija
własne polityki środowiskowe i społeczne. Wybrany
personel banku przejdzie środowiskowe szkolenie online.

Współpraca techniczna:

Nie dotyczy

Możliwość współpracy:

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Arkadiusz Duszak, Head of Active Credit Portfolio
Management and Debt Issues
tel. (+48) 22 585 25 21
e-mail: arkadiusz.duszak@raiffeisen.pl
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Zapytania ogólne:

Pytania EBOR w kwestiach dotyczących Projektu,
niezwiązanych z przetargami należy kierować pod:
Tel: 44 20 7338 7168; Fax: 44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Polityka Informacji Publicznej PIP wskazuje, w jaki sposób, EBOR ujawnia
(PIP)
informacje oraz jak przeprowadza konsultacje z
zainteresowanymi stronami, aby promować szerszą
świadomość i zrozumienie jego strategii, polityki
oraz działalności.
Tekst PIP znajduje się na stronie:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Niezależny Mechanizm Składania EBOR
opracował
Niezależny
Mechanizm
Skarg
Składania
Skarg,
(Independent
Recourse
Mechanism - IRM), aby umożliwić grupom, które
mogą zostać bezpośrednio i niekorzystnie dotknięte
Projektem realizowanym przez Bank składanie
skarg i zażaleń do Banku niezależnie od
działalności bankowej.
Wytyczne odnośnie składania skargi oraz reguły
postępowania znajdują się na stronie i są dostępne
w języku angielskim:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pc
m.pdf ,
Wszelkie skargi muszą zostać złożone nie później
niż 12 miesięcy od ostatniej wypłaty środków przez
EBOR. W celu potwierdzenia ostatecznego terminu
składania skargi można skontaktować się z
pracownikiem
PCM
(pod
adresem:
pcm@ebrd.com) lub z odpowiednim Biurem
Rezydenckim.
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