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Опис проекту
ЄБРР розглядає питання про надання довгострокового кредиту в сумі до 20 млн. євро ТОВ
«Мерефянська скляна компанія» (далі – «компанія» або «МСК»), виробникові скляної
тари, розташованому на північному сході України, що є дочірньою компанією компанії
Turkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.S. (далі – «Sisecam»), провідного турецького виробника
скла. Кредит буде наданий для рефінансування певних існуючих позик компанії та
фінансування її потреб в обігових коштах.

Перехідний вплив
Як очікується, перехідний вплив буде забезпечений у першу чергу фінансовими
покращеннями, особливо важливими в Україні через нинішні обставини, а також
вивченням можливостей політичного діалогу в утилізації скляних відходів.

Клієнт
МСК – виробник скляної тари, розташований на північному сході України, дочірня
компанія компанії Sisecam.
Компанія Sisecam, що зареєстрована у Туреччині та діє у 13 країнах, є одним із
найбільших виробників скла у світі. Компанія веде діяльність у всіх основних напрямах
виробництва скла (як-от виробництво листового скла, скляного посуду та склотари), а
також хімічної продукції для виробництва скла, зокрема кальцинованої соди та хромових
виробів. 72 відсотка контрольного пакету акцій компанії належить Turkiye Is Bankası A.S.
(далі – «Isbank»), а решта 28 відсотків знаходиться у вільному обігу на Стамбульській
фондовій біржі.

Фінансування з боку ЄБРР
Довгостроковий кредит в сумі до 20 млн. євро.

Вартість проекту
До 20 млн. євро.

Вплив на навколишнє середовище
Категорія В. Екологічні та соціальні проблеми, пов’язані з наданням фінансування
існуючій компанії, можна легко оцінити та пом’якшити за допомогою Екологічної та
соціальної комплексної перевірки (ЕСКП). Банк не фінансує жодних нових інвестицій.
ЕСКП проведена Банком. Вона показала, що компанія добре управляється та відповідає
національному законодавстві, проте необхідні додаткові заходи з розбудови інституційної
спроможності, а також інвестиції в поліпшення стану навколишнього середовища для
забезпечення дотримання екологічних норм ЄС, зокрема тих, що визначені у Директиві
ЄС про промислові викиди (ДПВ). На основі ЕСКП розроблено План екологічних і
соціальних заходів. Він передбачає, серед іншого, збільшення обсягу інвестицій в станції
очищення стічних вод, а також впровадження систем енергетичного і екологічного
менеджменту. Компанія проведе додаткові дослідження (Оцінку найкращих наявних
технологій), спрямоване на оцінку викидів у атмосферне повітря та подальших заходів із
підвищення енергоефективності. За результатами цього дослідження до 2016 р. буде
розроблено «дорожню карту» досягнення екологічних норм ЄС, визначених у документах
щодо найкращих наявних технологій (ННТ). Вищезазначене фінансування призведе до
вдосконалення підприємства, проте, у майбутньому знадобиться додаткове фінансування
та інвестиції для забезпечення відповідності екологічним нормам ЄС. Банк
контролюватиме впровадження Проекту.

Технічне співробітництво
Немає.

Контактна особа в компанії
Пані Басак Оге (менеджер з питань корпоративних фінансів та відносин з інвесторами)
Тел.: +90 (212) 350 50 50
E-mail: boge@sisecam.com
Веб-сайт: http://www.sisecam.com

Можливості щодо участі у проекті
З діловими пропозиціями та стосовно участі у закупівлях прохання звертатися до
компанії-клієнта.

Загальні довідки
Довідки з проектів ЄБРР, не пов’язані зі здійсненням закупівель:
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Принципи інформування громадськості (ПІГ)
ПІГ визначають установлений в ЄБРР порядок розкриття інформації та проведення
консультацій з зацікавленими сторонами для сприяння глибшому розумінню і знанню
його стратегій, політики та операційної діяльності.

Текст ПІГ

Орган із розгляду скарг у зв’язку з проектами (ОРС)
ЄБРР утворив Орган із розгляду скарг у зв’язку з проектами (ОРС) для забезпечення
можливості незалежного розгляду скарг фізичних осіб або організацій у зв’язку зі
шкодою, яку, на їхню думку, вже завдали або можуть завдати проекти, фінансовані
Банком. З Правилами процедури ОРС можна ознайомитися за адресою
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf; російська версія розташована за адресою
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
Усі скарги до ОРС повинні подаватися не пізніше ніж через 12 місяців після останньої
вибірки коштів ЄБРР. Для уточнення строків подання скарг можна звернутися до
співробітника з питань ОРС (за адресою pcm@ebrd.com) або до відповідного постійного
представництва ЄБРР.

Документи з резюме проектів оформлюються до розгляду проектів Радою директорів
ЄБРР. Зміст проекту може змінюватися після публікації резюме. Документи з резюме
проектів не вважаються такими, що відображають офіційну позицію ЄБРР.
Дата останнього змінення: 23 травня 2014 р.

