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project summary document

Име на проекта:

Юробанк И Еф Джи България - заем

Държава:

България

Номер на проекта:

40826

Стопански отрасъл:

Финансиране на банки

Публичен/Частен сектор:

Частен сектор

Дата на заседанието на Съвета на
директорите:

20 юли 2010 г.

Статус:

подписан

Дата на оповестяване на резюмето:
Дата на обновяване на резюмето:

1 ноември 2010 г.

Описание и цели на проекта:

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
подписа кредити на обща стойност 230 милиона евро с
дъщерните дружества на Юробанк И Еф Джи в три страни от
Югоизточна Европа като част от пакет, който беше одобрен
през юли 2010 г. Целта е посредством тези банки да се
предоставят средносрочни и дългосрочни средства за
финансиране на частния бизнес в тези три страни.
Инвестициията на ЕБВР е част от общия ангажимент на
ЕБВР, групата на Световната банка и Европейската
инвестиционна банка да предоставят 24.5 милиарда евро в
подкрепа на банковия сектор в региона и да финансират
кредитирането на бизнеса, което беше засегнато от
световната криза.

Ефект върху прехода:

Кредитните линии ще допринесат за поддържане на
кредитирането на предприятия в момент, когато достъпът до
финансиране, особено на малките и средни предприятия, е
ограничен.

Клиент:

Дъщерните банки от Юробанк И Еф Джи Груп в три страни
от региона на ЕБВР.
Юробанк И Еф Джи е международна банкова група със
сериозен и дългогодишен ангажимент към региона на
Централна и Източна Европа и е представена в осем
страни. Групата има 23,578 служители и обслужва своите
клиенти в повече от 1,600 клона.

Финансиране от ЕБВР:

Заем в размер на 75 милиона евро, отпуснат на Юробанк И
Еф Джи България

Обща стойност на проекта:

230 милиона евро

Въздействие върху околната среда:

Дъщерните банки на Юробанк И Еф Джи ще бъдат
задължени да прилагат Изискване за изпълнение № 9
(Performance Requirement 9) от политиката на ЕБВР за

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com

околната среда и социална политика, когато отпускат
кредити на своите клиенти, както и да извършват своята
дейност, съгласно Изискване за изпълнение № 2
(Performance Requirement 2), касаещо спазването на
социални норми; да се придържат към списъка на ЕБВР от
забранени дейности за финансиране и да предоставят
годишен отчет на ЕБВР по отношение на опазването на
околната среда и на социалната политика.
Кредитополучателите на трите банки ще трябва да спазват
приложимите национални стандарти за опазване на
околната среда, здравословни и безопасни условия на труд.
Техническа помощ:

Няма техническа помощ

Лице за контакт в АББ:

Димитрис Николос
Ръководител на отдел Връзки с инвеститорите
Юробанк И Еф ДжиEurobank EFG
20, Amalias & 5, Souri Street
10557 Атина, Гърция
Тел: +30 210 333 7844
E-mail: dnikolos@eurobank.gr

Делови възможности:

За делови възможности или доставки се обръщайте към
банката-кредитополучател.

Въпроси от общ характер:

Въпроси към ЕБВР по проекта, несвързани с доставки:
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
е-mail: projectenquiries@ebrd.com

Политика за публична информация
(ППИ):

ППИ определя как ЕБВР оповестява информация и как се
консултира със заинтересованите страни, за да гарантира
по-добро разбиране на нейните стратегии, политики и
дейност.
Текстът на ППИ може да бъде намерен на:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Механизъм за оплаквания от
проекти (МОП):

ЕБВР е създала Механизъм за оплаквания по проекти
(МОП), който дава възможност за независимо разглеждане
на оплаквания, постъпили от едно или повече лица или
организации във връзка с проекти, финансирани от ЕБВР, за
които се твърди, че са нанесли или съществува вероятност
да нанесат вреди. Съответните правила и процедури по
отношение на МОП могат да бъдат намерени на:
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, а версия на
руски език може да бъде намерена на:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf.
Оплакванията в рамките на МОП трябва да бъдат подадени
в срок от не повече от 12 месеца след последното отпускане
на средства от ЕБВР. В случай на въпроси във връзка със
срока, в който трябва да бъдат подадени оплакванията,
можете да се обърнете за съдействие към МОП служителя
(на адрес: pcm@ebrd.com) или към съответното постоянно
представителство на ЕБВР.

Резюметата на проекти се изготвят преди проектите да бъдат разгледани от Съвета на директорите на
ЕБВР. След оповестяването на резюмето на даден проект е възможно в проекта да настъпят промени.
Резюметата на проекти не трябва да бъдат разглеждани като представителни по отношение на
официалната политика на ЕБВР.
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