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Project summary document

Nazwa Projektu:

Taiga Polska II

Kraj:

Polska

Numer projektu:

42582

Sektor:

Equity Funds

Publiczyny / prywatny:

Prywatny

Data posiedzenia zarządu:

25 październik 2011

Status:

Przeszedł pierwszy etap zatwierdzenia projektu. Oczekuje na
zatwierdzenie końcowe.

Opis projektu i jego założenia

EBOR rozważa zainwestowanie 20 mln euro w Taiga Polska II
SICAR („TP II” lub „Fundusz”), fundusz inwestycyjny private
equity, który ma być zarejestrowany jako spółka komandytowa na
mocy prawa luksemburskiego.
Fundusz będzie poszukiwł inwestycji kapitałowych powiązanych z
przygotowaniem i realizacją projektów energetyki wiatrowej w
Polsce, z zamiarem wspierania takich projektów do momentu
rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej. Zakres inwestycyjny TP
II będzie podobny to tego, na którym koncetrował się wcześniejszy
Fundusz, Taiga Polska I. TP II będzie korzystał z istniejącej już
platformy operacyjnej i wstępnie zidentyfikowanych celach
inwestycyjnych.

Wpływ na transformacje gospodarki:

Wpływ na transformację i efekty demonstracyjny proponowanego
projektu mają być osiągnięte poprzez:
(a) wspieranie rozwoju private equity w sektorze energetycznym a
w szczególności w sektorze energii odnawialnej w Polsce;
(b) ekspansji pośrednictwa finansowego dla polskiej energetyki i
sektora energetyki ze źródeł odnawialnych;
(c) przekazywaniu odpowiednich technik i umiejętności
operacyjnych do spółek celowych;
(d) promowanie wysokich standardów ładu korporacyjnego i
uczciwości w projektach inwestycji.

Klient:

Fundusz będzie zarządzany przez Taiga Mistral Gestión SGECR SA,
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z
prawem Hiszpanii.
Zespół 19 specjalistów z Taiga Mistral pracuje w trzech biurach
operacyjnych (Madryt, Warszawa i Gdańsk) i zarządza obecnie
czterema funduszami koncentrującymi się na projektach energii ze
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źródeł odnawialnych w Polsce (Taiga Polska I) i w Hiszpanii 1(Taiga
Tres, Taiga Cuatro i Green Alliance Renewable Energy Fund ), w
sumie to zobowiązania na ok 150 mln euro.
Finansowanie EBOR:

EBOR proponuje inwestycje kapitałową w wysokości do 20 mln
euro.

Całkowity koszt projektu:

Docelowa wielkość funduszu to 75mln euro

Klasyfikacja
środowiskowa
społeczna, wpływ i ograniczanie:

i

Projekt zaklasyfikowany do „Instytucji Finansowych”, (FI), zgodnie z
Polityką Środowiskową i Społeczna Banku. Badanie Środowiskowe
oraz Społeczne (Environmental and Social Due Diligence, ESDD)
wykonane przez niezależnego konsultanta potwierdziło zdolność
organizacyjną Funduszu do wdrożenia i przestrzegania Wymogów
Operacyjnych (Performance Requirements). W oparciu o badanie,
Bank oraz Fundusz uzgodniły system zarządzania środowiskowego,
zdrowotnego oraz bezpieczeństwa (environmental, health and safety,
EHS) zapewniający zgodność z krajowymi standardami oraz
najlepszymi praktykami branży, włączając wytyczne Polskiego
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW). Fundusz nie będzie
inwestować na terenach objętych programem Natura 2000, ani nie
będzie w inny sposób negatywnie wpływać na takie tereny. Dla
decyzji inwestycyjnych dotyczących nowych oraz rozpoczętych się
projektów została opracowana metodologia badania środowiskowego
(EHS).
Fundusz będzie monitorować oddziaływanie środowiskowe swoich
operacji zgodnie z krajowym prawodawstwem i regulacjami. W
trakcie projektu Bank, na podstawie rocznego raportowania, oceni
jego zgodność z wymogami społecznymi oraz środowiskowymi,
biorąc pod uwagę każdą z inwestycji Funduszu. Bank może
dokonywać wizyt monitorujących oraz wspierać Fundusz w ocenie
oddziaływania na środowisko nowych projektów inwestycyjnych.

Współpraca techniczna:

Brak

Kontakt do Taiga Mistral:

Cristina Tuñon, Investor Relations
Taiga Mistral
Camino de la Zarzuela, 15
Edificio B – planta 2
28023 Aravaca – Madrid, Spain
Tel: +34 91 357 63 10
Fax: +34 91 357 99 41
Email:cristina.tunon@taigamistral.com
Mikel Garay, COO Poland
Tundra Advisory Sp. z.o.o.
ul. Słomińskiego 5,. Lok 259
00-204 Warsaw, Poland
Tel: + 48 22 530 94 94
Fax: + 48 22 253 77 30
Email: mikel.garay@taigamistral.com

Kontakt do EBOR:

Joana Castro, Kierownik projektu: castroj@ebrd.com
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Fundusz ten jest wspierany przez Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Kierownictwo funduszu przeszło do Taiga
Mistral, a transfer ten zostanie zatwierdzony po uzyskaniu pozytywnej opinii hiszpańskiego regulatora - (CNMV).
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Możliwości współpracy:

W celu otrzymania informacji o możliwościach współpracy lub
przetargach prosimy o kontakt z Funduszem.
Pytania do EBOR w kwestiach dotyczących projektu niezwiązane z
przetargami należy kierować pod:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Zapytania ogólne:

Polityka Informacji Publicznej (PIP):

PIP określa, w jaki sposób, EBOR ujawnia informacje oraz konsultuje
się ze swoimi udziałowcami i podmiotami zainteresowanymi w celu
promowania szerszego zrozumienia jego strategii, polityki oraz
działalności.
Pełny tekst PIP dostępny jest na stronie:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Mechanizm Składania Skarg (PCM):

EBOR stworzył Mechanizm Składania Skarg (PCM), aby umożliwić
niezależną ocenę skarg składanych indywidualnie lub przez grupę
osób lub organizacji a dotyczących projektów finansowanych przez
Bank, które to projekty przypuszczalnie lub prawdopodobnie
spowodowały jakiekolwiek szkody. Zasady i procedury zarządzające
PCM można znaleźć na stronie:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,
Wersja w jęz. rosyjskim jest dostępna na stronie:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pd
f
Każda ze skarg w ramach PCM musi zostać złożona nie później niż
12 miesięcy od daty ostatniej wypłaty funduszy z EBOR. Jeśli nie
będziecie Państwo pewni, co do okresu, w którym można składać
skargi prosimy kontaktować się z Urzędnikiem PCM (adres email:
pcm@ebrd.com) lub odpowiednim Biurem Regionalnym EBOR.
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