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project summary document

Denumirea proiectului:

Investiţia în capitalul acţionar al Transoil

Ţara:

Moldova

ID al proiectului:

42634

Sectorul business:

Agribusiness

Public/Privat:

Sectorul Privat

Data Consiliului Directorilor:

27 septembrie 2011

Stadiu:

Conceptul proiectului aprobat.

Data de publicare a PSD:
Data de actualizare a PST:

This is filled in by the PSD editor in Communications

Descrierea şi obiectivele proiectului:

BERD examinează posibilitatea unei investiţii în capitalul
acţionar al Vision Holding SA (Grupul). Investiţia BERD va fi
folosită pentru a finanţa necesităţile permanente ale capitalului
de lucru al Grupului şi noul depozit de ulei vegetal şi şrot din
terminalul portuar de cereale a grupului, în Giurgiuleşti, Moldova
Investiţia în capital va permite Grupului să efectueze
transbordarea uleiului şi şrotului, ceea ce va duce la reducerea
semnificativă a costurilor de transbordare. Ulterior, capitalul
sporit va permite Grupului creşterea operaţiunilor de procesare
şi ridicarea nivelului său de finanţare a comerţului.

Impactul asupra tranziţiei:

Clientul:

Proiectul va contribui la tranziţie prin următoarele modalităţi:


Îmbunătăţirea Guvernanţei Corporative prin: (i) înfiinţarea
unui Consiliu de Supraveghere; şi (ii) îmbunătăţirea
procedurilor de raportare ale conducerii



Extinderea pieţei. Finanţarea BERD va permite Grupului să
asigure mai multă lichiditate pentru sectorul agricol primar.

Vision Holding SA, Elveţia este o entitate care deţine un număr
de companii de achiziţie, procesare, logistică şi comerţ a
cerealelor din Republica Moldova
Din anul 1998, Grupul a stabilit contacte cu producătorii de
cereale din Moldova şi a devenit operator regional, practicînd o
gamă vastă de activităţi de la creştere, prelucrare şi depozitare
la comerţul internaţional cu cereale, ulei şi hrană pentru animale.

Finanţare de la BERD:

BERD examinează posibilitatea efectuării unei investiţii în
capitalul acţionar de pînă la 15 milioane USD.

Costul Total al Proiectului:

15 milioane USD

Environmental and social
categorisation, impact, and mitigation:

Impactul potenţial de mediu si social asociat cu proiectul
probabil va fi specific locului şi poate fi identificat şi abordat prin
măsuri de atenuare. De aceea, proiectul a fost categorisit cu B.
Evaluarea socială şi de mediu va include un audit corporativ
independent al sistemelor de conducere curente ale Transoil, al
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managementului cu privire la mediu, siguranţă, sănătate şi
muncă în lanţul de aprovizionare şi performanţa lor trecută şi
curentă în vederea standartelor BERD, de asemenea şi o
analiză socială şi de mediu a programului investiţional propus.
Atunci cînd evaluarea socială şi de mediu va fi terminată,
această secţiune a documentului va fi actualizată pentru a
include constatările şi masurile de atenuare identificate şi
rezumatul angajamentelor de bază în Planul de Acţiune Social şi
de Mediu.
Cooperare Tehnică:

Nu există

Persoana de contact a companiei:

Dl. Vaja Jhashi,
Preşedinte
Tel: +373 22 889 300
Fax: +373 22 889 301

Oportunitate de afaceri:

Pentru oportunităţi de afaceri sau procurări, contactaţi compania
client.

Întrebări de ordin general:

Întrebări referitoare la proiect, ce nu ţin de procurări:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica privind Informaţia Publică (PIP)

PIP stabileşte modul în care BERD dezvăluie informaţia şi se
consultă cu părţile interesate pentru a promova o mai bună
sensibilizare şi înţelegere a strategiilor, politicilor şi operaţiunilor
sale.
Textul PIP poate fi găsit la:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Mecanismul de Reclamaţii al
Proiectului (PCM)

BERD a creat Mecanismul de Reclamaţii al Proiectului (PCM)
pentru a oferi o oportunitate de revizuire independentă a
reclamaţiilor de la una sau mai multe persoane sau organizaţii
cu privire la proiectele finanţate de Bancă, care se pretinde că ar
fi cauzat, sau ar putea cauza daune.Regulile de procedură ce
reglementează PCM pot fi găsite la
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,
versiunea în limba rusă poate fi accesată la
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf
Orice reclamaţie în temeiul PCM trebuie să fie depusă nu mai
tîrziu de 12 luni de la ultima distribuire de fonduri BERD. Puteţi
contacta funcţionarul PCM (la pcm@ebrd.com) sau biroul local
BERD pentru asistenţă în cazul în care nu sunteţi sigur cu privire
la perioada în care trebuie depusă o reclamaţie.

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

