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Proje açıklaması ve hedefleri:

EBRD, Şekerbank Türkiye tarafından ihraç edilen Türk Lirası
(TRY) cinsi KOBİ varlık teminatlı menkul kıymet (VTMK)
programına yatırım yapmayı düşünmektedir. 800 milyon TRY
(312 milyon EUR eşdeğeri) büyüklüğündeki program Moodys
tarafından A3 notu ile derecelendirilmiş olup Türkiye’de ihraç
edilen ilk teminatlı menkul kıymet aracıdır. Bankanın yatırımı,
bankanın üç başlıca büyük şehir (İstanbul, Ankara ve İzmir)
dışındaki KOBİ’ler için çevre dostu yatırım ve iyileştirmeleri
finanse eden enerji verimliliği sektörü dahil KOBİ kredi
operasyonlarını desteklemek için kullanılacaktır.

Geçiş Etkisi:

Olumlu geçiş etkisi, Şekerbank’ın üç ana büyük şehir dışındaki
bölgelerde enerji verimliliği sektöründe de dahil olmak üzere
KOBİ’lere yerel para birimi üzerinden kredi vermek üzere
kullanabileceği
bir
finans
kaynağı
sağlamasından
kaynaklanmaktadır. EBRD’nin VTMK programına yatırımı
Türkiye’deki ilk teminatlı menkul kıymet ihracının çapasının
atılmasına yardımcı olacak ve yapıyla aşinalık kazanılmasını
sağlayacak, bu da güçlü bir sermaye piyasası demonstrasyon
etkisi oluşturabilecek ve Türk bankacılık sektöründe daha önce
çalışılmamış bir yatırımcı tabanını harekete geçirebilecektir.

Müşteri:

Şekerbank, Türkiye’nin 14’üncü en büyük bankası olup merkezi
İstanbul’dadır; banka 266 şubelik bir bölgesel ağa sahiptir.
Şekerbank’ın konsolide varlıklarının toplamı 2010 yılı sonu
itibariyle 5,6 milyar EUR olup, bankanın pazar payı yaklaşık
olarak kredilerde %2,2, mevduatlarda ise %2’dir. Sekerbank’ın
ortaklık yapısı ise Sekerbank Emekli Sandığı Fonu (%33,98),
BTA Securities (%33,98), serbest hisseler (%31,96), Konya
Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ,(%6,62) ve IFC (3%)’yi içermektedir.
SekerBank’a Moodys tarafından Ba3, Fitch tarafından B+ notu
verilmiştir.

EBRD finansmanı:

1 yıllık ve 3 yıllık dilimler halinde 60 milyon TRY (24 milyon EUR
eşdeğeri) yatırım.
Diğer yatırımcılar IFC, FMO ve UniCredit bank AG (program
düzenleyicisi)’yi içermektedir.
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Toplam proje maliyeti:

800 milyon TRY (312 milyon EUR eşdeğeri)

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki
ve azaltım::

FI olarak kategorilendirilmiştir. SekerBank’ın FI’lar için EBRD
tarafından belirlenen Performans Gereklerini karşılaması
(özellikle PR2 ve 9), ve EBRD’ye Yıllık Çevresel ve Sosyal
Raporları sunması gerekecektir. SekerBank’tan EBRD’nin ekitapçıkta da belirtilen Küçük ve Mikro Krediler için Çevresel ve
Sosyal Prosedürlerini uygulaması istenecektir.

Teknik işbirliği:

Yok.

Şirket irtibat noktası:

Şekerbank Medya İlişkileri:
Sn. Aybala Simsek, Halkla İlişkiler Müdürü
Tel: +90 212 319 7115

e-posta: Aybala.Simsek@sekerbank.com.tr
İş fırsatları:

İş fırsatları veya tedarik konuları için, lütfen müşteri şirket ile
irtibat kurun.

Genel sorular:

Tedarik ile ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP)

PIP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında
daha iyi bir farkındalık ve anlayış sağlamak üzere paydaşlarına
nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır.
PIP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Proje Şikayet Mekanizması (PCM)

EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara
neden olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak
bir veya daha fazla birey veya şirket tarafından yapılan
şikayetlerin bağımsız olarak incelenmesi için bir olanak
sağlamak üzere Proje Şikayet Mekanizmasını (PCM)
oluşturmuştur. PCM’nin dayandığı Usul Kuralları’na
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,
adresinden erişilebilir; Usul Kuralları’nın Rusça versiyonu ise
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf adresinde mevcuttur.
PCM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını
müteakip en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet
dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz
yardım için PCM sorumlusuyla ( pcm@ebrd.com) ya da ilgili
EBRD Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.
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