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Nazwa projektu:

Getin Noble Sekurytyzacja Portfela Kredytów Samochodowych

Kraj:

Polska

Numer projektu:

43129

Sektor:

Pozabankowe instytucje bankowe

Publiczny/Prywatny:

Sektor prywatny

Data posiedzenia Rady
Dyrektorów:

10 lipca 2012

Status:

Po finalnej zgodzie komitetu inwestycyjnego EBOiR

Data publikacji PSD:

22 sierpnia 2012

Opis projektu i jego założenia:

EBOiR rozważa inwestycje w denominowane w PLN obligacje (Senior
Notes) w ramach sekurytyzacji portfela kredytow samochodowych
udzielanych przez Getin Noble Bank SA osobom fizycznym oraz małym i
srednim przedsiębiorstwom (MSP). Zależnie od spełnienia przez
poszczegolne kredyty samochodowe kryteriów kwalifikacji, srodki z z
inwestycji poczynionej przez EBOiR będą sluzyć zakupowi portfela
istniejących kredytow samochodowych oraz, poprzez zapewnienie okresu
obrotowego w strukturze inwestycji, dodatkowe zakupy pożyczek
samochodowych.

Wpływ na transformacje
gospodarki:

Zaproponowana transakcja zademonstruje możliwość zastosowania nowej
formy finansowania w Polsce jaką są notowane papiery wartosciowe
zabezpieczone aktywami (ABS) denominowane w walucie lokalnej. Taki
instrument finansowy może istotnie pomóc polskim bankom w pokonywaniu
problemu niedopasowania terminów rozliczeń aktywów i pasywów. Tego
typu obligacje tworzą cenny dodatek do calego spektrum instrumentów
oferowanych w walucie lokalnej, a co za tym idzie przyczyniają się do
rozwoju rynków kapitałowych papierów dłużnych w Polsce. Transakcja ta
umozliwi równiez lokalnym inwestorom zdobycie doswiadczenia w zakresie
analizy inwestycji w instrumenty typu ABS.

Klient:

Getin Noble Bank jest bankiem z polskim kapitalem wlascicielskim oraz
aktywami przekraczajacymi 13.3 miliardów Euro oraz i ogólnopolską siecią
detaliczną. Bank powstał w 2010 roku w wyniku połączenia Getin Banku z
Noble Bankiem i jest dziś liderem na rynku pożyczek samochodowych.

Finansowanie z EBOiR:

EBRD rozważa możliwość zainwestowania w część emisji obligacji (Senior
Notes).

Całkowity koszt projektu:

Całkowita wartość wyemitowanych obligacji wyniesie około PLN 558
milionów (ekwiwalent około 135 milionów Euro).

Wpływ na środowisko:

Getin Noble będzie zobowiązany zaprezentować roczny raport z
implementacji wymogow operacyjnych PR2 dotyczacych warunkow pracy i
zatrudnienia.

Pomoc doradcza

Nie dotyczy.
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Kontakt do klienta:

Michał Marciszewski
Head of Securitisation
Getin Noble Bank S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warsaw
Poland
Tel: + 48 22 427 4751
email: m.marciszewski@getinbank.pl

Możliwości współpracy:

W celu otrzymania informacji o możliwościach współpracy lub przetargach
prosimy o kontakt z Getin Noble Bank.

Zapytania ogólne:

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

Polityka Informacji Publicznej
(PIP):

PIP określa, w jaki sposób, EBOiR ujawnia informacje oraz konsultuje się ze
swoimi udziałowcami w celu promowania szerszego zrozumienia jego
strategii, polityki oraz działalności.

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.pdf
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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