ЄБРР
Резюме проекту (РП)
Назва проекту:

Участь у ризиках при фінансуванні обладнання компанії
«Джон Дір»

Країна:

Україна

Номер проекту:

43523

Галузь:

Агробізнес

Державний/приватний:

Приватний сектор

Екологічна категорія:

FI

Дата засідання Ради директорів:

27 березня 2012 р.

Статус:

Пройшов концептуальний розгляд, очікується кінцевий
розгляд

Дата оприлюднення РП:

27 січня 2012 р.

Дата оновлення РП:
Опис проекту:

ЄБРР розглядає можливість нефінансованої участі у
ризиках, пов’язаних з портфелем кредитних та лізингових
угод банку «Райффайзен Банк Аваль» і компанії
«Райффайзен
Лізинг
Аваль»
з
фермерами
і
сільськогосподарськими підприємствами в Україні щодо
придбання або використання сільськогосподарської техніки
«Джон Дір».

Вплив проекту на перехідні процеси
в економіці:

Цей проект сприятиме вирішенню однієї з ключових проблем
у сільськогосподарському секторі України, а саме проблеми
недостатньо
широкого
доступу
фермерів
та
сільськогосподарських підприємств до фінансування для
придбання нового та/або заміни старого обладнання з метою
підвищення ефективності та врожайності. Отже, основним
впливом на перехідні процеси в економіці буде демонстрація
нових
підходів
до
фінансування
лізингу
сільськогосподарської техніки в Україні з перспективою
подальшого використання цих підходів іншими фінансовими
установами.
Проект
стане
прикладом
успішного
співробітництва між виробниками обладнання і фінансовими
установами, що підштовхне інших виробників обладнання та
інші банки в країні до реалізації подібних схем. Позитивним
впливом проекту на сільськогосподарський сектор буде
підвищення ефективності та врожайності, що очікується
внаслідок використання нового обладнання.

Клієнт:

Банк «Райффайзен Банк Аваль», що є дочірнім банком
Raiffeisen Bank International (Австрія) в Україні, і компанія
«Райффайзен Лізинг Аваль», що є дочірньою лізинговою
компанією банку «Райффайзен Банк Аваль» та одним з
провідних провайдерів рішень з фінансування та лізингу для
клієнтів в Україні.
Компанія Deere & Company (або «Джон Дір») є одним з
найбільших виробників сільськогосподарської техніки у світі.
Обсяг продажу компанії у 2011 фінансовому році склав $32
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млрд., EBITDA - $5,9 млрд. Компанія «Джон Дір» має офіси у
30 країнах світу, в яких працює приблизно 56000
спеціалістів. Акції компанії торгуються на Нью-Йоркській
фондовій біржі.
Фінансування ЄБРР:

Нефінансована участь у ризиках, пов’язаних з кредитними та
лізинговими операціями банку «Райффайзен Банк Аваль»
або його дочірньої компанії «Райффайзен Лізинг Аваль» у
гривнях або доларах США на загальну суму до $20 млн. або
еквіваленту цієї суми у гривнях.

Загальна вартість проекту:

$50 млн. або еквівалентна сума у гривнях.

Впливи на навколишнє середовище:

Категорія «FI»: «Райффайзен Банк Аваль» повинен буде
виконувати ВРП №2 та №9, а також Екологічні та соціальні
вимоги для операцій лізингу, що були погоджені з групою
John Deere для Операції №42302. Він також повинен буде
подавати до ЄБРР річні екологічні та соціальні звіти.

Технічне співробітництво:

Не передбачається

Контактна особа Компанії:

Вікторія Масна, начальник управління з роботи з
фінансовими установами «Райффайзен Банк Аваль»,
електронна пошта: Victoria.masna@aval.ua, тел./факс: + 38
044 230 2344
Джоерн Леш, директор з питань розвитку бізнесу, John Deere
Financial, електронна пошта: LoeschJoern@JohnDeere.com,
тел.: +41 52 632 95 83

Можливості для бізнесу:

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або
закупівель, зв’яжіться з компанією-клієнтом.

Загальні питання:

Питання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель:
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Політика публічного інформування
(ППІ):

ППІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та
проводить консультації із зацікавленими сторонами з метою
покращення обізнаності та розуміння його стратегій,
принципів та діяльності.
Текст ППІ

Орган з розгляду скарг у зв'язку з
проектами (ОРС):

ЄБРР створив ОРС для того, щоб забезпечити можливість
незалежного розгляду скарг однієї чи більше осіб або
організацій стосовно проектів, які фінансуються Банком і, на
думку скаржників, вже завдали або можуть завдати шкоду.
Правила подання скарг та опис відповідних процедур ОРС
можна
знайти
за
адресою:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
Російськомовну версію правил подання скарг та опису
відповідних процедур ОРС можна знайти за адресою:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
Скарги до ОРС можна подавати не пізніше, ніж через 12
місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для уточнення
періоду подання скарг ви можете звернутися до спеціаліста
ОРС
(pcm@ebrd.com)
або
відповідного
Постійного
Представництва ЄБРР.
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