ЄБРР
Резюме проекту (РП)
Назва проекту:

Синдикована кредитна лінія для ТОВ СП «Нібулон»

Країна:

Україна

Номер проекту:

43887

Галузь:

Агробізнес

Державний/приватний:

Приватний сектор

Екологічна категорія:

В

Дата засідання Ради директорів:

10 липня 2012 р.

Статус:

Пройшов концептуальний розгляд, очікується кінцевий
розгляд

Дата оприлюднення РП:

8 червня 2012 р.

Опис проекту:

Синдикована кредитна лінія для Групи компаній «Нібулон»
(далі – «Нібулон»).
Кредитна лінія буде використовуватися для реструктуризації
балансу «Нібулону» з метою фінансування постійного
обігового капіталу компанії, а також фінансування потреб в
обіговому капіталі для торговельних операцій.

Вплив проекту на перехідні процеси
в економіці:

Очікується, що запропонований проект матиме значний
демонстраційний ефект на відповідному ринку. Він
сприятиме розширенню політичного діалогу, який ведеться
Банком, продемонструє нові процеси та прискорить розвиток
ринку.

Клієнт:

Група «Нібулон» є одним з провідних вертикально
інтегрованих трейдерів та виробників сільськогосподарської
продукції в Україні.

Фінансування ЄБРР:

Синдикована кредитна лінія в обсязі до $200 млн.

Загальна вартість проекту:

Приблизно $486,5 млн.

Екологічні впливи:

Проект віднесено до категорії «B» згідно з Екологічною та
соціальною політикою ЄБРР 2008 р. Відділ екології та
сталого розвитку ЄБРР виконав передпроектне екологічне і
соціальне дослідження (ПЕСД), що включало у себе аналіз
систем корпоративного управління компанії «Нібулон» і
наданої нею відповідної інформації, відвідування компанії та
обговорення з її працівниками.
Проведене Банком передпроектне екологічне і соціальне
дослідження підтвердило, що компанія «Нібулон» має
належні корпоративні системи для управління охороною
навколишнього середовища та праці, і що компанія в цілому
дотримується вимог українського законодавства у цих
сферах як на корпоративному рівні, так і на рівні окремих
об’єктів. На кожному об’єкті є спеціалісти з охорони
навколишнього середовища та гігієни, а також спеціаліст з
управління персоналом. Компанія «Нібулон» має розвинену
систему управління ланцюжком поставок, яка відповідає
міжнародним стандартам і передбачає регулярні перевірки
постачальників, що сприяє встановленню високих стандартів
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якості у галузі та підвищенню якості роботи постачальників.
Розроблено План екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ),
що має бути узгоджений з компанією. Цей план включає у
себе необхідні заходи з пом’якшення впливів та покращення,
що допоможуть компанії «Нібулон» у дотриманні вимог
національного законодавства та Вимог до реалізації проектів
Банку. Зокрема, згідно з ПЕСЗ «Нібулон» має покращити
організацію заходів пожежної безпеки на своїх виробничих
об’єктах.
Банк здійснюватиме моніторинг екологічних і соціальних
показників
компанії,
а
також
виконання
ПЕСЗ,
використовуючи для цього річні звіти про ситуацію в
екологічній та соціальній сфері.
Контактна особа Компанії:

Андрій Михайлюк
Фінансовий директор ТОВ СП «Нібулон»
Україна
54002, м. Миколаїв
Каботажний спуск, 1
Тел.: +38 0512-48-94-14
Електронна пошта: Mikhailyuk@nibulon.com.ua

Можливості для бізнесу:

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або
участі у закупівлях, 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 можна знайти за адресою:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

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
або
відповідного
Постійного
ОРС
(pcm@ebrd.com)
Представництва ЄБРР.

Резюме проектів складаються до розгляду проектів Радою директорів ЄБРР. Деталі проекту
можуть змінюватися після оприлюднення Резюме проекту. Резюме проектів не можуть вважатися
документами, що представляють офіційну політику ЄБРР.
Дата останнього оновлення: 8 червня 2012 р.
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