

rezumat de proiect (PSD)

Denumirea proiectului:

UniCredit Tiriac Bank – Emisiune de obligaţiuni

Ţara:

Romania

Nr. identificare proiect:

45337

Sectorul de activitate:

Imprumuturi catre banci

Public/Privat:

Sectorul privat

Data analizei în Consiliu:

11 iunie 2013

Situaţia:

Semnat

Data comunicării PSD:
Data actualizării PSD:

3 iulie 2013

Descrierea şi obiectivele proiectului:

BERD a subscris 110 milioane RON din emisiunea de obligaţiuni
negarantate în monedă locala a UniCredit Tiriac Bank SA.
Se intenţionează ca fondurile obţinute din emisiunea de
obligatiuni să fie utilizate pentru necesităţile generale de
finanţare ale UniCredit Tiriac Bank, care vor include acordarea
de credite clienţilor.

Impactul asupra tranziţiei:

Potenţialul de impact asupra tranziţiei derivă din susţinerea
primei emisiuni de obligaţiuni în monedă locala a unei bănci
comerciale româneşti de la inceputul crizei economice, care se
prevede că va contribui la dezvoltarea pieţei locale de capital din
România.

Beneficiarul:

Banca UniCredit Tiriac este a şasea ca mărime din sistemul
bancar românesc, cu o cotă de piaţă de 6,5% după total active
la sfarsitul lunii martie 2013.

Finanţarea BERD:

110 milioane RON

Costul total al proiectului:

550 milioane RON

Categoria de mediu şi socială,
impactul şi reducerea acestuia:

Inclus în categoria FI. Respectarea Cerinţelor de Performanţă
ale BERD nr. 2 şi 9 şi a Procedurile de Mediu şi Sociale ale
BERD pentru Creditarea Persoanelor Juridice, inclusiv a Listelor
de Excludere pe criterii de mediu şi sociale ale BERD şi
prezentarea de rapoarte anuale.

Cooperare tehnică:

Pentru aceasta tranzacţie nu se are în vedere niciun fel de
cooperare tehnică.

Persoana de contact a companiei:

UniCredit Tiriac Bank S.A.
Bd. Expoziţiei 1 F, Sector 1, Bucureşti, România
E-mail: office@unicredit.ro

One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Regatul Unit
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com

Persoana de contact: Dl Gabriel Tinta
Şef ALM
Telefon: +40 21 200 10 70
Fax: +40 21 200 19 12
E-mail: gabriel.tinta@unicredit.ro

Oportunităţi de afaceri:

Pentru oportunităţi de afaceri sau achiziţii, contactaţi compania
beneficiară.

Solicitări de informaţii generale:

Informaţii despre proiecte BERD care nu sunt legate de achiziţii:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica de Informare Publică (PIP)

PIP stabileşte modul în care BERD comunică informaţiile şi se
consultă cu factorii implicaţi astfel încât să promoveze o mai
bună cunoaştere şi înţelegere a strategiilor, politicilor şi
operaţiunilor sale.
Textul PIP poate fi consultat la adresa
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Mecanismul de Contestaţii pentru
Proiecte (PCM)

BERD a creat Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM)
pentru a oferi posibilitatea unei analize independente a
contestaţiilor primite de la una sau mai multe persoane sau
organizaţii cu privire la proiectele finanţate de Bancă despre
care se susţine că au provocat sau ar putea provoca probleme.
Regulile de Procedură ale PCM pot fi consultate la adresa
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,
versiunea în limba rusă poate fi consultată la adresa
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf
Orice contestaţie în baza PCM poate fi depusă în termen de
maximum 12 luni de la ultima distribuire de fonduri BERD. Puteţi
contacta responsabilul PCM (la pcm@ebrd.com) sau Biroul
Rezident BERD pentru asistenţă dacă aveţi incertitudini cu
privire la termenul de depunere a unei contestaţii.

One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Regatul Unit
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