OFFICIAL USE

Santander Bank Polska –
Unfunded Risk Sharing Facility
Kraj: Polska
Numer projektu:50575
Sektor: Instytucje finansowe
Publiczny/Prywatny: Prywatna
Kategoria środowiskowa: FI
Data posiedzenia Rady Dyrektorów: 30 października 2019 roku
Status: Zatwierdzony podczas posiedzenia Rady Dyrektorów
Data publikacji PSD w języku angielskim: 23 stycznia 2020
W zakresie dozwolonym przez pkt 2.6 Części III Polityki w sprawie dostępu do informacji termin ujawnienia
niniejszego podsumowania projektu został odroczony zgodnie z pkt 1.4.4 Wytycznych EBOR w sprawie dostępu
do informacji.

Opis projektu
EBRD podpisał umowę bezwarunkowej gwarancji dla Santander Bank Polska („SBP”)
do kwoty 75 mln EUR. W ramach projektu, EBOR zagwarantuje 65%, ale nie więcej niż
25 mln EUR indywidualnej ekspozycji, oraz ryzyka związanego ze splata zobowiązań,
klientów korporacyjnych w stosunku do SBP.

Cele projektu
Instrument ma na celu umożliwić SBP optymalizację sposobu wykorzystania kapitału
i przyczynia się do rozszerzenia portfela kredytowego SBP, skierowanego na
efektywność energetyczna, efektywność zasobów oraz odnawialne źródła energii (ang.
Green Economy Transition).

Wpływ projektu na proces transformacji gospodarki:
Ocena według kryteriów ETI: 60
Instrument oparty na podziale ryzyka SBP który jednocześnie przyczynia się do
zwiększenia akcji kredytowej umożliwiającej przejście na zieloną gospodarkę odporną
na zmiany klimatu.
Instrument stanowi wsparcie dla stosowanego przez Bank w Polsce podejścia do
przejścia na zieloną gospodarkę, przy czym SBP wykorzystuje półtorakrotność kwoty,
dla której współdzieli ryzyko z EBOR, w celu finansowania nowych kredytów, które
spełniają kryteria w ramach podejścia przejścia na gospodarkę ekologiczną.
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Jako instrument ulgi w kapitale wzmacnia stabilność banku systemowego w Polsce
i umożliwia SBP bardziej efektywne zarządzanie kapitałem.

Informacja o kliencie
SANTANDER BANK POLSKA SA
Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) jest jednym
z największych banków w Polsce. Jest to podmiot zależny od Banco Santander i jest
notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Finansowanie przez EBOR
75 mln EUR

Całkowita wartość projektu
187,5 mln EUR

Dodatkowość
EBOR oferuje innowacyjną strukturę (instrument oparty na podziale indywidualnego
ryzyka w powiązaniu z nowym oferowanym przez bank komercyjny finansowaniem
technologii GET) na warunkach komercyjnych. Struktura ta nie jest obecnie oferowana
ze źródeł komercyjnych. EBOR to instytucja o ratingu AAA, dzięki czemu SBP może
skorzystać z pełnej ulgi w kapitale.

Podsumowanie
kwestii
dotyczących
środowiskowego i społecznego

wpływu

Kategoria środowiskowa: Instytucje Finansowe FI (zgodnie z Polityką ŚrodowiskowoSpołeczną z 2014 roku).
SBP będzie zobowiązany przestrzegać Wymagań Wydajnościowym EBOR nr 2, 4 i 9,
przestrzegać Procedur EBOR w zakresie zarządzania ryzykiem środowiskowym
i społecznym w odniesieniu do kredytów korporacyjnych, kredytów dla MŚP
i mikrokredytów oraz przedkładać Bankowi roczne sprawozdania na temat wpływu
środowiskowego i społecznego. Kredyty na finansowanie projektów wiążących się z
wysokim ryzykiem środowiskowym i społecznym lub działaniami generującymi związki
węgla bądź też instalacjami związanymi z wysoką emisją dwutlenku węgla nie będą
kwalifikować się do objęcia przez EBOR na podstawie opisywanego Instrumentu
podziału ryzyka.

Współpraca techniczna i dotacje na finansowanie
Brak
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Kontakt ze Spółką
Pawel Kolodzinski
E-mail: Pawel.Kolodzinski@santander.pl
Tel: + 48 (22) 5341799
www.santander.pl
Santander Bank Polska
Al. Jana Pawla II
00-854 Warszawa, Poland

Zrozumienie Transformacji
Dalsze informacje dotyczące podejścia EBOR do skutków transformacji dostępne są
tutaj.

Możliwości współpracy
Aby uzyskać informacje na temat możliwości współpracy lub zamówień publicznych
należy kontaktować się bezpośrednio ze Spółką.
W przypadku relacji biznesowych z EBOR (niezwiązanych z zamówieniami publicznymi)
prosimy o kontakt
Tel: +44 20 7338 7168
E-mail: projectenquiries@ebrd.com
W przypadku projektów sektora państwowego, prosimy odwiedzić Zamówienia EBOR:
Tel: +44 20 7338 6794
E-mail: procurement@ebrd.com

Zapytania ogólne
Konkretne zapytania można składać za pomocą Formularza zapytań EBOR.

Polityka środowiskowa i społeczna (Environmental and
Social Policy - ESP)
Polityka środowiskowa i społeczna i związane z nią Wymagania w zakresie
Performance Requirements - PR określają sposoby w jaki EBOR realizuje swoje
zobowiązanie promowania „przyjaznego i zrównoważonego rozwoju środowiska”. ESP
i PR zawierają szczególne przepisy dla klientów EBOR. Ich spełnienie zapewnia
stosownych krajowych przepisów prawnych, dotyczących informowania
społeczeństwa oraz konsultacji społecznych. Odnoszą się również do ustanowienia
mechanizmu składania skarg w celu przyjmowania i ułatwiania rozwiązywania

OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

problemów oraz skarg zainteresowanych stron, w szczególności dotyczących wyników
środowiskowych i społecznych klienta i projektu. Proporcjonalnie do charakteru i skali
ryzyka oraz skutków środowiskowych i społecznych projektu, EBOR dodatkowo
wymaga od swoich klientów ujawniania, w stosownych przypadkach, informacji
o ryzyku i skutkach wynikających z projektu lub podejmowania konstruktywnych
konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz rozważania i odpowiadania na ich opinie.
Więcej informacji na temat praktyk EBOR w tym zakresie znajduje się w ESP.

Integralność i zgodność z przepisami
Biuro Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR (Office of the Chief Compliance
Officer - OCCO) promuje odpowiednie zarządzanie i zapewnia stosowanie
najwyższych standardów uczciwości we wszystkich działaniach Banku zgodnie
z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. Badanie należytej staranności w zakresie
uczciwości przeprowadzane jest na wszystkich Klientach Banku. Ma to na celu
zapewnienie, że projekty nie niosą za sobą ryzyka dla integralności lub reputacji Banku.
Bank stoi na stanowisku, że identyfikacja i rozwiązywanie problemów na etapie
zatwierdzania oceny projektu jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia
integralności transakcji bankowych. OCCO odgrywa kluczową rolę w tych działaniach,
a także pomaga w monitorowaniu ryzyka związanego z integralnością w projektach
poinwestycyjnych.
OCCO jest również odpowiedzialne za prowadzenie dochodzeń w sprawie zarzutów
dotyczących nadużyć finansowych, korupcji i uchybień w projektach finansowanych
przez EBOR. Każdy, zarówno w Banku jak i poza nim, kto podejrzewa oszustwo
lub korupcję, powinien złożyć pisemny raport Dyrektorowi ds. Zgodności z Przepisami,
drogą elektroniczną na adres compliance@ebrd.com. Wszystkie zgłaszane sprawy będą
rozpatrywane przez OCCO w celu podjęcia odpowiednich działań. Wszystkie raporty,
również anonimowe, zostaną zweryfikowane. Raporty mogą być sporządzane
w dowolnym języku Banku lub krajów, w których Bank prowadzi
działalność. Dostarczone informacje muszą być sporządzone w dobrej wierze.

Dostęp do Polityki Informacyjnej (Access to Information
Policy - AIP)
AIP określa sposób, w jaki EBOR ujawnia informacje i konsultuje się
z zainteresowanymi stronami w celu promowania lepszej świadomości i zrozumienia
swoich strategii, polityk i działań po wejściu w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. Aby
dowiedzieć się, jakie informacje są dostępne na stronie internetowej EBOR, należy
odwiedzić stronę Dostęp do Polityki Informacyjnej
Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą Formularza
zapytania EBOR.
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Mechanizm Składania
Mechanism - PCM)

Skarg

(Project

Complaint

Jeżeli wysiłki zmierzające do rozwiązania problemów środowiskowych, społecznych
lub związanych z publicznym ujawnianiem informacji z Klientem lub Bankiem nie
przyniosą skutku (np. poprzez mechanizm rozpatrywania skarg na poziomie Projektu
Klienta lub poprzez bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa Banku), osoby fizyczne
i organizacje mogą dążyć do rozwiązania swoich problemów poprzez mechanizm
kontrolny EBOR.

Mechanizm kontrolny niezależnie analizuje kwestie projektowe, co do których istnieje
przypuszczenie, że spowodowały (lub mogą spowodować) szkody. Celem tego
mechanizmu jest: wspieranie dialogu pomiędzy interesariuszami Projektu w celu
rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem
i publicznym ujawnianiem informacji; w celu ustalenia, czy Bank stosuje się do
postanowień Polityki Środowiskowej i Społecznej lub specyficznych dla danego
Projektu postanowień Dostępu do Polityki Informacyjnej; oraz, w stosownych
przypadkach, w celu zaradzenia wszelkim istniejącym przypadkom nieprzestrzegania
tych zasad, przy jednoczesnym zapobieganiu przyszłym przypadkom nieprzestrzegania
zasad przez Bank.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się, jak złożyć skargę za pomocą
poufnego formularza online, e-mailem, listownie lub telefonicznie. Pozostajemy do
dyspozycji, aby omówić Państwa obawy i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące
składania lub rozpatrywania skarg. Tożsamość skarżących może być utrzymywana
w tajemnicy na żądanie.

Należy pamiętać, że po powołaniu nowego Szefa Mechanizmu Składania Skarg w 2020
roku, w życie wejdzie zmieniona Polityka Odpowiedzialności za Projekt oraz Wytyczne,
aby ukierunkować rozpatrywanie spraw.
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