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DL Invest 
Kraj: POLSKA 
Numer projektu: 51437 
Sektor : Nieruchomości i Turystyka 
Publiczny/prywatny: PRYWATNY 
Kategoria środowiskowa: B 
Data zatwierdzenia projektu: 08 września 2021 
Status: Oczekuje na zatwierdzenie 
Data publikacji PSD w języku angielskim: 16 czerwca 2021 

 
Opis Projektu 
Udzielenie pożyczki w kwocie do 72 milionów euro dla polskiej spółki projektowej 
(„Pożyczkobiorca”), która buduje i zarządza obiektami logistycznymi w modelu build-
to-suit („BTS”) w różnych regionach Polski („Obiekty Logistyczne”, razem „Projekt”). 
DL Invest Group PM S.A. („Klient”) jest właścicielem 100% udziałów w spółce 
projektowej i pełni rolę dewelopera w Projekcie. 
 

Cele Projektu 
Finansowanie EBOR ma na celu wsparcie budowy i działalności Obiektów 
Logistycznych.  
 

Wpływ na transformację 
Transformacja możliwa dzięki: 
Element ekologiczny „Green” – Obiekty Logistyczne uzyskają certyfikację BREEAM z 
ratingiem „Bardzo dobry” po zakończeniu budowy, a także będą odpowiednio 
utrzymywane i remontowane w trakcie okresu finansowania udzielonego przez EBOR. 
Zarządzanie – Projekt umożliwi Klientowi poprawę Corporate Governance, a także 
zaowocuje raportowaniem w kwestiach zrównoważonego rozwoju i zmian 
klimatycznych poprzez opracowanie formalnej strategii i zasad odpowiedniego 
zarządzania. 
 

Informacje na temat Klienta 
DL INVEST GROUP PM SA 
DL Invest Group PM S.A. ("DL Invest", "Klient") to polski inwestor/deweloper 
działający na rynku nieruchomości. DL Invest ma ponad 10-letnie doświadczenie w 
miastach regionalnych, na obszarze południowej Polski. Portfolio Klienta (stan na 
koniec roku 2020) to 360 tys. m2 powierzchni najmu brutto w 24 ukończonych 
projektach, 11 w trakcie realizacji i 366 tys. m2 w banku ziemi. 
 

Finansowanie EBOR 
EUR 72,000,000.00 

 
Całkowity koszt Projektu 
EUR 102,800,000.00 
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Podsumowanie kwestii środowiskowych i społecznych 
Kategoria B (zgodnie z Polityką środowiskowo-społeczną z 2014 r.). Badanie due 
diligence aspektów środowiskowych i społecznych (ESDD) przeprowadzone zostało 
wewnętrznie i zgodnie z Procedurami ESDD COVID-19 w oparciu o Kwestionariusz 
ESDD, Kwestionariusz dotyczący poszczególnych lokalizacji, dokumentację 
Projektową dostarczoną przez Klienta, a także komunikację uzupełniającą z Klientem. 
W ramach ESDD stwierdzono, że Spółka spełnia wymogi odpowiedniego prawa 
środowiskowego i społecznego, a także zaproponowano odpowiednie zasady 
zarządzaniem ryzykiem w tym obszarze w Obiektach Logistycznych, by były one w 
zgodzie z wymaganiami wskaźnikowych (PR) banku. Obiekty Logistyczne nie 
zawierają elementów argumentujących Kategorię A. Wszystkie Obiekty Logistyczne 
uzyskają certyfikację BREEAM i minimalny rating „Bardzo dobry” po zakończeniu 
budowy. Przed zatwierdzeniem Projektu, we współpracy z Klientem, powstanie ESAP, 
który zaadresuje kwestie bezpieczeństwa, zarządzania i certyfikacji BREEAM. Klient 
jest zobowiązany do spełnienia wymagań wskaźnikowych (PR) banku w każdym 
Obiekcie Logistycznym, a także do corocznego składania raportu środowiskowo-
społecznego. 
 
Obiekty Logistyczne nie są związane z żadnymi przeszłymi zanieczyszczeniami, 
bioróżnorodnością, przesiedleniami i wyparciem ekonomicznym oraz wpływem na 
dziedzictwo kulturowe. Każdy Obiekt Logistyczny przechodzi przez polski proces 
akceptacji środowiskowej. Infrastruktura środowiskowa do budowy i eksploatacji 
Obiektów Logistycznych jest na miejscu. Bank będzie monitorować wyniki 
środowiskowe i społeczne Projektu poprzez dokonywanie przeglądu rocznych 
raportów środowiskowych i społecznych, a także wizyt na miejscu, jeśli będzie to 
potrzebne. 

 
Współpraca techniczna 
N/A 

 
Wartość dodana 
Wartość dodana EBOR płynie z innowacyjnej struktury finansowania Projektu 
(finansowanie mezzanine) na warunkach komercyjnych niedostępnych w innych 
bankach. Dodatkowo, Klient skorzysta z doświadczenia EBOR w obszarze poprawy 
efektywności energetycznej i surowcowej, a także zrównoważonego rozwoju i strategii 
klimatycznych. 
 

Dane kontaktowe 
Dominik Leszczynski 
d.leszczynski@dlinvest.pl 
+48 32 253 00 95 
https://dlinvest.pl/ 
Ul. Wroclawska 54, 40-013 Katowice, Polska 
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Zapytania ogólne:  
Konkretne zapytania można składać za pomocą Formularza zapytań EBOR.  
 
Polityka środowiskowa i społeczna (Environmental and Social Policy - ESP):  
ESP i związane z nim Wymogi w Zakresie Efektywności Działania (Performance 
Requirements - PR) określają sposoby, jak EBOR realizuje swoje zobowiązanie 
promowania „przyjaznego dla środowiska i zrównoważonego rozwoju”. ESP i PR 
zawierają szczególne postanowienia dla klientów EBOR. Zapewniają one spełnienie 
przez nich stosownych wymagań krajowych przepisów prawnych, dotyczących 
informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych. Odnoszą się również do 
ustanowienia mechanizmu składania skarg w celu przyjmowania i ułatwiania 
rozwiązywania 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,  

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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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.  
 
Mechanizm Składania Skarg (Independent Project Accountability Mechanism - 
IPAM):  
 
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 (Independent Project Accountability Mechanism - IPAM).  
 
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.  
 
Na stronie internetowej Niezależnego Mechanizmu Rozliczalności Projektów (IPAM) 

można uzyskać informacje o IPAM i zakresie jego działalności; dowiedzieć się, jak 

złożyć skargę; lub skontaktować się z IPAM drogą mailową (ipam@ebrd.com) w celu 

uzyskania rady, informacji na temat IPAM bądź na temat sposobu składania skarg. 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form?language=en
mailto:ipam@ebrd.com

