
ППФ – «Лантманнен Україна» 
 

Країна: Україна 

Номер проекту: 51443 

Галузь: Агробізнес 

Тип повідомлення: ПРИВАТНИЙ 

Екологічна категорія: В 

Дата розгляду Радою директорів: 14 січня 2020 р. 

Статус: Затверджено Радою директорів 

Дата оприлюднення РП: 

 

Опис проекту 

Старший довгостроковий кредит (далі – “Кредит”) на суму 3 млн євро для 

українського виробника швидких сніданків ПрАТ “Лантманнен Акса” (далі – 

“Позичальник” або “Компанія”). 

Цілі проекту 

Кредит являє собою кредитну лінію “stand-by”, що буде використовуватися у разі 

виникнення потреб в додатковій ліквідності для поповнення оборотного капіталу (далі 

– “Проект”). 

Вплив на процес економічного переходу 

Конкурентоспроможність (основний вплив): Проект сприятиме вдосконаленню та 

збільшенню потужності виробничих ліній та виробництву продукції з більшою 

доданою вартістю, що має призвести до підвищення прибутковості та ефективності.  

“Зеленість” (другорядний вплив): Із загального обсягу запланованих Позичальником 

інвестицій (3 млн євро) 1,09 млн євро планується використати на модернізацію 

виробничих ліній та встановлення автоматизованих систем управління, що має 

забезпечити підвищення енергоефективності. Складова ПЗЕ у Проекті становить 34%. 

Інформація про клієнта 

ПрАТ «ЛАНТМАННЕН АКСА» 

 

ПрАТ «Лантманнен Акса» - виробник швидких сніданків в Україні. Позичальник є 

100% дочірнім підприємством компанії «Лантманнен ек фор» (далі – «Лантманнен» 

або «Спонсор» або «Гарант») – найбільшого сільськогосподарського кооперативу в 

Швеції, який належить 25 тис. шведських фермерів. 

Фінансування ЄБРР 



3 млн євро 

Старший довгостроковий кредит 3 млн євро на задоволення потреб в оборотному 

капіталі. 

 

Загальна вартість проекту 

3 млн євро 

Екологічні та соціальні впливи 

Віднесено до категорії «В» (ЕСП 2014 р.). Передінвестиційне екологічне та соціальне 

дослідження (ПЕСД) для цього проекту було виконанен шляхом заповнення Компанією 

стандартної анкети ПЕСД та додаткового обговорення екологічних і соціальних питань 

з керівництвом компанії  у формі запитань та відповідей. Враховуючи відносно 

невеликий розмір проекту та пропоноване призначення кредитних коштів, не 

очікується, що проект буде пов'язаний з будь-якими екологічними або соціальними 

впливами, які не можна буде усунути чи мінімізувати, а також що від Компанії не 

вимагатиметься вжиття жодних заходів з пом'якшення екологічних або соціальних 

впливів. Проект відповідає вимогам ПЗЕ, і складова ПЗЕ в ньому становить 34%. У 

ПрАТ «Лантманнен Акса» діє широкий спектр політик і правил щодо ключових 

екологічних і соціальних аспектів, включаючи Кодекс поведінки Компанії, Кодекс 

поведінки постачальника, антикорупційну політику та дотримання Кодексу LEAD. 

Компанія розробила власну програму аудиту, за допомогою якої перевіряється 

дотримання підрозділами Групи вимог Компанії, що узгоджуються з Вимогами до 

реалізації проектів Банку. 

Технічне співробітництво 

Проект матиме компонент технічного співробітництва (TC), який фінансуватиметься зі 

Спільного фонду співробітництва ЄБРР та Японії в рамках програми «Підтримка 

підготовки проектів у секторі агробізнесу в Україні». Кошти ТС будуть використані для 

часткового покриття витрат на передінвестиційний юридичний аналіз. 

Стисла інформація про реалізацію проекту 

Додатковість 

Структура фінансування: пропонований Кредит є кредитною лінією на поповнення 

оборотного капіталу, що відкривається на 5 років, тоді як на місцевому ринку подібне 

фінансування є доступним лише на короткі терміни. 

 

Пом’якшення ризиків: фінансування Банку дозволить Компанії почувати себе більш 

комфортно та здійснювати подальші інвестиції.  

 

Оцінка впливу на процес переходу (ETI) 

60 



 

 

Контактна інформація компанії 

Ігор Червак 

Igor.Chervak@axa.ua  

+(380) 44 451 63 65  

http://lantmannen.ua/en  

вул. Привокзальна, 3  

08304, м. Київ, Україна 

Можливості для бізнесу 

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або закупівлі, зв’яжіться з 

компанією-клієнтом. 

Загальна інформація 

Отримання інформації про проекти ЄБРР, не пов’язаної з закупівлями: 

Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380 

Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com 

Принципи інформування громадськості (ПІГ) 

У ПІГ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить 

консультації зі стейкхолдерами з метою покращення обізнаності та розуміння його 

стратегій, принципів та діяльності.  

Текст ПІГ 

Орган 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.  

Опис процедур ОРС | Версія російською мовою 

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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