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“Олам” – регіональне фінансування 

оборотного капіталу 

Країна: 

Регіональний 

Номер проєкту: 

51526 

Сектор: 

Агробізнес 

Тип повідомлення: 

Приватний 

Екологічна категорія: 

B 

Дата затвердження: 

22 липня 2020 р. 

Статус: 

Розглянуто концепцію 

Дата оновлення РП англійською мовою: 

17 червня 2020 р. 

Як це дозволяється параграфом 2.6 Розділу III Політики доступу до інформації, 

оприлюднення цього РП було відкладено згідно з параграфом 1.4.4 Директиви про 

доступ до інформації. 

Опис проєкту 

Надання кредиту 200 млн дол. США компанії “Олам Інтернешнл Лтд” (далі – “Олам” 

або “Компанія”) з метою забезпечення стабільного фінансування потреб компанії в 

оборотному капіталі в Туреччині, Єгипті, Грузії, Польщі та Україні (далі – “країни 

проєкту”). 

Цілі проєкту 

Кредит буде використаний для фінансування закупівлі, переробки, зберігання і 

транспортування такої сільськогосподарської продукції, як горіхи, зернові, молочна 

продукція та сушені овочі у зазначених країнах. 

Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 63 

Вплив на процес переходу буде забезпечений у наступних двох якостях переходу:  
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 Конкурентоспроможність (основний вплив): Компанія додасть значну кількість 

постачальників в окремі ланцюжки вартості у країнах операцій ЄБРР. Особливу 

увагу буде приділено покращенню якості сільськогосподарських культур, 

включаючи горіхи та лук, а також покращенню зв’язків із постачальниками та 

підвищенню екологічних і соціальніх стандартів. Ці покращення 

базуватимуться на успіху в наданні сільськогосподарським виробникам 

допомоги в запровадженні сталих підходів до сільського господарства, якого 

компанія “Олам” вже досягла в рамках попереднього проєкту з ЄБРР, і 

забезпечать подальший розвиток цього успіху. 

 Ефективне управління (другорядний вплив): “Олам” та ЄБРР вестимуть діалог 

на високому рівні щодо розвитку корпоративного управління для кращого 

врахування кліматичних змін. У цій спільній праці основну увагу буде 

зосереджено на: (i) інтеграції сценаріїв кліматичних змін у бізнес-стратегію 

шляхом стрес-тестування пріоритетних ланцюжків вартості у країнах операцій 

ЄБРР для різних таких сценаріїв; (ii) запровадження практичних підходів до 

визначення пов’язаних із зміною клімату ризиків та можливостей і управління 

ними; (iii) запровадження практики розкриття інформації про пов’язані із 

зміною клімату ризики та можливості. 

Інформація про клієнта 

“ОЛАМ ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД” 

Зареєстрована у Сингапурі компанія “Олам Інтернешнл Лтд” є провідним світовим 

підприємством у секторі харчової продукції та агробізнесу, що постачає харчові 

інгредієнти, корми та волокно тисячам клієнтів в усьому світі. Кошти ЄБРР будуть 

надані “Олам Інтернешнл Лтд” та її дочірній компанії “Олам Трежері Пте Лтд”. 

Позичальники нададуть ці кошти на умовах субкредитів своїм дочірнім компаніям у 

Грузії, Єгипті, Польщі, Туреччині та Україні. 

Співвласниками компанії “Олам Інтернешнл Лтд” є “Темасек Холдингз” (53,4%), 

“Міцубісі Корпорейшн” (17,4%), “Кевалрам Чанрай Груп” (7%) і менеджмент “Олам” 

(6,3%). Решта 15,9% належать інституційним інвесторам і торгуються на біржі. 

Фінансування ЄБРР 

200 млн доларів США 

Загальна вартість Проєкту 

200 млн доларів США 

Додатковість 

ЄБРР пропонує досвід покращення управління у сфері реагування на кліматичні зміни, 

який не можуть запропонувати комерційні банки. Кредит ЄБРР також допоможе 

компанії диверсифікувати її джерела фінансування та забезпечить альтернативну 

структуру фінансування потреб в оборотному капіталі у країнах реалізації проєкту. 

Екологічні та соціальні аспекти 
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Проєкт віднесено до категорії “B” згідно з екологічною та соціальною політикою ЄБРР 

(2019 р.). Передінвестиційне дослідження, виконане для попереднього проєкту, 

показало, що “Олам Інтернешнл” має прогресивний підхід до сталого управлення 

ланцюжками поставок, і що ряд її продуктів мають екологічну та/або соціальну 

сертифікацію. Крім цього, “Олам” цілком налаштована дотримуватися ВРП Банку. 

Враховуючи потенційні ризики, пов’язані з ланцюжками постачання 

сільськогосподарської продукції, передінвестиційне екологічне та соціальне 

дослідження (ПЕСД) Банку, що триває, включатиме у себе співбесіди з керівниками 

напряму КСВ і розгляд наданої документації та охоплюватиме такі аспекти, як 

управління ланцюжками поставок, наявні механізми подання та розгляду скарг, 

стандарти сталого ведення діяльності, охорона праці та управління відходами. 

Це РП буде оновлене після отримання результатів ПЕСД. 

Технічне співробітництво та грантове фінансування 

Проєкт матиме наступні складові технічного співробітництва (TC): 

 Оцінка кліматичних ризиків і можливостей для двох пріоритетних ланцюжків 

поставок у Туреччині та Єгипті, що фінансується зі Спільного фонду технічного 

співробітництва ЄБРР і тайванського бізнесу. 

 Проведення спеціалізованого навчання для сільськогосподарських виробників у 

пріоритетному ланцюжку поставок в Єгипті з метою підтримки покращень 

сільськогосподарської практики та кліматичної стійкості, що фінансується в 

рамках Спільної програми розвитку торгівлі та конкурентоспроможності ЄБРР 

та ЄС. 

Контактна інформація Компанії 

Венкатараман Крішнан 

k.venkat@olamnet.com 

+6563394100 

http://olamgroup.com/ 

Дата останнього оновлення РП 

17 червня 2020 р. 

 

 

Розуміння процесу переходу 

Додаткову інформацію про підхід ЄБРР до вимірювання впливу на процес переходу 

можна знайти тут. 

Можливості для бізнесу 

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або участі у закупівлях, зверніться 

до компанії-клієнта. 

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
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Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу з ЄБРР (не пов’язані із 

закупівлями), звертайтеся за: 

Тел.: +44 20 7338 7168 

Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com 

Для отримання інформації у зв’язку з проєктами у державному секторі відвідайте 

сторінку Закупівлі ЄБРР 

Тел: +44 20 7338 6794 

Електронна пошта: procurement@ebrd.com 

Загальні питання 

З питань загального характеру можна звертатися за допомогою Форми для запитів до 

ЄБРР. 

Екологічна та соціальна політика (ЕСП) 

В ЕСП та пов’язаних з нею Вимогах до реалізації проєктів (ВРП) визначені шляхи, 

якими ЄБРР реалізує свою відданість меті сприяння екологічному та сталому розвитку. 

ЕСП та ВРП містять конкретні положення, які вимагають від клієнтів дотримання 

застосовних вимог національного законодавства про публічний доступ до інформації 

та консультації, а також наявності механізму для отримання звернень і скарг від 

стейкхолдерів (зокрема, щодо екологічних і соціальних аспектів діяльності цих 

клієнтів та проєктів) і сприяння вирішенню відповідних питань. Залежно від характеру 

та масштабів екологічних і соціальних ризиків та впливів у деяких проєктах ЄБРР 

також вимагає від клієнтів додатково розкривати відповідну інформацію про ризики та 

впливи цих проєктів або проводити змістовні консультації із стейкхолдерами, 

враховувати отримані від них відгуки та зауваження і реагувати на них. 

Більш детальну інформацію про підходи ЄБРР до відповідних питань можна знайти в 

ЕСП. 

Доброчесність та комплаєнс 

Офіс директора ЄБРР з комплаєнса (ОДК) відповідає за підтримку ефективних 

підходів до врядування та управління, а також забезпечення дотримання найвищих 

стандартів доброчесності в усій діяльності Банку згідно з найкращою міжнародною 

практикою. Усі клієнти Банку проходять перевірку доброчесності, мета якої – 

переконатися, що відповідні проєкти не створюватимуть для Банку неприйнятних 

ризиків у сфері доброчесності або репутаційних ризиків. Банк вважає, що виявлення та 

вирішення проблемних питань на етапах оцінки та затвердження проєктів є найбільш 

ефективним способом забезпечення доброчесності транзакцій Банку. ОДК відіграє 

ключову роль у цій захисній діяльності та допомагає контролювати ризики 

доброчесності у проєктах після здійснення інвестицій. 

ОДК також відповідає за розслідування підозр у шахрайстві, корупції та неналежній 

поведінці у проєктах, які фінансує ЄБРР. Будь-хто у Банку або за його межами, в кого є 

підозри в шахрайстві або корупції, має повідомити про це Директора з комплаєнса по 

електронній пошті на адресу compliance@ebrd.com. ОДК розглядатиме усі такі 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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повідомлення, у тому числі анонімні. Вони можуть подаватися будь-якою з мов Банку 

чи його країн операцій. Інформація у таких повідомленнях повинна надаватися 

добросовісно. 

Політика доступу до інформації (ПДІ) 

У ПДІ визначено, яким чином ЄБРР розкриває інформацію та консультується із 

стейкходерами з метою сприяння кращій поінформованості та розумінню його 

стратегій, принципів та діяльності. ПДІ набрала чинності 1 січня 2020 р. Будь ласка, 

відвідайте сторінку Політика доступу до інформації для того, щоб дізнатися, яку 

інформацію можна знайти на веб-сайті ЄБРР. 

Запити про надання інформації з конкретних питань можуть надсилатися за допомогою 

Форми для подання запитів до ЄБРР. 

Орган розгляду скарг (ОРС) 

Якщо спроби вирішити проблемні питання стосовно екологічних або соціальних 

впливів чи розкриття інформації з Клієнтом або Банком (наприклад, через наявний у 

Клієнта механізм подання скарг на рівні проєкту або шляхом прямого звернення до 

керівництва Банку) виявляються безуспішними, особи та організації можуть подавати 

свої скарги через механізм підзвітності ЄБРР. 

Механізм підзвітності незалежно розглядає проблемні питання у зв’язку з проєктами, 

які, на думку скаржників, вже завдали чи можуть завдати шкоди. Призначення цього 

механізму – підтримувати діалог між стейкхолдерами у проєктах з метою вирішення 

питань, пов’язаних з екологією, соціальною сферою та розкриттям інформації; 

перевіряти дотримання Банком вимог його Екологічної та соціальної політики або 

пов’язаних з конкретним проєктом положень його Політики доступу до інформації; а 

також у разі необхідності усувати будь-яке недотримання цих політик Банком, що вже 

існує, і попереджувати майбутні порушення. 

Будь ласка, відвідайте нашу веб-сторінку для того, щоб дізнатися, як подати скаргу за 

допомогою конфіденційної онлайн-форми, електронною поштою, звичайною поштою 

або по телефону. Ми готові обговорити те, що Вас турбує, і відповісти на Ваші 

запитання стосовно подання або розгляду скарг. Інформація про скаржників може 

зберігатися конфіденційною на вимогу. 

Будь ласка, візьміть до уваги, що після призначення нового Керівника ОРС у 2020 році 

наберуть чинності переглянута Політика підзвітності за проєктами та Посібник із 

розгляду справ згідно з якими здійснюватиметься розгляд справ. 

 

 

 

Розуміння процесу переходу   

Додаткову інформацію про підхід ЄБРР до вимірювання впливу на процес переходу 

можна знайти тут.   

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
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/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html


OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

Можливості для бізнесу   

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або участі у закупівлях, зверніться 

до компанії-клієнта.   

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу з ЄБРР (не пов’язані із 

закупівлями), звертайтеся за:   

Тел.: +44 20 7338 7168   

Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com   

Для отримання інформації у зв’язку з проектами у державному секторі відвідайте 

сторінку Закупівлі ЄБРР   

Тел: +44 20 7338 6794   

Електронна пошта: procurement@ebrd.com   

Загальні питання   

З питань загального характеру можна звертатися за допомогою Форми для запитів до 

ЄБРР.   

Екологічна та соціальна політика (ЕСП)   

В ЕСП та пов’язаних з нею Вимогах до реалізації проектів (ВРП) визначені шляхи, 

якими ЄБРР реалізує свою відданість меті сприяння екологічному та сталому розвитку. 

ЕСП та ВРП містять конкретні положення, які вимагають від клієнтів дотримання 

застосовних вимог національного законодавства про публічний доступ до інформації 

та консультації, а також наявності механізму для отримання звернень і скарг від 

стейкхолдерів (зокрема, щодо екологічних і соціальних аспектів діяльності цих 

клієнтів та проектів) і сприяння вирішенню відповідних питань. Залежно від характеру 

та масштабів екологічних і соціальних ризиків та впливів у деяких проектах ЄБРР 

також вимагає від клієнтів додатково розкривати відповідну інформацію про ризики та 

впливи цих проектів або проводити змістовні консультації із стейкхолдерами, 

враховувати отримані від них відгуки та зауваження і реагувати на них.   

Більш детальну інформацію про підходи ЄБРР до відповідних питань можна знайти в 

ЕСП.   

Доброчесність та комплаєнс   

Офіс директора ЄБРР з комплаєнса (ОДК) відповідає за підтримку ефективних 

підходів до врядування та управління, а також забезпечення дотримання найвищих 

стандартів доброчесності в усій діяльності Банку згідно з найкращою міжнародною 

практикою. Усі клієнти Банку проходять перевірку доброчесності, мета якої – 

переконатися, що відповідні проекти не створюватимуть для Банку неприйнятних 

ризиків у сфері доброчесності або репутаційних ризиків. Банк вважає, що виявлення та 
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вирішення проблемних питань на етапах оцінки та затвердження проектів є найбільш 

ефективним способом забезпечення доброчесності транзакцій Банку. ОДК відіграє 

ключову роль у цій захисній діяльності та допомагає контролювати ризики 

доброчесності у проектах після здійснення інвестицій.   

ОДК також відповідає за розслідування підозр у шахрайстві, корупції та неналежній 

поведінці у проектах, які фінансує ЄБРР. Будь-хто у Банку або за його межами, в кого є 

підозри в шахрайстві або корупції, має повідомити про це Директора з комплаєнса по 

електронній пошті на адресу compliance@ebrd.com. ОДК розглядатиме усі такі 

повідомлення, у тому числі анонімні. Вони можуть подаватися будь-якою з мов Банку 

чи його країн операцій. Інформація у таких повідомленнях повинна надаватися 

добросовісно.   

Політика доступу до інформації (ПДІ)   

У ПДІ визначено, яким чином ЄБРР розкриває інформацію та консультується із 

стейкхолдерами з метою сприяння кращій поінформованості та розумінню його 

стратегій, принципів та діяльності. ПДІ набирає чинності 1 січня 2020 р. Будь ласка, 

відвідайте сторінку Політика доступу до інформації для того, щоб дізнатися, яку 

інформацію можна знайти на веб-сайті ЄБРР.   

Запити про надання інформації з конкретних питань можуть надсилатися за допомогою 

Форми для подання запитів до ЄБРР.   

Орган розгляду скарг (ОРС)   

Якщо спроби вирішити проблемні питання стосовно екологічних або соціальних 

впливів чи розкриття інформації з Клієнтом або Банком (наприклад, через наявний у 

Клієнта механізм подання скарг на рівні проекту або шляхом прямого звернення до 

керівництва Банку) виявляються безуспішними, особи та організації можуть подавати 

свої скарги через механізм підзвітності ЄБРР.   

Механізм підзвітності незалежно розглядає проблемні питання у зв’язку з проектами, 

які, на думку скаржників, вже завдали чи можуть завдати шкоди. Призначення цього 

механізму – підтримувати діалог між стейкхолдерами у проектах з метою вирішення 

питань, повязаних з екологією, соціальною сферою та розкриттям інформації; 

перевіряти дотримання Банком вимог його Екологічної та соціальної політики або 

пов’язаних з конкретним проектом положень його Політики доступу до інформації; а 

також у разі необхідності усувати будь-яке недотримання цих політик Банком, що вже 

існує, і попереджувати майбутні порушення.   

Будь ласка, відвідайте нашу веб-сторінку для того, щоб дізнатися, як подати скаргу за 

допомогою конфіденційної онлайн-форми, електронною поштою, звичайною поштою 

або по телефону. Ми готові обговорити те, що Вас турбує, і відповісти на Ваші 

запитання стосовно подання або розгляду скарг. Інформація про скаржників може 

зберігатися конфіденційною на вимогу.   

Будь ласка, візьміть до уваги, що після призначення нового Керівника ОРС у   
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2020 році наберуть чинності переглянута Політика підзвітності за проектами та 

Посібник із розгляду справ згідно з якими здійснюватиметься розгляд с 
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