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Layihənin Təsviri
Layihə COVİD-19 və onunla əlaqədar təsirlər naməlum vaxta uzandığı təqdirdə Şirkətlər
Qrupunun
dövriyyə
kapitalı
və
likvidlik
tələblərinin
qarşılanması
üçün
maliyyələşdirmənin təmin olunmasından ibarətdir.
Bu layihə Bankın COVİD-19 pandemiyasına cavabı nöqteyi-nəzərindən təsdiq
edilmişdir. Bu layihənin yerinə yetirilməsinin gecikməsinin qarşısını almaq üçün Bankın
Prezidenti, Məlumata Giriş Direktivinin V Bölməsində nəzərdə tutulduğu kimi, PSD
açıqlanmasına verilən normal vaxt limitindən yayınmaya icazə vermişdir. Bankın
COVİD-19-a cavabının və bu yayınmanın təfərrüatlarını bizim internet saytından almaq
olar.

Layihənin Məqsədləri
Layihənin əsas məqsədi likvidlik və dövriyyə kapitalı ehtiyacları yarandığı hallarda
Şirkətlər Qrupunu maliyyələşdirmə ilə təmin etməkdir.
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Keçidin Təsiri
ETI 125
Bu layihə ilə bağlı keçid təsiri standartlaşdırılmış reytinq yanaşmasından istifadə edən
Bankın Covid-19 Həmrəylik Paketinə uyğundur. Bu layihə cari COVID-19 böhranı
səbəbindən yarana biləcək potensial likvidlik problemlərini həll etmək və (i)
təchizatçılarla əlaqələr sayəsində bazarın genişləndirilməsini və (ii) təkmilləşdirilmiş
korporativ idarəetmə standartlarını daxil edən müştəri ilə əvvəlki əməliyyatlar
çərçivəsində keçid prosesinə təsirlər üzrə məqsədləri qorumaq məqsədini daşıyır.

Müştəriyə dair məlumat
VEYSƏLOĞLU MMC
“Veysəloğlu Yaycılı Qardaşlar” MMC və “Veysəloğlu” MMC ("Veysəloğlu", "Şirkətlər
Qrupu" və ya "Birgə Borcalanlar") Azərbaycanda brend qida məhsullarının
distributorluğunu həyata keçirən və şirniyyat məhsullarını istehsal edən özəl şirkətdir.

AYİB Maliyyələşdirmə Xülasəsi
7.000.000,00 AZN
Şirkətlər Qrupunun dövriyyə kapitalı tələblərinin və likvidlik ehtiyaclarının
maliyyələşdirilməsi üçün 7 milyon AZN (3.5 milyon Avro) məbləğində yerli valyutada
birinci dərəcəli kredit.

Layihənin Cəmi Dəyəri
7.000.000,00 AZN
Kredit likvidlik və dövriyyə kapitalı ehtiyacları yarandığı təqdirdə istifadə olunacaq
ehtiyat kreditdir.

Ekoloji və sosial məsələlərin Xülasəsi
B Kateqoriyası (2019 ESP). Bu, Bankın qənaətbəxş şəkildə fəaliyyət göstərən və
hesabat verən mövcud müştərisidir. Hüquqi yoxlama müştərinin mövcud və ötən
Layihələr üzrə əvvəlki fəaliyyət və hesabatvermə göstəricilərinin nəzərdən keçirilməsini
əhatə etmişdir. Müştəri, Fəaliyyət Göstəricilərinə dair Tələblərə uyğun olaraq fəaliyyət
göstəricilərini bu səviyyədə saxlamaq iqtidarında və gücündədir və nəzərdə tutulan
əməliyyat üçün heç bir ƏMSSTP tələb olunmur.
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Texniki Əməkdaşlıq
Yoxdur

Əlavə resurslar həcmi
Kredit çətin bazar şəraitində daha çox ehtiyac duyulan likvidlik və dövriyyə kapitalı üçün
lazımi bufer təmin edəcək. Bankın əlavə resurslar həcmi həmçinin yerli bankların yerli
valyuta ilə maliyyələşdirmə imkanları azalmış olduğu dövrdə yerli valyuta ilə
maliyyələşdirmə təmin etmək imkanı, eləcə də yerli banklardan birbaşa əlçatan olmayan
daha uzun kredit ödəmə müddətini və ödəniş sxemini təmin etmək imkanı ilə
şərtləndirilir.

Şirkətin əlaqə məlumatları
Sərdar Yilmaz
Serdar.Yilmaz@veyseloglu.az
+905322101090
https://www.veyseloglu.az/en/
Azərbaycan, Bakı, Eninə küçəsi, 2

Keçidin başa düşülməsi
AYİB-in keçidlə əlaqədar yaranan təsirlərlə bağlı yanaşması və layihənin ETİ reytinqinin
müəyyən edilməsi barədə əlavə məlumatları buradan əldə edə bilərsiniz.

Biznes imkanları
Biznes imkanları və ya satınalma məsələləri ilə bağlı müştəri olan şirkətlə əlaqə saxlayın.
AYİB ilə biznes imkanları ilə əlaqədar (satınalma ilə əlaqədar olmayan) aşağıdakı
nömrələrlə əlaqə saxlamağınızı xahiş edirik:
Tel: +44 20 7338 7168
E-poçt: projectenquiries@ebrd.com
Dövlət sektoru layihələri üçün, AYİB Satınalmalarını ziyarət edin:
Tel: +44 20 7338 6794
E-poçt: procurement@ebrd.com

Ümumi müraciətlər
Xüsusi müraciətlər AYİB-in Müraciət Blankı vasitəsilə edilə bilər.
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Ətraf Mühit və Sosial Sahələrə dair Siyasət (ƏMSSS)
ƏMSSS və müvafiq İş Göstəricilərinə dair Tələblər (İGT-lər) AYİB-in özünün “ətraf
mühitin mühafizəsi sahəsində düzgün və dayanıqlı inkişaf” strategiyasını təşviq etmək
öhdəliyini icra etmək metodlarını müəyyənləşdirir. ƏMSSS-ə və İGT-lərə müştərilərin
ictimai məlumat və konsultasiya üzrə dövlət qanunlarının tətbiq olunan tələblərinə cavab
vermək, eləcə də maraqlı tərəflərin, xüsusilə də müştərinin və layihənin ətraf mühit və
sosial göstəricilər sahəsində narahatlıqlarını və şikayətlərini qəbul etmək və həllini
sürətləndirmək üçün şikayət vermə mexanizminin müəyyən edilməsi üçün xüsusi
müddəalar daxildir. Layihənin ətraf mühit və sosial risklərinin və təsirlərinin xarakterinə
və miqyasına uyğun olaraq, AYİB əlavə olaraq müştərilərindən layihələrdən yaranan risk
və təsirlər barədə müvafiq məlumatları açıqlamağı və ya maraqlı tərəflərlə mənalı
konsultasiya aparmağı və onların düşüncələrini nəzərə alıb cavablandırmağı tələb edir.
AYİB-in bu sahədə təcrübələri barədə ətraflı məlumat ƏMSSS-də təsvir edilmişdir.

Düzgünlük və Müvafiqlik
AYİB-in Uyğunluq üzrə Baş Məsul Əməkdaşının Ofisi (OCCO) yaxşı idarəetməni təşviq
edir və Bankın bütün əməliyyatlarında ən yaxşı beynəlxalq təcrübələrə uyğun olaraq ən
yüksək düzgünlük standartlarının tətbiq edilməsini təmin edir. Layihələrin icrası zamanı
qeyri-məqbul düzgünlüyə və ya reputasiya ilə bağlı risklərə yol verməmək üçün Bank
bütün müştərilərinin düzgünlük sahəsində hüquqi yoxlanmasını keçirir. Bank hesab edir
ki, layihələrin qiymətləndirilməsi və təsdiqlənməsi mərhələlərində problemlərin müəyyən
və həll edilməsi Bank əməliyyatlarının düzgünlüyünün təmin olunması üçün ən effektiv
metoddur. OCCO bu qabaqlayıcı tədbirlərdə mühüm rol oynayır və eləcə də sərmayə
qoyuluşundan sonra layihələrin düzgünlük sahəsində risklərinə nəzarət etməyə kömək
edir.
OCCO, həmçinin, AYİB-in maliyyələşdirdiyi layihələrdə fırıldaqçılıq, korrupsiya və səhv
davranış iddialarının araşdırılmasına görə cavabdehlik daşıyır. Fırıldaqçılıq və ya
korrupsiya halları ilə bağlı şübhəsi olan Bankda və ya Bankla işləyən hər bir şəxs
compliance@ebrd.com e-poçt ünvanı ilə Uyğunluq üzrə Baş Məsul Əməkdaşa yazılı
şəkildə müraciət etməlidir. Məruzə olunan bütün məsələlər OCCO tərəfindən
araşdırılacaq. Bütün yazılı müraciətlər, o cümlədən anonim müraciətlər nəzərdən
keçiriləcək. Yazılı müraciət Bankda işlədilən və Bankın çalışdığı ölkələrin istənilən dilində
edilə bilər. Məlumatlar dürüstlüklə verilməlidir.

İnformasiya Əlçatanlığına dair Siyasət (İƏS)
İƏS AYİB-in informasiyanı necə açıqlaması və 1 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən
qüvvəyə mindikdən sonra bankın strategiya, siyasət və əməliyyatları sahəsində agahlığı
və başa düşülməni artırmaq üçün maraqlı tərəflərlə necə konsultasiya aparması
qaydalarını müəyyən edir. AYİB-in internet saytından hansı məlumatları əldə etmək
mümkün olduğunu bilmək üçün zəhmət olmasa İnformasiya Əlçatanlığına dair Siyasət
səhifəsini ziyarət edin.
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İnformasiya əldə etmək üçün konkret müraciətlər EBRD Müraciət blankı vasitəsilə edilə
bilər.

Layihənin Müstəqil Hesabatlılıq Mexanizmi (LMHM)
Əgər ətraf mühit, sosial sahələr və ya informasiyanın ictimaiyyətə açıqlanması ilə bağlı
narahatlıqların Müştəri və ya Bank ilə həll edilməsi cəhdləri uğursuz olarsa (məs.
Müştərinin Layihə səviyyəli şikayət vermə mexanizmi vasitəsilə və ya Bankın rəhbərliyi ilə
birbaşa əməkdaşlıq etmək yolu ilə), fiziki şəxslər və təşkilatlar onları narahat edən
məsələləri AYİB-in Layihənin Müstəqil Hesabatlılıq Mexanizmi (LMHM) vasitəsilə bildirə
bilərlər.
LMHM zərər vermiş və ya zərər verə biləcək kimi qiymətləndirilən Layihə məsələlərini
müstəqil şəkildə nəzərdən keçirir. Bu Mexanizmin məqsədi ətraf mühit, sosial sahələr və
ya informasiyanın ictimaiyyətə açıqlanması ilə bağlı yaranan problemlərin həlli üçün
Layihənin maraqlı tərəfləri arasında dialoqu dəstəkləmək; Bankın özünün Ətraf Mühit və
Sosial Sahələr üzrə Siyasətinə və ya İnformasiya Əlçatanlığına dair Siyasətinin Layihə üzrə
konkret müddəalarına əməl edib-etmədiyini müəyyən etmək və Bankın gələcəkdə qeyriuyğunluğa yol verməməsi üçün uyğun olduğu halda bu siyasətlərə mövcud əməl
olunmama hallarını həll etməkdir.
Konfidensial onlayn blank, e-poçt, poçt və ya telefon vasitəsilə Baxılma üçün Sorğunu
necə təqdim etmək mümkün olduğunu müəyyən etmək üçün Layihənin Müstəqil
Hesabatlılıq Mexanizminin internet səhifəsini ziyarət etməyiniz xahiş olunur. LMHM,
Layihənin Hesabatlılığa dair Siyasət və Göstərişlərinə uyğun olaraq Sizi narahat edən
istənilən məsələni müzakirə etmək və ya Sorğularınıza baxılması ilə bağlı yaranan
istənilən sualınıza cavab vermək üçün hər zaman xidmətinizdəyik. Sorğu təqdim
edənlərin kimliyi xahiş əsasında məxfi saxlanıla bilər.
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