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Data opublikowania podsumowania projektu w języku angielskim:
10.02.2021 r.
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 w sprawie dostępu
do informacji.

Opis projektu
Udzielenie kredytu w wysokości do 25 mln EUR w celu wsparcia rozwoju działalności
hurtowej i detalicznej SPAR Group Limited (zwanej dalej „Grupą” lub „Sponsorem”) na
rynku polskim. Kredyt przyznany przez Bank obejmuje transzę w wysokości 5 mln
EUR na inwestycję, transzę w wysokości 8 mln EUR na ogólne cele spółki oraz transzę
w wysokości 12 mln EUR (tzw. „uncomitted” – podlegająca dalszym decyzjom Banku
co do uruchomienia), która zostanie wykorzystana na dokończenie restrukturyzacji
jednej ze spółek zależnych Grupy o nazwie „Piotr i Paweł”. Kredyt zostanie
udostępniony kredytobiorcy w EUR lub PLN.

Cele projektu
Projekt zapewni wsparcie rozwoju sieci SPAR w Polsce przez włączenie do niej
niezależnych sprzedawców detalicznych, którym zostaną zapewnione: branding,
know-how oraz towary. Równocześnie projekt zapewni wsparcie dla restrukturyzacji
operacyjnej oraz finansowej podlegającej sanacji sieci detalicznej „Piotr i Paweł”, która
została niedawno nabyta przez SPAR Polska.

Wpływ na transformację
Wskaźnik ETI: 68

- Konkurencyjność: Finansowanie z Banku zapewni wsparcie restrukturyzacji i
ekspansji Grupy, co ma doprowadzić do znacznej poprawy wyników operacyjnych
oraz konkurencyjności SPAR Polska.
- Inkluzywność: Projekt stworzy możliwości kształcenia dla co najmniej 120
pracowników wyższych grup wiekowych i skutkuje również współpracą z lokalną
instytucją kształcenia i szkolenia technicznego i zawodowego, taką jak np. Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu.

Klient
NEW POLISH INVESTMENTS SP. Z O.O.
New Polish Investments Sp. z o.o. („New Polish Investments” lub „Kredytobiorca”, a
wraz ze swoimi spółkami zależnymi „Spółka” lub „SPAR Polska”) jest spółką
holdingową zarządzającą w Polsce działalnością SPAR Group Limited („Grupy” lub
„Sponsora”) – prowadzącego działalność międzynarodową, notowanego na giełdzie
w RPA hurtownika posiadającego prawa do marki SPAR w RPA oraz krajach
sąsiadujących, Irlandii, Szwajcarii, Polsce i na Sri Lance.

Finansowanie EBOR
25 000 000,00 EUR

Całkowity koszt Projektu
114 000 000,00 EUR

Wartość dodana
EBOR oferuje finansowanie o terminie zapadalności dłuższym od średniej rynkowej,
co jest niezbędne w celu zapewnienia właściwej struktury finansowania projektu.
Finansowanie Banku skutecznie wypełnia lukę kapitałową spowodowaną kryzysem
Covid-19. Ponadto Bank jest w stanie zapewnić wsparcie pozafinansowe, pomagając
klientowi w opracowaniu trwałych i sprzyjających włączeniu środków w zakresie
planowania zatrudnienia oraz strategii szkoleniowych.

Kwestie środowiskowe i społeczne
Kategoria B (wg. Polityki Środowiskowej i Społecznej z 2019r).Projekt zapewni
wsparcie dla małych, niezależnych sprzedawców detalicznych, którzy obecnie nie są
w stanie konkurować z większymi podmiotami operującymi w skonsolidowanych
systemach marketingu i dystrybucji, umożliwiając im dołączenie do sieci SPAR przez
(i) zawarcie umów licencyjnych dających im know-how oraz (ii) dostęp do
zintegrowanego łańcucha dostaw przy jednoczesnym zachowaniu niezależności i
lokalnej własności. Oczekuje się, że wpływ środowiskowy i społeczny Projektu będzie
związany głównie z zarządzaniem łańcucha dostaw, zagadnieniami BHP oraz
wymogami w zakresie prawa pracy obowiązującymi podczas remontu/renowacji
nowych sklepów. Zarządzanie tymi elementami będzie polegać na wdrożeniu planu
działań na rzecz środowiska i społeczeństwa (ESAP). Badanie due diligence

dotyczące kwestii środowiskowych i społecznych (ESDD) zostało przeprowadzone
wewnętrznie przez Departament ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju oraz
obejmowało przegląd wypełnionych przez klienta kwestionariuszy dotyczących
zagadnień korporacyjnych i Covid-19, licznych dokumentów projektowych
określających zasady i procedury korporacyjne oraz rozmowę w formie
telekonferencji. ESDD wykazało, że klient (złożony z polskiej spółki holdingowej oraz
spółki dysponującej wyłącznymi prawami licencyjnymi SPAR na terytorium Polski)
przestrzega przepisów krajowych. Musi on jednak opracować system zarządzania
BHP i ochroną środowiska, aby spełnić Obowiązujące Wymagania Banku w tym
zakresie. Plan ESAP został sporządzony i uzgodniony z klientem, a jego
najważniejsze wymagania obejmują uwzględnienie wymogów środowiskowych i
społecznych w łańcuchu dostaw, spełnienie wymogów BHP podczas działań
operacyjnych i wszelkich przyszłych działań budowlanych/remontowych, zarządzanie
wykonawcami, skonsolidowaną politykę kadrową na szczeblu korporacyjnym (spółki
holdingowej), która ma zostać wdrożona w spółkach zależnych i obejmować wszelkie
elementy Wymogu 2 EBOR nieuwzględnione w przepisach krajowych, a także
sporządzenie oraz wdrożenie planu zaangażowania zainteresowanych stron, w tym
mechanizmu rozpatrywania skarg. Plan ESAP zawiera też wymóg wyznaczenia przez
Klienta kompetentnych i wyspecjalizowanych osób do kierowania systemem
zarządzania BHP oraz ochroną środowiska. Bank będzie monitorować wyniki działań
Klienta w zakresie środowiskowym i społecznym zgodnie z Obowiązującymi
Wymaganiami Banku, dokonując w miarę potrzeb przeglądu sprawozdań oraz
organizując wizyty monitorujące.

Współpraca techniczna i dotacje
Projekt będzie obejmować komponent Współpracy Technicznej (TC) finansowany
przez Fundusz Specjalny Udziałowców Banku.

Kontakt we Spółce
Jakub Karbowiak
jakub.karbowiak@spar.pl
+48 61 840 37 00
www.spar.pl
Wasz Sklep SPAR sp. z o.o. ul. Druskienicka 12, 60-476 Poznań

Ostatnia aktualizacja podsumowania projektu
10.02.2021 r.

Zapytania ogólne
Zapytania ogólne można składać za pomocą formularza zapytań EBOR.

Polityka środowiskowa i społeczna (ESP)

Polityka środowiskowa i społeczna oraz związane z nią wymagania operacyjne
określają, w jaki sposób EBOR realizuje swoje zobowiązanie do wspierania
„zrównoważonego i korzystnego dla środowiska rozwoju”. Polityka środowiskowa i
społeczna oraz zobowiązania operacyjne obejmują szczegółowe postanowienia
dotyczące przestrzegania przez klientów obowiązujących przepisów krajowych w
zakresie informacji i konsultacji publicznych, a także wprowadzania przez nich
mechanizmów składania skarg umożliwiających otrzymywanie i ułatwiających
rozstrzyganie zastrzeżeń i skarg, dotyczących w szczególności wyników
środowiskowych i społecznych uzyskiwanych przez samego klienta oraz przez
realizowany projekt. W zależności od rodzaju i skali ryzyka środowiskowego i
społecznego oraz skutków środowiskowych i społecznych projektu, EBOR
zobowiązuje klientów do ujawniania stosownych informacji dotyczących ryzyka i
skutków wynikających z projektów bądź podejmowania merytorycznych konsultacji z
interesariuszami oraz uwzględniania otrzymywanych od nich informacji zwrotnych i
odpowiadania na nie.
Więcej informacji na temat praktyk stosowanych w tym zakresie przez EBOR można
znaleźć w Polityce środowiskowej i społecznej.

Uczciwość i przestrzeganie regulacji
Biuro Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR (Office of the Chief Compliance
Officer (OCCO)), niezależna jednostka EBOR odpowiedzialna za przestrzeganie
regulacji, wspiera dobre sprawowanie władzy i dba o to, aby w działalności Banku
stosowane były najwyższe standardy uczciwości, zgodnie z najlepszymi praktykami
międzynarodowymi. EBOR przeprowadza ocenę due diligence pod kątem uczciwości
u wszystkich klientów w trosce o to, aby realizowane projekty nie stwarzały
niepożądanego ryzyka w zakresie uczciwości lub reputacji dla Banku. Zdaniem Banku
określanie i rozwiązywanie problemów na etapach oceny i zatwierdzania projektów
stanowi najskuteczniejszą gwarancję uczciwości w zawieranych przez niego
transakcjach. Jedną z głównych ról w tych działaniach zapobiegawczych odgrywa
jednostka OCCO, która pomaga również monitorować projekty po zakończeniu
inwestycji pod kątem ryzyka w zakresie uczciwości.
OCCO odpowiada także za wyjaśnianie zarzutów nadużyć finansowych, korupcji i
naruszenia obowiązków w projektach finansowanych przez EBOR. Każda osoba,
która poweźmie podejrzenia dotyczące nadużycia finansowego lub korupcji,
niezależnie od tego, czy jest pracownikiem Banku, powinna złożyć pisemne
zgłoszenie do Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR, pisząc na adres poczty
elektronicznej compliance@ebrd.com. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone
przez OCCO w celu ich wyjaśnienia. OCCO zapoznaje się ze wszystkimi
zgłoszeniami, w tym także składanymi anonimowo. Zgłoszenia można składać w
dowolnym języku roboczym Banku lub językach krajów, w których Bank prowadzi
działalność. Informacji należy udzielać w dobrej wierze.

Polityka dostępu do informacji (AIP)

Od momentu wejścia w życie, czyli od 1 stycznia 2020 r., Polityka dostępu do
informacji określa, w jaki sposób EBOR ujawnia informacje i porozumiewa się ze
swoimi interesariuszami w celu wspierania lepszej świadomości i znajomości swojej
strategii, polityki i działalności. Na stronie dot. Polityki dostępu do informacji można
sprawdzić, jakie informacje są udostępniane na stronie internetowej EBOR.
Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą formularza
zapytań EBOR.

Niezależny Mechanizm Rozliczalności Projektów
(IPAM)
W przypadku niepowodzenia działań mających na celu rozwiązanie problemów
dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych lub informacji publicznych u
Klienta lub w Banku (np. za pomocą mechanizmu składania skarg na poziomie
projektu klienta lub w drodze bezpośredniego zaangażowania kierownictwa Banku),
osoby fizyczne i organizacje mogą podjąć próbę rozwiązania tych problemów za
pośrednictwem Niezależnego Mechanizmu Rozliczalności Projektów (IPAM)
funkcjonującego w EBOR.
IPAM przeprowadza niezależną ocenę problemów związanych z Projektem, co do
których istnieje przypuszczenie, że spowodowały (lub mogą spowodować) szkodę.
Celem tego Mechanizmu jest wspieranie dialogu między interesariuszami Projektu
umożliwiającego rozwiązywanie problemów dotyczących kwestii środowiskowych,
społecznych lub informacji publicznych; ustalenie, czy Bank postępował zgodnie ze
swoją Polityką środowiskową i społeczna lub postanowieniami Polityki dostępu do
informacji dotyczącymi danego projektu; a w stosownych przypadkach
wyeliminowanie wszelkich niezgodności z postanowieniami tych polityk oraz
niedopuszczenie do dalszego naruszania tych postanowień przez Bank.
Na stronie internetowej Niezależnego Mechanizmu Rozliczalności Projektów można
uzyskać informacje o tym, jak składać wnioski o weryfikację za pomocą poufnego
formularza internetowego, e-mailem, drogą. IPAM jest gotów do omówienia Państwa
problemów i udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze składaniem lub
obsługą Wniosków, które są zgodne z Polityką rozliczalności projektów oraz
Wytycznymi. Na życzenie wnioskodawcy, jego tożsamość może zostać zachowana w
tajemnicy.

