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Az Információkhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályzat III. szakaszának 2.6. bekezdése 
értelmében a jelen PSD közzététele az Információkhoz való hozzáférésre vonatkozó 
szabályzat 1.4.4. bekezdésének megfelelően került elhalasztásra. 

 
A projekt bemutatása 
30 millió EUR összegű tőkebefektetés, kedvezményezett: VELKA PECKA s.r.o. (a 
továbbiakban: „Társaság”), Csehországban piacvezető, az országon belül Rohlik 
márkanév alatt működő online élelmiszer-kereskedő.   

 

 A projekt céljai 
A befektetés során a Bank részvénycsomagot vásárol a Társaságban egy kb. 185 millió 
EUR értékű tőkebevonási tranzakció részeként, amely a Társaság már működő 
magyarországi és ausztriai üzletágának továbbfejlesztésének, valamint Romániába, 
Németországba (és esetlegesen további olyan országokba, ahol az EBRD jelen van) 
történő terjeszkedésének céljait szolgálja. A Társaság a Bank felé kötelezettséget vállalt 
arra, hogy Magyarországon, Romániában és más olyan országokban hajt végre 
befektetéseket, ahol az EBRD jelen van.   

 



Átmeneti hatások 
ETI pontszám: 71 
 
Átmeneti hatások várhatóan a „versenyképes” és „inkluzív” tulajdonságok 
következtében jelentkeznek. 
 
Versenyképes: A projekt támogatja a Társaság terjeszkedését azokban az országokban, 
ahol az EBRD jelen van, és lehetővé teszi számára, hogy sikeres üzleti modelljét 
alkalmazva méretgazdaságosságot érjen el a megcélzott városokban, ami jelentős 
javulást eredményez a működési hatékonyság terén a jelenlegi nemzetközi ágazati 
standardokhoz képest, és elősegíti a magyarországi és romániai öko-gazdálkodói 
hálózatok bővülését. 
 
Inkluzív: A Társaság helyi oktatási szolgáltatókkal együttműködve Romániában és 
Magyarországon belső képzéseket tart több mint 600 fiatal számára. 

 
Ügyfélinformációk 
VELKA PECKA SRO 

A Rohlikot 2014-ben hozták létre Csehországban. A Társaság jelenleg piacvezető e-

élelmiszerkereskedelmi vállalkozás Közép-Európában. Jelenleg Csehországban 

(Rohlik.cz), Magyarországon (kifli.hu) és Ausztriában (Gurkerl.at) működik. Mivel a 

teljes üzleti tevékenység a Rohlik kizárólagos tulajdonában van, és valamennyi 

technológiai megoldása saját fejlesztésű, a Társaság kiváló minőségű vásárlói élményt 

és a helyi gazdálkodóktól és kézműves termelőktől származó legfrissebb ételeket és 

széles, szupermarket jellegű választékot kínál vásárlóinak. 

További információk: www.rohlik.group   

 
EBRD pénzügyi összefoglaló 
29 999 412,00 EUR összegű tőkebefektetés 

 
A Projekt összköltsége 
185 000 000,00 EUR összegű tőkebefektetés 

 
Addicionalitás 
A Bank által nyújtott tőkefinanszírozás a viszonylag jelentős tőkeemelést tekintve 
addicionális jellegű. A nem pénzügyi jellegű addicionalitás a Társaság azon 
kötelezettségvállalásából ered, hogy a STEM ágazatban és vezető pozíciókban a nemek 
közötti egyenlő arányt kívánja megvalósítani. 

 
Környezeti és társadalmi hatások – összefoglalás 



Besorolás: B (ESP 2019).  Az online kiskereskedelemmel kapcsolatos környezetvédelmi 
és társadalmi (E&S) problémás területek köre korlátozott, és azok elsősorban a 
munkavédelemmel, a járművek károsanyag-kibocsátásával, a csomagolással és 
hulladékkezeléssel, valamint az ellátási láncok kezelésével kapcsolatosak.  A Társaság 
több kezdeményezést vezetett be az említett alapvető problémák kezelésére, többek 
között az ökológiai gazdálkodás fejlesztését a szállítói körbe tartozó gazdaságokban, 
valamint az újrahasznosított és újrafeldolgozható csomagolások használatának 
elősegítését. Az említett intézkedések pozitív környezeti és társadalmi hatásai 
elismertek. A Bank arról állapodott meg a Társasággal, hogy a Társaság megfelelő E&S 
személyzeti kapacitást biztosít, és formalizált irányítási rendszereket vezet be annak 
érdekében, hogy a legfontosabb E&S kérdések prioritást élvezzenek, meghatározza a 
vonatkozó KPI-ket, nyomon követi tevékenységeit és beszámol az elért 
eredményekről. A szükséges intézkedéseket a Társasággal egyeztetett 
Környezetvédelmi és Társadalmi Cselekvési Terv tartalmazza. 

 
A Társaság kapcsolattartási adatai 
VELKÁ PECKA s.r.o. 
info@rohlik.group 
Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 

 
A PSD utolsó módosításának dátuma 
2021. márc. 15. 

 
 

Az átmenettel kapcsolatos információk 

Az EBRD az átmeneti hatások mérésére alkalmazott módszerével kapcsolatos további 
információk ezen a linken találhatók. 

Üzleti lehetőségek 

Üzleti lehetőségek vagy beszerzés ügyében kérjük, hogy forduljon az ügyfél 
társasághoz. 

Az EBRD-vel kapcsolatos (nem beszerzéssel kapcsolatos) üzleti lehetőségek ügyében 
kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken: 

Tel.: +44 20 7338 7168 
E-mail cím: projectenquiries@ebrd.com 

Az állami szektorba tartozó projektek esetén látogasson el az EBRD Procurement 
oldalra: 
 
Tel.: +44 20 7338 6794 
E-mail cím: procurement@ebrd.com 

mailto:info@rohlik.group
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com


Általános megkeresések 

A konkrét megkereséseket kérjük az EBRD Enquiries form űrlapon benyújtani. 

Környezeti és társadalmi politika (ESP) 

Az ESP és az ehhez kapcsolódó teljesítménykritériumok (PR) határozzák meg, hogy az 
EBRD „a környezeti szempontból megfelelő és fenntartható fejlődés” támogatása 
iránti elkötelezettségét milyen konkrét módokon tudja a gyakorlatban kifejezésre 
juttatni.  Az ESP és a teljesítménykritériumok konkrét rendelkezéseket fogalmaznak 
meg az ügyfelek számára, melyek értelmében kötelesek a publikus információkra és 
konzultációkra vonatkozó nemzeti törvények hatályos előírásait betartani, és olyan 
panaszkezelési mechanizmust kialakítani, amely lehetővé teszi az érintettek 
problémáinak és panaszainak fogadását és hatékony kezelését, különös tekintettel az 
ügyfél és a projekt környezetvédelmi és társadalmi teljesítményével kapcsolatos 
kérdésekre. Az EBRD az egyes projektek környezetvédelmi és társadalmi 
kockázatának és hatásának jellegével és mértékével arányosan előírja továbbá az 
ügyfelek számára, hogy tegyék közzé a projekt kockázataival és hatásával kapcsolatos 
információkat, folytassanak érdemi konzultációt az érintettekkel, a tőlük érkező 
visszajelzéseket vegyék figyelembe, és reagáljanak azokra. 

Az EBRD e téren folytatott gyakorlatáról további információk az ESP-ben találhatók. 

Integritás és jogszabályi megfelelés 

Az EBRD megfelelőségi igazgatósági irodájának (Office of the Chief Compliance 
Officer, OCCO) feladata a jó vállalatirányítási gyakorlat elősegítése, és annak 
biztosítása, hogy a Bank valamennyi tevékenysége során a legjobb nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelően, a legmagasabb fokú integritási standardok szerint járjon el. 
A Bank az integritás szempontjából minden ügyfelet átvilágít, így biztosítva, hogy a 
projektek ne jelentsenek a Bank számára elfogadhatatlan integritási vagy reputációs 
kockázatot. A Bank úgy ítéli meg, hogy a banki tranzakciók integritásának 
biztosításához a leghatékonyabb módszer az, ha az esetleges problémákat már a 
projektek értékelési és jóváhagyási fázisában azonosítjuk és kiszűrjük. Az OCCO 
kulcsszerepet játszik az említett megelőző intézkedések eredményességének 
biztosításában, továbbá a befektetési szakaszt követően is segíti a projektekkel 
kapcsolatos integritási kockázatok ellenőrzését. 

Az OCCO feladata továbbá az EBRD által finanszírozott valamennyi projekttel 
kapcsolatosan bejelentett csalás, korrupció vagy szabálytalanság gyanújának 
kivizsgálása. Csalás vagy korrupció gyanúja esetén bárki – akár a bankon belül, akár a 
bankon kívül – írásos bejelentést tehet a Chief Compliance Officer, azaz a jogszabályi 
megfelelésért felelős igazgató felé a compliance@ebrd.com címre küldött e-mailben. 
A továbbiakban minden bejelentett ügyet az OCCO kezel. Valamennyi bejelentés 
kivizsgálásra kerül, ez alól a névtelen bejelentések sem képeznek kivételt. A 
bejelentéseket minden olyan ország hivatalos nyelvén be lehet nyújtani, ahol a Bank 
hivatalosan jelen van. A bejelentésben foglalt információkkal szembeni elvárás a 
jóhiszeműség. 

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


Információ-hozzáférési politika (AIP) 

A 2020. január 1-jei hatálybalépését követően az AIP határozza meg az EBRD általi 
információközlés, valamint az EBRD és az érintettek közötti kapcsolattartás módját az 
EBRD stratégiájának, politikájának és működésének jobb megismerése és megértése 
érdekében. Kérjük, látogasson el az Információ-hozzáférési politika oldalára, ahol 
megtudhatja, mely információk találhatók meg az EBRD honlapján. 

Információ iránti konkrét igényeket az EBRD Enquiries form űrlapon lehet benyújtani. 

Független projekt-panaszkezelési mechanizmus (IPAM) 

Amennyiben az ügyféllel vagy a Bankkal kapcsolatos környezeti és társadalmi 
ártalmakat, illetve az információközlést érintő aggályok kezelésére irányuló 
intézkedések (például az ügyfél projektszintű panasztételi mechanizmusán keresztül 
vagy a Bank vezetésével történő közvetlen kapcsolatfelvétel útján) sikertelennek 
bizonyulnak, az érintett magánszemélyek és szervezetek az EBRD független projekt-
panaszkezelési mechanizmusán (IPAM) keresztül szerezhetnek érvényt panaszaiknak. 

Az IPAM keretében függetlenül kivizsgálják a projekttel kapcsolatos problémákat, 
amelyek vélt vagy valós (vagy valószínűsíthető) kárt okoztak. A mechanizmus célja: a 
projektben érintett felek közötti párbeszéd elősegítése a környezeti, társadalmi vagy 
információközléssel kapcsolatos problémák megoldása érdekében; annak 
megállapítása, hogy a Bank betartotta-e a  Környezeti és társadalmi politikában 
foglaltakat, illetve az Információ-hozzáférési politikában az egyes projektekre 
vonatkozó előírásokat; valamint adott esetben az említett szabályzatokban foglalt 
előírások be nem tartásának kezelése, és annak biztosítása, hogy a Bank a jövőben az 
előírásoknak megfelelően működjön. 

Kérjük, keresse fel a Független projekt-panaszkezelési mechanizmus oldalt, ahol 
részletes információkat talál az IPAM-et és annak felhatalmazását illetően; arról, hogy 
hogyan kell benyújtani az ellenőrzésre vonatkozó kérelmet; vagy forduljon e-mailben 
az IPAM-hez az ipam@ebrd.com címen, ahol iránymutatást és bővebb tájékoztatást 
nyújtunk az IPAM-et és a kérelem benyújtását illetően. 
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