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DFF – Photon Energy zöld kötvény 

 

A projekt bemutatása 

Befektetés a Photon Energy NV által kibocsátandó, fix kamatozású, fedezetlen, zöld vállalati 

kötvénybe. 

Projektcélok 

A projektből származó bevétel a napenergia-projektek fejlesztésének finanszírozására kerül 

felhasználásra a közép- és kelet-európai régióban, kizárólag az EBRD működési országaiban. 

A projekt hatása 

ETI érték: 60 

Versenyképesség: A projekt támogatja a társaság új, megújuló energiaforrásokból történő 

áramtermelési kapacitásainak fejlesztését Magyarországon, Lengyelországban és Romániában, 

egyben a társaság megjelenését ez utóbbi két országban. Az új termelőkapacitás hozzájárul a 

magántermelés arányának növeléséhez és a verseny további előmozdításához az adott országok 

energiapiacán. A projekt egy cseh társaságot támogat, hogy független, regionális 

energiatermelővé váljon, bizonyítva, hogy eredményesen építhet korábbi tapasztalataira és 

sikeresen versenyezhet a nemzetközi piacon. 

Zöld jelleg: A projekt 100 % GET, és az új napenergia-kapacitás növelésével hozzájárul az 

éghajlatváltozás mérsékléséhez. Noha a legvalószínűbb, hogy a kötvénykibocsátás után 

megvalósuló első projekt egy 28,6 MW-os, magyarországi naperőmű projekt lesz, konzervatív 
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becslést adtunk a CO2-célkitűzések értékelése során. A bank bevételei várhatóan 10 MW 

napenergiatermelő-kapacitás növekedésnek felelnek meg. A 10 MW-os bővítés évente 12,4 GWh 

villamosenergia-termelést tesz lehetővé, és ezzel évi 3,96 ezer tonna CO2-megtakarításhoz járul 

hozzá. 

 

Információ az ügyfélről 

PHOTON ENERGY NV 

A Photon Energy NV hollandiai bejegyezésű társaság, jelentős csehországi jelenléttel. Regionális 

működésű, megújuló energiaforrásokkal foglalkozó, fejlesztő társaság, amely a Cseh 

Köztársaságban, Szlovákiában, Magyarországon és Ausztráliában összesen 89,3 MW kapacitású, 

kisméretű, naperőművekből álló portfólióval rendelkezik, és célja, hogy független, regionális 

megújulóenergia-termelővé lépjen elő. A társaság több mint 430 MW kapacitású napenergia 

projekteket tervez a közép- és kelet-európai régióban megvalósítani. 

EBRD finanszírozás 

10 000 000 euró 

A projekt teljes költsége 

Környezeti és társadalmi hatás 

A projekt „B kategória” besorolást kapott (2019). Közepes-magas kockázati besorolás. Tekintettel 

a tőkepiaci tranzakciók korlátozásaira, a környezeti és társadalmi hatástanulmányt (ESDD) házon 

belül végezték, és magába foglalta a tájékoztató, a kibocsátó zöld finanszírozási 

keretrendszerének, a németországi imug rating által készített SPO-nak, az EBRD ellátási láncra 

vonatkozó kérdőívére adott válaszoknak, valamint a társaság vállalati E&S irányítási 

rendszereinek értékelését. Az SPO jelentés a keretrendszert „nagyon jónak”, az ICMA által (2021. 

júniusban) kiadott Zöld kötvény alapelvekkel (GBP) összhangban levőnek minősítette. A jelentés 

kitért arra is, hogy a napelemek beszerzésével kapcsolatos, ellátási láncbeli kockázatokat a 

meglévő beszerzési szabályzat frissítésével és az alvállalkozókra vonatkozó, átvilágítási eljárások 

kidolgozásával kezelik. A környezetvédelmi és társadalmi cselekvési terv (ESAP) előírja, hogy a 

társaságnak be kell tartania a kényszermunka elkerülésére irányuló kellő gondosságról szóló EU 

iránymutatást (2021) a működése és az ellátási lánc kezelés során, és ha lehetséges, külső fél 

által végzett auditot kell kérnie a napelem-beszállítóktól. Az ESAP előírja továbbá, hogy a 

jövőbeni projektekre környezeti és társadalmi kockázatértékelést kell készíteni az adott terület 

érzékenysége szempontjából, például a védett Natura 2000 területeken, és az 50 MW-ot 

meghaladó projektek esetében környezeti hatásvizsgálatot (EIA) kell folytatni. Az ESAP tartalmaz 

továbbá a portfólió teljesítményének – nyilvánosságra hozott fenntarthatósági és CSR jelentések 

útján történő – jelentésére és nyomon követésére vonatkozó követelményeket is. Az ESAP 

véglegesítésre került,   
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és az ügyfél jóváhagyta. A projekt 100 % GET-nek és a PA-nak megfelelőnek minősül. 

Technikai együttműködés 

Nincs 

Addicionalitás 

- Finanszírozási struktúra: az EBRD finanszírozás várhatóan hatékonyan áthidalja a 

finanszírozási hiányt, és segíti a sikeres könyvépítési folyamatot. 

- Forrásmobilizálás: az EBRD részvétele egy hitelviszonyt megtestesítő eszközzel kapcsolatos 

tőkepiaci tranzakcióban bizalmat ébreszt a többi befektetőben és szélesíti a piaci részvételt. 

- Szabványalkotás: Az ügyfél támaszkodni kíván az EBRD szakértelmére a befogadóbb 

környezet, a nemek közötti egyenlőségi normák és/vagy az esélyegyenlőségi cselekvési tervek 

terén. A társaság esélyegyenlőségi gyakorlata a GVBH (nemi alapú erőszak és zaklatás) 

előírások nemzetközi szintű átvételén keresztül kerül értékelésre. 

A társaság elérhetőségei 

Emeline Parry 

mailto:emeline.parry@photonenergy.com 

www.photonenergy.com 

 

 

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 

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 

mailto:emeline.parry@photonenergy.com
http://www.photonenergy.com/
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
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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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. 

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) 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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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. 

 

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/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
mailto:kérelmet
mailto:ipam@ebrd.com

