
OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

Дракслмаер Е-мобилност 

Локација: Регионално  

Број на проект: 53030 

Деловен сектор: Производство и услуги 

Вид на известување: Приватно  

Еколошка категорија: Ц  

Планиран датум за одобрување: 2 јули 2021 година 

Статус: Исплата  

Датум на објава на Резимето на проектот на англиски јазик: 28 октомври 2022 

година 

Согласно параграф 1.6. од Дел 3 на Документот за пристап до информации, објавата на ова Резиме 

на проект е сменето согласно параграф 1.4.4. од Директивата за Пристап до информации. 

Опис на проектот 

Учество од ЕУР 25 милиони во максимално 10 годишни транши по ЕУР 350 

милиони, за еколошко општествено владеење поврзано со издавање на 
Шулдшеин од страна на Фриц Дракслмаер ГмбХ & Ко, германска компанија за 
челик, која работи во автомобилскиот сектор со силно присуство во земјите каде 
ЕБОР има активности. 

Цели на проектот  
Финансирањето на Банката оди кон е-мобилност поврзана со Транзиција кон 

зелена енергија, во инвестиции во Романија, Молдавија и Северна Македонија.  
Ова доаѓа како дополнување на поддршката на целите за еколошко општествено 
владеење, на објавување на активностите кои се поддржани со сите 
инвеститори, и кои се изразени како одржливост кај наjугледните клучни 

индикатори на работење, на ниво на групацијата. 

Влијание на транзицијата  
ЕТИ: 60 
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Влијанието на транзицијата на проектот ќе произлезе од Зелениот квалитет: 
Преку користење на расположивите механизми, Банката ќе го поддржи 
проширувањето на компанијата во сегментот на е-мобилност. Финансирањето 

на банката ќе ја поддржи компанијата во забрзување на имплементацијата на 
стратегијата за ниско ниво на јаглерод во активностите во Романија, Молдавија 
и Северна Македонија, развивајќи и произведувајќи компоненти кои се 
есенцијални за електрификација на транспортот (како што се високонапонските 

појаси и системот на батерии кој се користи како компонента за електричните 
возила). 

Информации за клиентот  

ФРИЦ ДРАКСЕЛМАЕР ГМБХ И КО КГ 

Фриц Дракслмаер ГмбХ & Ко, е со домицил во Германија, а работи како 

меѓународен добавувач на автомобили во околу 65 локации во над 20 земји. 
Вработува над 75,000 лица во целиот свет, меѓу кои значаен дел се од земјите 
каде Банката има свои активности.  

Резиме за финансирањето на ЕБОР  
ЕУР 25,000,000.00 

Додадена вредност  

Преку учеството во 10-годишните транши, ЕБОР ги поддржува долгорочните 

инвестиции на клиентите во е-мобилност, во земјите каде ЕБОР има активности.  
Посветеноста на клиентот за зелени инвестиции доаѓа во прилог на 
посветеноста за еколошко општествено владеење, изразена од страна на 
клиентот, кон зелените инвеститори (како и на Банката), која определува 

глобални цели за рециклирање, зелена енергија и стажирање. 

Во оваа насока, Банката учествува во еколошкото општествено владеење 
поврзано со меница ("Schuldschein"), иновативен финансиски инструмент на 
пазарот и прв ваков инструмент за компанијата. Издавањето ќе има силно 

влијание на покажување пример на другите компании од секторот и пазарите на 
капитал во земјите каде Банката има свои активности. ЕБОР ќе има корист од 
извештаите за клучните индикатори на работење и одредување на маргини за 
механизмите за отстапување, како и за останатите инвеститори. 

Еколошко и социјално резиме  
 

Категоризирано под категорија Ц (Прирачник за Еколошка и социјална политика 
од 2019). Бидејќи ова е трансакција на капитал на пазар за екологија и општество 
влијание, беше направена детална анализа од страна на Банката, преку 
ревидирање на достапната информација од јавен карактер, а беа направени и 

објави од страна на издавачот на информации и беше обезбедено доставување 
на извештаи од страна на клиентот, согласно претходните трансакции.  
Деталната анализа на екологијата и општественото влијание беше потврдена од 
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Банката и ќе се имплементира за е-мобилна технологија за инвестиции, 
согласно постоечките оперативни места на производство, ризиците и 
влијанијата, каде што се очекуваат послаби резултати кои во иднина, може да 

бидат минимализирани, преку имплементација на корпоративно ниво на 
процедури, кои се применуваат во Компанијата. 

Банката има воспоставено релација со Компанијата, а од претходно беше 
определно дека еколошките и социјалните капацитети и менаџмент системите 

се задоволителни. Компанијата има воспоставено еколошки и општествени 
менеџмент системи на корпоративно ниво и има сетирано клучни индикатори на 
работење за екологија, здравје и безбедност на оперативните места на 
производство. Согласно претходно договорената Акциска програма за екологија 

и социјалните аспекти од страна на Банката, компанијата направи 
сертификација на поголемиот број од оперативните места во земјите каде ЕБОР 
има свои активности, и тоа согласно ИСО 14001 стандарди, и постепено ја 
имплеметира сертификацијата на ИСО 45000. До денес, извештаите за 

екологија и општествени аспекти на Банката се задоволителни, и најголемиот 
дел од активностите од Акциска програма за екологија и социјални аспекти се 
завршени. Банката ќе продолжи за ги мониторира еколошките и социјалните 
перформанси преку комбинација на ревидирање на годишните извештаи и 

Извештајот за корпоративна одржливост, и ќе организира посета на 
капацитетите согласно потребите. 

Техничка соработка и финансирање со грант 

Не е применливо. 

Контакт информации за компанијата 
Кристијан Анзингер, Благајник на Групацијата 
christian.anzinger@draexlmaier.com 

+49 8741 47- 0 
https://www.draexlmaier.com/en/ 
Адреса: Фриц Дракслмаер ГмбХ & Ко, улица КГ Ландшутер 100, 84137 
Вилсбибург, Германија 

 

Последно ажурирање на Резимето на проектот 

28 октомври 2021 година  

Поврзани материјали  

Проектна програма 

 Програма: Директна програма за финансирање на компании кои не се МСП  
Објавено на : 01.06.2017  

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/direct-finance-framework-non-sme.html
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Разбирање на транзицијата  
Натамошни информации во врска со пристапот на ЕБОР кон влијанието врз 
транзицијата, може да се провeрaт тука. 
 

Деловни можности 

За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент. 

За бизнис можности со ЕБОР (кои не се поврзани со набавка) контактирајте нé 

на:  

Tелефон: +44 20 7338 7168 

Електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com 

 

За проектите на Банката со државниот сектор,  посетете ја веб страната 

Набавки на ЕБОР:  

 

Телефон: +44 20 7338 6794 

Електронска адреса: procurement@ebrd.com 

 

Општи прашања 

За сите прашања околу проектите, можете да не контактирате преку онлајн 

Образецот за прашања за ЕБОР. 

 

Еколошки и социјални политики (ЕСП) 

ЕСП и релевантните Барања за работење (БР) ги воспоставуваат практиките 

преку кои ЕБОР ги имплементира обврските за промовирање на „еколошки 

стабилен и одржлив развој”. ЕСП и БР вклучуваат специфични одредби за 

клиентите, кои треба да ги следат, заедно со применливите барања од 

локалните закони за јавно информирање и консултациите, како и 

воспоставување на механизми за жалба кои треба да ги добијат и да изнајдат 

решение за забелешките и поплаките на клиентите и засегнатите страни, 

особено за еколошкото и социјалното работење на клиентот и самиот проект. 

Пропорционално со природата и рамката на проектниот еколошки и социјален 

ризик и влијание, ЕБОР дополнително бара неговите клиенти да објават 

информации, согласно релевантните пракси, кои се поврзани со ризиците и 

влијанијата кои се појавуваат во проектите, да превземат разумни консултации 

со учесниците во проектот, и да ги разгледаат и да одговорат на поставените 

прашањата. 

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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Повеќе информации за праксите на ЕБОР поврзани со оваа проблематика може 

да пронајдете тука. 

Интегритет и усогласеност 

Канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност (КГСУ) на ЕБОР, 

промовира добро владеење и обезбедува услови за имплементирање на 

највисоките стандарди на интегритет за сите активности на Банката, согласно 

најдобрите меѓународни пракси. Проверката на интегритетот се врши на сите 

клиенти на Банката, со цел да се обезбедат услови проектите да не 

претставуваат неприфатлив ризик за интегритетот или репутацијата на Банката. 

Банката верува дека идентификувањето и разрешувањето на проблемите во 

фазите на одобрување на проектот, се најефикасни средства за обезбедување 

на интегритетот на трансакциите на Банката. КГСУ игра клучна улога во овие 

заштитни напори, но помага и во мониторинг на ризиците поврзани со 

интегритетот на проектите во пост-инвестициската фаза. 

 

КФСУ е одговорна и за испитување на обвинувањата за измама, корупција и 

лошо владение во проектите кои се финансирани од ЕБОР. Било кој во или вон 

Банката, кој се сомнева дека има измама или корупција, треба да достави 

писмена забелешка до канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност, 

на електронска адреса на compliance@ebrd.com. Сите работи кои ќе бидат 

пријавени, ќе бидат обработени од страна на КФСУ и ќе следи соодветна 

активност. Сите пријави, вклучувајќи ги и анонимните, ќе бидат разгледани. 

Приговорите може да бидат поднесени на било кој јазик кој се користи во Банката 

или јазик во земјите каде Банката има свои канцеларии. Доставените 

информации мора да бидат за општа добра намера.  

 

Пристап до Политика на информации (ППИ) 

ППИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите и се консултира со 

учесниците во проектот, со цел да промовира подобро спознавање и разбирање 

на стратегиите, политиките и проектите, следствено нивното стапување на сила 

од 1 јануари 2020 година. Ве молиме проверете на овој линк - Пристап до 

политики за информирање, за да дознаете кои информации се достапни на веб 

страната на ЕБОР. 

Посебни барања за информации може да се достават преку Формуларот за 

прашања за ЕБОР. 

 

Независен механизам на приговори за проектот 

(НМПП) 

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/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Доколку справувањето со забелешките на клиентите или Банката, околу 

еколошките, социјалните и јавните објави на информации не се успешни (на 

пример, преку механизмите на жалба на ниво на клиент - проект или преку 

директна интеракција со менаџментот на Банката), поединците и организациите 

може да бараат нивните забелешки да се разгледаат преку релевантниот 

независен механизам на приговор за проекти на ЕБОР, креирани за оваа 

намена. 

НМПП независно ги разгледува аспектите на Проектот кои се верува дека 

предизвикале (или има веројатност дека ќе предизвикаат) штета. Целта на 

механизмот е да поддржи дијалог помеѓу учесниците во Проектот во 

разрешување на аспектите од еколошки, социјални и јавни објави на 

информации; да определи дали Банката ги испочитувала еколошките и 

социјалните политики или одредбите кои се поврзани со проектот, во однос на 

Пристапот до политиките на информирање, и онаму каде што е релевантно, да 

се справи со било кои постоечки неусогласености со овие политики, 

истовремено спречувајќи идни неусогласувања со Банката. 

Посетете ја веб страната Независен механизам за проектната 

отчетност (НМПО) за да дознаете повеќе за активностите и мандатот на истиот. 

Можете да поднесете барање за ревидирање или директно да го контактирате 

НМПО на електронската адреса ipam@ebrd.com  за да добиете упатства и 

повеќе информации за НМПО и за начинот на поднесување барање. 

 

 

 

 

 

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
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

