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Projekti kirjeldus 

30 miljoni euro suuruse pikaajalise laenu andmine ettevõttele Scandagra Group AB (edaspidi 
„Scandagra“ või „ettevõte“), kes on juhtiv põllumajandustööstuse ettevõtja ja põllumajandustootjatele 
kauba tarnija Leedus, Lätis ja Eestis. 

Projekti eesmärgid 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt (EBRD) saadud rahalisi vahendeid kasutatakse osana 
Scandagra töökapitali vajaduste rahuldamiseks. 

Ülemineku mõju 

Projekti ülemineku mõju tuleneb eeldatavalt keskkonnahoidlikest omadustest. EBRD-poolse 
rahastamisega toetatakse Scandagrat mahe- ja kestlike põllumajandustavade laiendamisel ja 
edendamisel. 

Klienditeave 

SCANDAGRA GROUP AB 

Scandagra Group on põllumajandusettevõtja ja kauba tarnija põllumajandustootjatele Leedus, Lätis ja 
Eestis, pakkudes põllumajanduslikke lahendusi nii alates mahepõllumajandusliku kui ka tavalise 
teravilja ostmisest, ladustamisest, kuivatamisest ja puhastamisest kuni väetise pakendamise ja 
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nõustamisteenusteni välja. Äriühing on Skandinaavia kahe juhtiva põllumajandusühistu, Rootsi ühistu 
Lantmannen ek. („Lantmannen“) ja Taani Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a (DLG) ühisettevõte. 

Lantmannen on põllumajandusettevõtja ja põllumajanduse, masinatööstuse, bioenergia ning 
toiduainete valdkonna juhtivtegija Põhja-Euroopas. Ühistu kuulub 25 000 Rootsi 
põllumajandusettevõtjale. DLG on põllumajandusühistu ja põllumajanduse, toiduainete, loomasööda 
ning energiasektori juhtivtegija Põhja-Euroopas. Ühistu kuulub 26 000 Taani põllumajandusettevõtjale. 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga rahastuse kokkuvõte 

30 000 000,00 eurot 

Projekti kogukulu 

30 000 000,00 eurot 

Keskkonna- ja ühiskonnaküsimuste kokkuvõte 

B-kategooria (ESP 2019). Põllumajandustoormega kauplemine ja põllumajandusliku sisendi tarnimine 
ei ole seotud oluliste keskkonna- või ühiskonnaküsimustega. Scandagra on teraviljaettevõtja Eestis, 
Lätis ja Leedus ja põllumajanduslike sisendite tarnija üle 6000 kohalikule põllumajandustootjale. 
Scandagra tegeleb väetiste, seemnete ning taimekaitsevahendite hankimise ja turustamisega, mida 
antakse põllumajandustootjatele ettemaksetena. Sisendid pärinevad juhtivatelt piirkondlikelt ja 
ülemaailmsetelt tarnijatelt. 

Äriühingul on piisavad keskkonnaalased ja ühiskondlikud süsteemid ning põhimõtted, et vastata 
panga toimivusnõuetele. Laenu kasutatakse Scandagra Groupi tegevuste töökapitaliga rahastamiseks 
Balti riikides, mida kõiki reguleeritakse ELi õigusega. Äriühing on kinnitanud, et tema tegevusi 
hindavad ja seiravad korrapäraselt asjaomased keskkonna-, tervise-, ohutus- ja tööjõuametid, ning on 
lisaks väitnud, et äriühing vastab nõutavatele eeskirjadele ja seadustele. Keskkonna-, tervise- ja 
ohutusküsimusi hallatakse nii kontserni tasandil kui ka üksikute tütarettevõtete tasandil, kus on 
määratud keskkonna-, tööjõu-, tervise- ja ohutus- ning tarneahelaküsimuste juhid. Valitud rajatised on 
sertifitseeritud rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimissüsteemide, näiteks standardi ISO 9001 ja 14001 
kohaselt, kuigi seda on tehtud vajadusepõhiselt, olenevalt tegevustest ja seonduvatest riskidest. 
Vajadusel kaasatakse väliskonsultandid, kes nõustavad äriühingut õigusaktide muutmisest tuleneda 
võivate küsimuste ja muudatuste juhtimisel. 

Ka inimressursside küsimusi hallatakse nii kontserni kui ka üksiku rajatise tasandil. Äriühingul on 
moodne ja progressiivne inimressursside juhtimise meetod ning parimate tavade järgimiseks vaatab 
ta pideva protsessina läbi oma inimressursipõhimõtteid ja -toiminguid ning ajakohastab neid. Äriühing 
koostab iga-aastase töötajate kaasamise ja tulemuslikkuse küsitluse, mille tulemustest teavitatakse 
töötajaid ja vastavalt vajadusele lepitakse kokku täiustamiskavad. Riiklikest õigusnõuetest lähtuvalt 
tegeletakse ka tervise ja ohutusega ning riskihindamiste tegemiseks ja vajadusel tegevuskavade ning 
ohutusjuhiste kokkuleppimiseks kasutatakse väliskonsultante. 

Äriühing peab andma pangale igal aastal aru toimivusnõuete rakendamise kohta. 

Tehniline koostöö 

Pank uurib võimalust toetada klienti tema tegevustes ja tarneahelas innovatiivse kestlikkuse ja 
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kliimamuutuse algatuste arendamisel. Tehnilise abi kohaldamisala ja eelarve lõplik ulatus määratakse 
kindlaks hoolsuskontrolli käigus. 

Täiendavus 

EBRD pakub välja tähtaja, mis on pikem kui turul kliendile põhjendatud tingimustel saadaval. Panga 
osalus äriühingu võlaportfellis aitab mitmekesistada selle laenuandjate baasi (mis praegu toimib ainult 
kahe kohaliku kommertspanga toel). Panga mitterahaline täiendavus tuleneb eeldatavalt samuti 
kavandatavast tehnilise koostöö toetusest kestliku põllumajanduse edendamisele, et võimaldada Balti 
riikide põllumajandusettevõtjatel alustada oma keskkonnamõju mõõtmist ning täiustusstrateegiate 
väljatöötamist. 

Ettevõtte kontaktandmed 

Aleksandr Perekatov 
office@scandagra.com 
+370 694 54 019 
http://www.scandagra.com/ 
Ukmerges g. 283, LT - 06313, Vilnius 

Kuidas mõista üleminekut 

Rohkem teavet EBRD lähenemisviisi kohta ülemineku mõju mõõtmisele saate siit. 

Ärivõimalused 

Ärivõimaluste või hangete küsimustes palume võtta ühendust kliendiettevõttega. 

Ärivõimaluste asjus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga (hankega mitteseotud teemadel) 
võtke ühendust: 

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

Riiklike projektide asjus külastage Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga hankeosakonna 
veebisaiti: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
E-post: procurement@ebrd.com 

Üldised päringud 

Konkreetseid päringuid saate teha Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga päringuvormi kaudu. 

Keskkonna- ja ühiskonnaküsimuste kokkuvõte 

Keskkonna- ja ühiskonnaküsimustes ning seonduvates toimivusnõuetes nähakse ette viisid, kuidas 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank täidab oma kohustust edendada „keskkonnahoidlikku ja 
säästvat arengut“. Keskkonna- ja ühiskonnaküsimused ning toimivusnõuded hõlmavad erisätteid, et 
kliendid täidaksid avalikku teavet ja konsulteerimist käsitlevate riiklike õigusaktide kohaldatavaid 
nõudeid ning kehtestaksid kaebuste esitamise mehhanismid, eesmärgiga saada teada sidusrühmade 

mailto:office@scandagra.com
http://www.scandagra.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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muredest ja kaebustest ning hõlbustada nende lahendamist, eeskätt seoses kliendi ja projekti 
keskkonna- ja sotsiaalvaldkonna toimivusnõuetega. Projekti keskkonna- ja sotsiaalsete riskide ning 
mõjude iseloomu ja ulatusega proportsionaalselt nõuab Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank 
lisaks, et kliendid avaldaksid asjakohasel juhul teavet projektist tulenevate riskide ja mõjude kohta või 
pidama sisukaid konsultatsioone sidusrühmadega ning kaaluma nende tagasisidet ja vastaksid 
sellele. 

Lisateavet Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga sellekohaste tavade kohta on 
esitatud keskkonna- ja ühiskonnaküsimuste kokkuvõttes. 

Usaldusväärsus ja nõuetele vastavus 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga vastavuskontrolli üksuses edendatakse head 
valitsemistava ja tagatakse, et panga kõigi tegevuste suhtes kohaldatakse kõrgeimaid 
usaldusväärsuse standardeid kooskõlas rahvusvahelise parima tavaga. Panga kõigi klientide suhtes 
tehakse nõuetekohane usaldusväärsuse kontroll, tagamaks, et projektid ei põhjustaks pangale 
vastuvõetamatuid usaldusväärsuse- või maineriske. Pank on kindel, et probleemide väljaselgitamine 
ja lahendamine projekti hindamise heakskiiduetappides on panga tehingute usaldusväärsuse 
tagamisel kõige tulemuslikum. Nendes kaitsvates toimingutes on otsustav roll vastavuskontrolli 
üksusel, mis aitab seirata projektide usaldusväärsusriske ka pärast investeerimist. 

Samuti vastutab vastavuskontrolli üksus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga rahastatud 
projektide puhul väidetavate pettuste, korruptsiooni ja väärkäitumiste uurimise eest. Igaüks, nii pangas 
kui ka väljaspool seda, kes kahtlustab pettust või korruptsiooni, peaks vastavuskontrolli üksusele 
esitama kirjaliku aruande e-posti aadressil compliance@ebrd.com. Kõiki teatatud juhtumeid 
käsitletakse vastavuskontrolli üksuses, eesmärgiga võtta järelmeetmeid. Läbi vaadatakse kõik 
aruanded, ka anonüümsed. Aruande saab esitada pangas kasutatavas või panga tegevusriikide mis 
tahes keeles. Teave tuleb esitada heas usus. 

Teabele juurdepääsu põhimõtted 

Teabele juurdepääsu põhimõtetega nähakse ette, kuidas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank 
avaldab pärast nende jõustumist 1. jaanuaril 2020 teavet ja konsulteerib oma sidusrühmadega, et 
parandada teadlikkust ja arusaama oma strateegiatest, meetmetest ja tegevustest. Palun 
külastage teabele juurdepääsu põhimõtete lehte – sealt saate teada, mis teave on Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga veebisaidil saadaval. 

Konkreetseid teabealaseid päringuid saate teha Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 
päringuvormi kaudu. 

Sõltumatu projektide vastutusmehhanism (IPAM) 

Kui püüded lahendada keskkonna-, sotsiaalseid või teabe avalikustamise probleeme kas kliendi või 
pangaga ei õnnestu (nt kliendi projekti tasandi kaebuste esitamise mehhanismi abil või panga 
juhtkonna otsesel osalusel), võivad eraisikud ja organisatsioonid pöörduda oma murede 
lahendamiseks Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga sõltumatu projektide 
vastutusmehhanismi (IPAM) poole. 

Sõltumatus projektide vastutusmehhanismis vaadatakse sõltumatult läbi projekti probleemid, mille 
puhul arvatakse, et need on tekitanud (või tõenäoliselt tekitavad) kahju. Selle mehhanismi eesmärk on 
toetada dialoogi projekti sidusrühmade vahel, et lahendada keskkonna-, sotsiaalseid ja teabe 
avalikustamise probleeme; selgitada välja, kas pank on järginud oma keskkonna- ja 
ühiskonnaküsimuste põhimõtteid või oma teabele juurdepääsu põhimõtete erisätteid; ja asjakohasel 

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
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
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
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juhul lahendada mis tahes olemasolevad vastuolud nende põhimõtetega, vältides samas edaspidi 
olukorda, kus pank neid põhimõtteid ei järgi. 

IPAM-i ja selle volituste kohta lisateabe saamiseks külastage sõltumatu projekti aruandlusmehhanismi 
veebilehte, kuidas esitada läbivaatamistaotlust, või võtke ühendust IPAM-iga e-posti aadressil 
ipam@ebrd.com, et saada juhiseid ja lisateavet IPAM-i ja päringu esitamise kohta. 
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