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„Scandagra“ plėtra 
 

Šalis:       Regioninis 
 
Projekto numeris:     53125 
 
Verslo sektorius:     Žemės ūkis 
 
Pranešimo rūšis:     PRIVATUS 
 
Aplinkosaugos kategorija:     
 
Numatoma patvirtinimo data:   2021 m. spalio 12 d. 
 
Statusas:       Tiriamasis 
 
PSD paskelbimo data:     
 
 

Projekto aprašymas 

30 mln. EUR ilgalaikė paskola „Scandagra Group A.B.“ (toliau – „Scandagra“ arba 

Bendrovė) – pirmaujančiai žemės ūkio sektoriaus prekybos bendrovei, kuri ūkininkavimui 

skirtas priemones tiekia Lietuvos, Latvijos ir Estijos ūkininkams. 

 
Projekto tikslai 

ERPB suteikta paskola bus panaudota finansuoti dalį „Scandagra“ apyvartinio kapitalo 

poreikių.  

 
Poveikis pereinamajam laikotarpiui 
 
Tikimasi, kad poveikį pereinamajam laikotarpiui lems komponentas „Žaliasis“, nes ERPB 

finansavimas padės „Scandagra“ plėtoti ir skatinti ekologiškas bei tvarias žemės ūkio 

verslo praktikas. 
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Informacija apie klientą 

„SCANDAGRA GROUP AB“ 
 

Žemės ūkio sektoriaus prekybos bendrovė „Scandagra Group“, kuri ūkininkavimui skirtas 

priemones tiekia Lietuvos, Latvijos bei Estijos ūkininkams, siūlo įvairius sprendimus 

žemės ūkio sektoriui – pradedant įprastų ir ekologiškų grūdų supirkimu, džiovinimu bei 

sandėliavimu ir baigiant trąšų pakavimo bei konsultavimo paslaugomis. „Scandagra 

Group“ yra bendra įmonė, kurią įsteigė du Skandinavijos šalių žemės ūkio kooperatyvai: 

Švedijos kooperatyvas „Lantmannen ek.“ (toliau – „Lantmannen“) ir Danijos kooperatyvas 

„Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.“ (toliau – DLG). 

Žemės ūkio kooperatyvą „Lantmannen“, kuris pirmauja Šiaurės Europos žemės ūkio 

produkcijos, technikos, bioenergijos ir maisto produktų rinkose, valdo 25 000 Švedijos 

ūkininkų. 26 000 Danijos ūkininkų priklausantis žemės ūkio kooperatyvas DLG yra 

Šiaurės Europos žemės ūkio, maistinių medžiagų, gyvūnų pašarų ir energetikos sektorių 

lyderis. 

 
Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas 

30 000 000,00 EUR 

 
Bendra projekto kaina 

30 000 000,00 EUR 

 
Trumpas aplinkosaugos ir socialinės aplinkos apibūdinimas 

Projektas priskirtas B kategorijai (ESP 2019). Prekyba žemės ūkio produkcija ir 

ūkininkavimui skirtų priemonių tiekimas nėra susijęs su reikšmingomis aplinkosaugos ar 

socialinėmis problemomis. „Scandagra“ prekiauja grūdais Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 

bei aprūpina ūkininkavimui skirtomis priemonėmis daugiau kaip 6 000 vietinių ūkininkų. 

Be to, „Scandagra“ užsiima trąšų, sėklų ir augalų apsaugos produktų pirkimu bei 

platinimu, kuriuos ūkininkams tiekia taikydama išankstinį finansavimą. Ūkininkavimui 

skirtos priemonės perkamos iš pirmaujančių regiono ir pasaulio tiekėjų. 

Bendrovė atitinka Banko reikalavimus veiklai (PR), nes joje yra įdiegtos pakankamos 

aplinkosaugos ir socialinės padėties valdymo sistemos bei politikos. Paskolos lėšos bus 

panaudotos „Scandagra Group“ apyvartiniam kapitalui, kuris reikalingas tam, kad 

„Scandagra Group“ galėtų vykdyti savo ūkinę veiklą Baltijos šalyse, finansuoti. Visai ūkinei 

veiklai taikoma ES teisė. Bendrovė patvirtino, kad jos ūkinę veiklą reguliariai vertina ir 

stebi atitinkamos aplinkosaugos, sveikatos, saugos bei darbo institucijos, ir kad Bendrovė 

laikosi reikalaujamų įstatymų bei kitų teisės aktų. Paskyrus atitinkamus už aplinkosaugos, 

darbo, sveikatos ir saugos klausimus atsakingus vadovus, atsakomybė už šių sričių 

valdymą įtvirtinta ir įmonių grupės, ir atskirų patronuojamųjų įmonių lygmeniu. Atskiros 
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įmonės sertifikuotos pagal tarptautiniu mastu pripažintas valdymo sistemas, kaip antai 

ISO 9001 ir ISO 14001 standartus, tačiau sertifikuojama atsižvelgus į poreikius ir 

priklausomai nuo vykdomos veiklos bei susijusių rizikų. Esant būtinumui, samdomi 

išoriniai konsultantai, teikiantys Bendrovei konsultacijas valdymo ir pokyčių, kurie galėtų 

atsirasti pasikeitus teisės aktams, klausimais.  

Personalo valdymas irgi įtvirtintas tiek įmonių grupės, tiek ir atskirų įmonių lygmeniu. 

Bendrovė laikosi šiuolaikinio ir pažangaus požiūrio į personalo valdymą, nuolat peržiūri ir 

atnaujina personalo politikas bei procedūras taip, kad jos atitiktų geriausią praktiką. 

Kasmet Bendrovėje atliekamas Darbuotojų įsitraukimo ir veiklos efektyvumo tyrimas, su 

kurio rezultatais vėliau supažindinami visi darbuotojai. Jei būtina, parengiami tobulinimo 

planai. Sveikatos ir saugos klausimų valdymas vyksta laikantis nacionalinių teisės aktų 

reikalavimų. Jei būtina, rizikos vertinimo ir veiksmų planų sudarymo bei saugos instrukcijų 

rengimo tikslais pasitelkiami išoriniai konsultantai. 

 
Techninis bendradarbiavimas 

Bankas nagrinėja galimybes padėti klientui parengti inovatyvias darnaus vystymosi ir 
kovos su klimato kaita iniciatyvas, kurios būtų įgyvendinamos jo ūkinėje veikloje ir tiekimo 
grandinėje. Galutinė techninės pagalbos užduoties apimtis ir biudžetas bus nustatytas 
išsamaus patikrinimo metu. 

 
Papildoma nauda 

ERPB siūlomas paskolos grąžinimo terminas yra ilgesnis nei klientas galėtų rasti rinkoje 

jam priimtinomis sąlygomis. Kadangi Bendrovė šiuo metu dirba tik su dviem vietiniais 

komerciniais bankais, Banko dalyvavimas Bendrovės skolų portfelyje padės diversifikuoti 

jos paskolų davėjų bazę. Be to, tikimasi, kad dėl techninio bendradarbiavimo, kuriuo 

numatyta padėti skatinti tvarų žemės ūkį sudarant Baltijos šalių ūkininkams galimybes 

pradėti vertinti savo poveikį aplinkai ir rengti tobulinimo strategijas, Banko dalyvavimas 

duos ir papildomos nefinansinės naudos.  

 
Įmonės kontaktiniai duomenys 
 
Aleksandr Perekatov 
office@scandagra.com 
+370 694 54019 
http://www.scandagra.com/ 
Ukmergės g. 283, LT-06313, Vilnius  
 

Pereinamasis laikotarpis 

Papildomą informaciją apie ERPB taikomą poveikio pereinamajam laikotarpiui 
vertinimo metodiką rasite čia. 

mailto:office@scandagra.com
http://www.scandagra.com/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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Verslo galimybės 

Dėl verslo galimybių ar viešųjų pirkimų siūlome kreiptis į kliento įmonę. 

 

Dėl verslo galimybių su ERPB (nesusijusių su viešaisiais pirkimais) siūlome kreiptis: 

Tel.: +4420 7338 7168 

El. paštas: projectenquiries@ebrd.com 

 

Dėl valstybinio sektoriaus projektų siūlome apsilankyti interneto svetainės puslapyje 
ERPB viešieji pirkimai: 

Tel: +44 20 7338 6794  

El. paštas: procurement@ebrd.com 

 

Bendro pobūdžio paklausimai 

Specifinio pobūdžio paklausimus galima pateikti naudojantis ERPB paklausimų forma. 

 

Aplinkosaugos ir socialinė politika (ASP) 

ASP ir su ja susiję reikalavimai veiklai (RV) nustato, kokiai būdais ERPB įgyvendina 
savo įsipareigojimą skatinti „aplinką tausojančią ir tvarią plėtrą.“ Į ASP ir RV Bankas yra 
įtraukęs specialias nuostatas, pagal kurias reikalaujama, kad klientai laikytųsi 
nacionaliniais įstatymais nustatytų galiojančių reikalavimų dėl informacijos viešinimo ir 
konsultacijų, o taip pat įvestų skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarką, suteikiančią galimybę 
suinteresuotosioms šalims pateikti ir lengviau išspręsti susirūpinimą 
keliančius klausimus bei skundus, ypač dėl kliento ir projekto veiklos aplinkosaugos ir 
socialinėje srityje. Priklausomai nuo projekto keliamų pavojų ir poveikio aplinkai bei 
socialinei padėčiai pobūdžio ir masto, ERPB papildomai reikalauja, kad jo klientai 
atitinkamai atskleistų informaciją apie projektų keliamus pavojus ir poveikį, arba 
surengtų konstruktyvias konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, apsvarstytų 
atsiliepimus ir į juos reaguotų. 

 
Išsamesnę informaciją apie ERPB praktiką šiais klausimais rasite ASP. 

Sąžiningumas ir atitikties užtikrinimas 

ERPB Vyriausiojo atitikties pareigūno tarnyba (VAPT) skatina gero valdymo praktiką ir 
užtikrina, kad visai Banko veiklai būtų taikomi aukščiausi sąžiningumo standartai, 
kuriuos numato tarptautinė geriausia praktika. Siekiant užtikrinti, kad projektai nekeltų 
nepageidautino pavojaus sąžiningumui ar Banko reputacijai, visiems klientams taikomas 
išsamus sąžiningumo patikrinimas. Bankas yra tos nuomonės, kad veiksmingiausia 
priemonė užtikrinti Banko operacijų sąžiningumą – nustatyti problemas ir jas išspręsti 
projekto vertinimo bei tvirtinimo etapais. Pagrindinis vaidmuo užtikrinant tokių apsauginių 
priemonių taikymą tenka VAPT, kuri taip pat padeda stebėti projektuose kylančius 

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
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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pavojus ir po investavimo. 

Be to, VAPT atsako už įtarimų dėl sukčiavimo, korupcijos ir netinkamo elgesio ERPB 
finansuojamuose projektuose tyrimą. Bet kuris sukčiavimą ar korupciją įtaręs asmuo 
(nesvarbu, ar būtų Banko darbuotojas, ar ne) turėtų nusiųsti rašytinį pranešimą 
vyriausiajam atitikties pareigūnui el. paštu compliance@ebrd.com. Problemas, apie 
kurias buvo pranešta, VAPT nukreips toliau spręsti. Visi gauti pranešimai, įskaitant 
anoniminius, bus peržiūrėti. Pranešimus galima pateikti bet kuria oficialia Banko kalba 
arba šalių, kuriose Bankas vykdo veiklą, kalbomis. Pateikta informacija turi būti įgyta 
garbingai. 

 

Prieigos prie informacijos politika (PIP) 

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojanti Prieigos prie informacijos politika (PIP) nustato ERPB 
informacijos atskleidimo ir suinteresuotųjų šalių konsultavimo, kuriuo siekiama 
skatinti geresnę informacijos sklaidą ir Banko strategijos, politikos bei veiklos 
supratimą, principus. Norėdami sužinoti, kokią informaciją galima gauti ERPB 
interneto svetainėje, apsilankykite Prieigos prie informacijos politikai  skirtame 
puslapyje. 

 

Specifinio pobūdžio prašymus suteikti informaciją galima pateikti naudojant ERPB 

paklausimų formą.  
 

Nepriklausomas atskaitingumo pagal projektus 
mechanizmas (NAPPM) 

Tuo atveju, jei mėginimai išspręsti aplinkosaugos, socialines ar informacijos viešinimo 
problemas tiesiogiai su Klientu ar Banku (pvz., per Kliento projekto lygmens skundų 
nagrinėjimo mechanizmą arba tiesiogiai pasitelkus Banko vadovybę) buvo nesėkmingi, 
apie susirūpinimą keliančias problemas fiziniai asmenys ir organizacijos gali pranešti 
per ERPB Nepriklausomą atskaitingumo pagal projektus mechanizmą (NAPPM). 

 

NAPPM užtikrina, kad bus atliktas nepriklausomas su projektu susijusių problemų, dėl 
kurių buvo padaryta arba galimai bus padaryta žala, patikrinimas. 
Mechanizmo paskirtis – remti projekto suinteresuotųjų šalių dialogą sprendžiant 
aplinkosaugos, socialines ir informacijos viešinimo problemas; nustatyti, ar Bankas 
laikosi savo Aplinkosaugos ir socialinės politikos arba konkrečiam projektui taikomų 
Prieigos prie informacijos politikos nuostatų ir, jei taikoma, spręsti bet kokius minėtų 
politikų nesilaikymo klausimus, tuo užtikrinant, kad ateityje nebepasitaikytų su Banku 
susijusių neatitikties atvejų. 

 

Apsilankykite Nepriklausomam atskaitingumo pagal projektui mechanizmui skirtame 
tinklalapyje, kuriame rasite išsamesnę informaciją apie NAPPM, jam priskirtas funkcijas 
ir kaip pateikti Prašymą atlikti peržiūrą. Jei norėtumėte pasitarti ir daugiau sužinoti apie 
NAPPM bei prašymų teikimo tvarką, susisiekite su NAPPM el. paštu ipam@ebrd.com.  

 

 

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
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/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

