
Riskikapitali investeerimisprogramm III 
 
Asukoht: 
piirkondlik projekt 

Projekti number: 
53257 

Ärivaldkond: 
teleside, meedia ja tehnoloogia 

Teate liik: 
erateade 

Keskkonnakategooria: 
püsivara 

Heakskiitmise kuupäev: 
23. veebruar 2022 

Olek: 
läbi vaadatud 

Ingliskeelne projekti kokkuvõttev dokument avaldatud: 
14. jaanuar 2022 

Projekti kirjeldus 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga eesmärk on oma III riskikapitali 
investeerimisprogrammi (III riskikapitali investeerimisprogramm, mis on panga 
olemasoleva riskikapitali investeerimisprogrammi kahe varasema raamistiku, I ja II 
riskikapitali investeerimisprogrammi jätk) kaudu investeerida varajases ja kasvujärgus 
tehnoloogiaettevõtetesse omakapitali ja omakapitaliga seotud instrumentide kaudu 
(investeeringute suurus kuni 25 miljonit eurot) panga tegevusriikides koos kogenud 
riskikapitali kaasinvestoritega. Investeeringud on suunatud uuenduslikele ja kiire 
kasvuga väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, mis on alateenindatud 
piiratud riskikapitali kogukonna poolt, et aidata täita riskikapitali lõhet turul. 

Projekti eesmärgid 

III riskikapitali investeerimisprogrammi üldeesmärk on arendada ja tuua turule 
innovatiivseid tehnoloogiaid ning meelitada olulisemaid riskikapitalifonde panga 
tegevusriikidesse, kus riskikapitali kättesaadavus on ikka veel väga vähene ja 
riskikapitali ökosüsteemid alles kujunemisjärgus. 

Muud põhieesmärgid: i) riskikapitali investeerimisprogrammi raamistikud võimaldavad 
pangal edendada EBRD pädevusalas teadmuspõhist majandust, arendada tehnoloogia 
ökosüsteeme ja toetada uuendusi; ii) pangal on riskikapitali investeerimisprogrammi 



raamistike kaudu oluline roll EBRD pädevusalas olemasoleva riskikapitali 
rahastamispuudujäägi rahastamisel; iii) riskikapitali investeerimisprogrammi 
raamistikud võimaldavad pangal säilitada spetsialiseeritud portfellipõhise lähenemise 
kõrgema riski/kõrgema tootlusega investeerimisvõimalustele. 

Ülemineku mõju 

ETI-punktisumma: 80 

III riskikapitali investeerimisprogramm aitab eeldatavasti kaasa konkurentsivõime ja 
vastupanuvõime kvaliteedi parandamisele, sest see toetab hiljuti asutatud väga 
uuenduslike tehnoloogiapõhiste ettevõtete arengut ning soodustab paremat 
juurdepääsu riskikapitalile, mis on Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 
pädevusalas endiselt loomisjärgus. 

Investeerides ettevõtetesse, mille põhitegevusala on digivaldkond ja mis pakuvad 
turule tehnoloogiapõhiseid lahendusi, aitab III riskikapitali investeerimisprogramm 
otseselt kaasa EBRD strateegilise kapitaliraamistiku prioriteedile kiirendada 
digiüleminekut. Riskikapitali investeerimisprogrammi tegevuste edasine laiendamine 
EBRD piirkondadesse, kus riskikapitaliturud on alles loomisjärgus, aitab eeldatavalt 
samuti kaasa eduka ettevõtluse ja riskikapitali kui varaklassi käsiloleva tutvustamise 
mõjule. 

Klienditeave 

Juhtumipõhine 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga rahastuse 
kokkuvõte 

250 000 000.00 eurot 

Projekti kogukulu 

250 000 000.00 eurot 

Täiendavus 

Eeldatavalt mängib raamistik kaht täiendavusrolli: i) pakkuda üldistele 
riskikapitaliinvesteeringutele kohalikku kaasinvestoritoetust ja ii) suurendada kohaliku 
riskikapitali sündikaatturgu. 

Keskkonna- ja ühiskonnaküsimuste kokkuvõte 

Raamistik ise ei ole liigitatud panga aasta keskkonna- ja sotsiaalpoliitika (2019) alla, 
kuid iga allprojekt liigitatakse juhtumipõhiselt ning projekti ja kliendi suhtes 
kohaldatakse individuaalset keskkonnaalast ja sotsiaalset hoolsuskohustust ning 
Ülemaailmse Keskkonnafondi meetmete rahastamise sihtfondi kontrolli. Allprojekti 



kategooria põhjal kontrollitakse asjakohase keskkonnaalase ja sotsiaalse 
hoolsuskohustuse raames, kas iga allprojekt on üles ehitatud nii, et see vastab panga 
avalike suhete nõuetele. 

 

Ettevõtte kontaktandmed 

Bakhrom Ibragimov 
02073386000 

Rakendamise kokkuvõte 

Projekti kokkuvõttev dokument viimati ajakohastatud 

14. jaanuar 2022 

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 
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nõudeid ning kehtestaksid kaebuste esitamise mehhanismid, eesmärgiga saada teada 
sidusrühmade 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 
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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 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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