
Programul de investiții cu capital de risc III (VCIP III) 

 
Țara: 
Regional 

Numărul proiectului: 
53257 

Sectorul de afaceri: 
Telecomunicații, Media și Tehnologie 

Tipul de notificare: 
Privat 

Categoria de mediu: 
FW 

Data aprobării: 
23 februarie 2022 

Statut: 
Concept Examinat 

Data publicării PSD în limba engleză: 
14 ian 2022 

Descrierea Proiectului 

Prin programul său de investiții cu capital de risc III (VCIP III), care este o continuare a 
programului de investiții cu capital de risc al Băncii prin intermediul a două 
instrumente anterioare, VCIP I și VCIP II, BERD urmărește să investească în companii 
tehnologice care se află într-un stadiu incipient și de dezvoltare prin intermediul 
instrumentelor de capital propriu și asociate capitalului propriu (volumul investiției 
până la 25 de milioane de euro) în țările în care Bănca își desfășoară activitățile, alături 
de co-investitori cu experiență în capital de risc. Investițiile vizează întreprinderile 
mici și mijlocii inovatoare și cu creștere accelerată, în mare parte deservite insuficient 
de comunitatea cu capital de risc limitat, pentru a ajuta la reducerea deficitului de 
capital de risc de pe piață. 

Obiectivele Proiectului 

Obiectivul general al VCIP III este dezvoltarea și comercializarea tehnologiilor 
inovatoare și atragerea  fondurilor de top de capital de risc  în țările în care Bănca își 
desfășoară activitățile, unde disponibilitatea capitalului de risc este încă foarte 
scăzută, iar ecosistemele de capital de risc sunt încă în curs de dezvoltare. 

Alte obiective cheie: (i) instrumentele VCIP permit băncii să promoveze economiile 
bazate pe cunoștințe în regiunea BERD, să dezvolte ecosisteme tehnologice și să 
sprijine inovarea; (ii) Banca, prin intermediul instrumentelor VCIP, joacă un rol 



important în reducerea deficitului de finanțare a capitalului de risc care există în 
regiunea BERD (iii)instrumentele VCIP permit băncii să mențină o abordare 
specializată de portofolu pentru oportunități de investiții cu risc mai mare / 
randament mai mare. 

Impactul asupra tranziției 

Punctaj ETI: 80 

Se preconizează că VCIP III va contribui la tranziția competitivă și rezilientă, deoarece 
va sprijini dezvoltarea companiilor recent înființate, bazate pe tehnologii inovatoare, 
precum și va promova un acces mai bun la capitalul de risc, care este încă în curs de 
dezvoltare în regiunea BERD. 

Prin intermediul Iinvestițiilor în companii digitale care oferă soluții bazate pe 
tehnologie pe piață, VCIP III va contribui direct la prioritatea privind cadrul de capital 
strategic al BERD privind accelerarea tranziției digitale. Extinderea în continuare a 
activității VCIP în regiunea BERD, unde piețele de capital de risc se află încă în stadii 
incipiente, va contribui, de asemenea, la efectul demonstrativ continuu al 
antreprenoriatului de succes și al capitalului de risc în calitate de clasă de active. 

Informații despre client 

De la caz la caz 

Finanțarea oferită de BERD 

250.000.000, 00 EUR 

Costul Total al Proiectului 

250.000.000, 00 EUR 

Adiționalitate 

Se preconizează că cadrul va juca două roluri privind adiționalitatea: (i) furnizarea 
sprijinului pentru co-investitorii locali privind investițiile globale de capital de risc; și 
(ii) creșterea pieței locale de sindicalizare a capitalului de risc. 

Sinteza socială și de mediu 

Cadrul în sine nu este clasificat în cadrul politicii de mediu și sociale a Băncii (2019), 
cu toate acestea, fiecare sub-proiect va fi clasificat de la caz la caz și va fi supus unei 
analize individuale de mediu și sociale (ESDD) și va beneficia de o examinare specifică 
a proiectului și clientului. Pe baza categoriei sub-proiectului, ESDD corespunzătoare 
va verifica dacă fiecare sub0proiect este structurat astfel încât să respecte PR-ul 
băncii. 



 

Informații de contact ale Companiei 

Bakhrom Ibragimov 
02073386000 

Rezumatul Implementării 

Ultima actualizare a PSD 

14 ian 2022 

Înțelegerea tranziției 

Informațiile suplimentare privind abordarea BERD referitoare la măsurarea impactului 
tranziției sunt disponibile aici. 

Oportunități de afaceri 

Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați compania client. 

Pentru oportunități de afaceri cu BERD (care nu au legătură cu achizițiile) contactați: 

Tel: +44 20 7338 7168 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Pentru proiectele din sectorul guvernamental, vizitați EBRD Procurement: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
Email: procurement@ebrd.com 

Informații generale 

Întrebările pot fi puse folosind Formularul pentru întrebări al BERD. 

Politica socială și de mediu (PSM) 

PSM și cerințele de performanță asociate (CP) stabilesc modalitățile prin care BERD 
implementează angajamentul de a promova "o dezvoltare durabilă și de mediu".  PSM 
și CP includ prevederi specifice pentru ca clienții să respecte cerințele aplicabile ale 
legislației naționale privind informarea și consultarea publică, precum și să instituie un 
mecanism de reclamații pentru a primi și a facilita soluționarea preocupărilor și 
nemulțumirilor părților interesate, în special cu privire la performanța socială și de 
mediu a clientului și a proiectului.  Proporțional cu esența și amploarea  riscurilor și 
impacturilor de mediu, și sociale ale unui proiect, BERD solicită suplimentar clienților 
săi să facă publică  informația, după caz, cu privire la riscurile și efectele care decurg 
din proiecte sau să realizeze consultări cu părțile interesate și să ia în considerare și să 
răspundă la feedback-ul lor.   

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


Mai multe informații despre practicile BERD în acest sens sunt prezentate în PSM. 

Integritate și conformitate   

Biroul Șefului de Conformitate a BERD  (OCCO) promovează buna guvernare și 
asigură aplicarea celor mai înalte standarde de integritate pentru toate activitățile 
băncii, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.  Evaluarea integrității 
este efectuată în privința tuturor clienților băncii pentru a se asigura că proiectele nu 
prezintă riscuri inacceptabile de integritate sau reputaționale pentru bancă Banca 
consideră că identificarea și soluționarea problemelor la etapele de aprobare a 
evaluării proiectului este cel mai eficient mijloc de asigurare a integrității tranzacțiilor 
bancare.  OCCO joacă un rol-cheie în aceste eforturi de protejare și, de asemenea, 
ajută la monitorizarea riscurilor de integritate după ce au fost realizate investițiile. 

OCCO este, de asemenea, responsabil pentru investigarea acuzațiilor de fraudă, 
corupție și conduită incorectă în proiectele finanțate de BERD.  Oricine, atât în cadrul 
sau în afara Băncii, care are suspiciuni de  fraudă sau corupție ar trebui să prezinte un 
raport scris Șefului de Conformitate la  e-mailul  compliance@ebrd.com.  Toate 
problemele raportate vor fi prezentate   OCCO pentru analiză. Toate rapoartele, 
inclusiv cele anonime, vor fi examinate. Rapoartele pot fi făcute în orice limbă a băncii 
sau a țărilor în care activează  Banca. Informațiile furnizate trebuie realizate cu bună-
credință. 

Politica privind accesul la informații (AIP) 

AIP stabilește modul în care BERD face publice informațiile și se consultă cu părțile 
interesate pentru a promova o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor, 
politicilor și operațiunilor sale după intrarea sa în vigoare la 1 ianuarie 2020   Vă 
rugăm să vizitați pagina Politica privind accesul la informații   pentru a afla ce 
informații sunt disponibile pe site-ul BERD.   

Întrebările pot fi puse folosind formularul pentru întrebări al BERD. 

Mecanismul independent de responsabilitate a 
proiectului (IPAM)   

În cazul în care eforturile de a aborda problemele de mediu, sociale sau de dezvăluire 
publică cu clientul sau banca nu reușesc (de exemplu, prin Mecanismul de Reclamații 
pentru Proiecte sau prin implicarea directă cu conducerea Băncii), persoanele și 
organizațiile pot încerca să abordeze preocupările prin intermediul mecanismului 
Independent de responsabilitate a proiectului (IPAM) al BERD.   

IPAM analizează în mod independent problemele de proiect despre care se crede că 
au cauzat (sau ar putea cauza) prejudicii.  Scopul Mecanismului este: să susțină 
dialogul între părțile interesate din Proiect pentru a soluționa problemele ce țin de 
mediu, sociale și de informare publică; să determine dacă Banca s-a conformat cu 
Politicile Sociale și de Mediu sau prevederile  ce țin de Politica privind accesul la 

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/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html


informații; și, dacă este cazul, de a interveni în cazul non-conformării cu aceste 
politici, în timp ce este prevenită  nerespectarea acestora de către Bancă. 

Vă rugăm să vizitați Pagina web a mecanismului independent de responsabilizare a 
proiectelor pentru a afla mai multe despre IPAM și mandatul său; cum să trimiteți o 
solicitare pentru examinare; sau contactați IPAM prin e-mail ipam@ebrd.com pentru a 
obține îndrumări și mai multe informații despre IPAM și cum să trimiteți o solicitare. 

 

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
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

