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ESG i E-mobilność Faurecia 

Lokalizacja:         Regionalny 
 
Numer projektu:        53310 
 
Sektor działalności:       M&S 
 
Rodzaj:         Prywatne 
 
Kategoria środowiskowa:       B 
 
Data zatwierdzenia:       15 grudnia 2021 r. 
 
Status:         Podpisane 
 
Dokument Podsumowujący Projekt w języku angielskim opublikowany w dniu:  
11 stycznia 2022 r. 
 
Zgodnie z punktem 2.6 Sekcji III Polityki dostępu do informacji, ujawnienie niniejszego Dokumentu 
Podsumowującego Projekt zostało odroczone zgodnie z punktem 1.4.4 dyrektywy w sprawie dostępu do informacji.  

Opis projektu 
Udział w wysokości do 80 mln euro w sześcioletniej transzy w ramach emisji niepublicznej 
instrumentu dłużnego Schuldschein przewidującego niezabezpieczony dług podlegający prawu 
niemieckiemu, przeprowadzonej przez wiodącą firmę z branży technologii motoryzacyjnej 
Faurecia S.E. w związku z zarządzaniem czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz 
dotyczącymi ładu korporacyjnego (ang. ESG), przeznaczonej na finansowanie inwestycji spółki 
Faurecia w Maroku, Polsce, Rumunii i Tunezji,  

Cele projektu 
Projekt przyczyni się do dekarbonizacji łańcucha dostaw branży motoryzacyjnej oraz do 
osiągnięcia przez spółkę Faurecia celów klimatycznych sformułowanych zgodnie z inicjatywą 
„Science-Based Targets Initiative”, polegających na osiągnięciu neutralności pod względem emisji 
CO2 w odniesieniu do emisji wewnętrznych we wszystkich zakładach do 2025 r. (Zakresy 1 i 
2). Projekt sfinansuje również nakłady inwestycyjne na rozwój w zakładach produkcyjnych 

spółki Faurecia w Rumunii, Maroku i Tunezji. 

 

Wpływ na transformację gospodarki  
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Oczekiwany wpływ na przejście do zrównoważonej gospodarki rynkowej (ang. ETI): 64 

Wpływ na przejście do zrównoważonej gospodarki rynkowej wynika z cech Ekologiczność i 
Inkluzywność. W ramach Ekologiczności Projekt będzie wspierał cele spółki Faurecia 
dotyczące dekarbonizacji w Polsce i Rumunii. W ramach Inkluzywności , Faurecia  zwiększy 
dostęp do umiejętności cyfrowych i umiejętności w zakresie automatyzacji dla swoich 
pracowników w Maroku, aby odpowiedzieć na pojawiające się zapotrzebowanie na 
umiejętności w zakresie zaawansowanych technologicznie, bardziej zautomatyzowanych linii 
produkcyjnych. 

Klient 
FAURECIA SA 

Faurecia, z siedzibą we Francji, jest globalnym dostawcą Tier-1 dla przemysłu 
motoryzacyjnego, notowanym na giełdzie Euronext Paris. 

Finansowanie EBOR 
80.000.000,00 EUR  

Środki z finansowania udzielonego przez Bank zostaną wykorzystane wyłącznie w celu 
wspierania inwestycji spółki Faurecia w latach 2022-2026 w Maroku, Polsce, Rumunii i Tunezji. 
Obejmują one badania i rozwój w zakresie pojazdów elektrycznych oraz wytwarzanie energii 
odnawialnej poprzez umowy sprzedaży energii elektrycznej (ang. PPA) w Polsce i Rumunii, 
kwalifikujące się w ramach podejścia Banku dotyczącego przejścia na zieloną gospodarkę (ang. 
Green Economy Transition, GET). Wpływy z transzy Banku posłużą również do sfinansowania 
nakładów inwestycyjnych na rozwój w zakładach produkcyjnych spółki Faurecia w Rumunii, 
Maroku i Tunezji. 

Całkowity koszt projektu 
80.000.000,00 EUR 

Wartość dodana 
Udział EBOR pozwoli spółce przyspieszyć realizację programu dekarbonizacji w krajach, w 
których Bank prowadzi działalność. Ponadto część finansowania udzielonego przez Bank 
zostanie przeznaczona na Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) w celu wsparcia 
inwestycji w krajach SEMED (Maroko i Tunezja), w których luki w zakresie transformacji są 
większe. 

 

 

Podsumowanie środowiskowe i społeczne 
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Projekt uzyskał kategorię B (Polityka Środowiskowa i Społeczna z 2019 r. (ang. ESP2019)) i 
został zakwalifikowany jako projekt o niskim lub średnim ryzyku. 

Przedmiotowa transakcja na rynkach kapitałowych jest zawierana z klientem dobrze znanym 
Bankowi. Poprzednie badanie due diligence wykazało, że Spółka posiada systemy i procedury 
zarządzania ryzykiem w zakresie czynników środowiskowych, BHP i społecznych (ang. EHSS) 
na poziomie korporacyjnym i operacyjnym, które są dostosowane do Wymogów Realizacji 
Banku.  Badanie due diligence dotyczące transakcji obejmowało przegląd informacji 
dostarczonych przez klienta, w szczególności podział proponowanego wykorzystania środków.  
Ponadto dokonano przeglądu publicznie dostępnych informacji na temat kwestii dotyczących 
ochrony środowiska, BHP i czynników społecznych, w tym Raportu Zintegrowanego klienta na 
rok 2020 oraz Przewodnika Zrównoważonego Rozwoju na rok 2021.  Na poziomie 
korporacyjnym, Spółka nadal utrzymuje odpowiednie cele i procedury w zakresie zarządzania 
ryzykiem.  Poprzednie badania due diligence wykazały, że procedury na poziomie 
korporacyjnym są wdrażane na poziomie kraju i lokalizacji oraz że firma monitoruje wyniki 
EHSS na odpowiednim poziomie szczegółowości i że standardy korporacyjne mają 
zastosowanie do pracowników, wykonawców i łańcuchów dostaw, stosownie do okoliczności.  
Klient potwierdził przy poprzednich projektach, że wykorzystanie środków Banku będzie 
odbywało się zgodnie z Warunkami Realizacji i podobne zobowiązanie jest wymagane w tym 
przypadku.  Przegląd działań klienta i proponowanego projektu wykazał, że projekt jest 
dostosowany do wymogów porozumienia paryskiego w odniesieniu do adaptacji. 

Dane kontaktowe spółki 
Selim Hadj-Smail, Faurecia VP Group Financing & Treasury 
Selim.hadj-smail@faurecia.com 
+33 (0)6 24 44 42 95 
www.faurecia.com 
Faurecia S.E., 23-27 avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre, Francja 

Data ostatniej aktualizacji Dokumentu 
Podsumowującego Projekt 

11 stycznia 2022 r. 

Rozumienie transformacji 

Więcej informacji na temat podejścia EBOR do mierzenia skutków przechodzenia w kierunku 

otwartej gospodarki rynkowej można znaleźć tutaj. 

Możliwości współpracy 

W sprawie możliwości biznesowych lub zamówień prosimy o kontakt ze spółką 
klienta. 

W sprawie możliwości biznesowych dotyczących EBOR (niezwiązanych z 
zamówieniami) prosimy o kontakt: 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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Tel: +44 20 7338 7168 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

W sprawie projektów z sektora państwowego, zapraszamy na stronę EBOR 
Zamówienia: 

Tel: +44 20 7338 6794 
Email: procurement@ebrd.com 

Zapytania ogólne 

Zapytania ogólne można składać za pomocą formularza zapytań EBOR. 

Polityka środowiskowa i społeczna (ESP) 

Polityka środowiskowa i społeczna oraz związane z nią wymagania operacyjne określają, w jaki 
sposób EBOR realizuje swoje zobowiązanie do wspierania „zrównoważonego i korzystnego dla 

środowiska rozwoju”.  Polityka środowiskowa  
i społeczna oraz zobowiązania operacyjne obejmują szczegółowe postanowienia dotyczące 

przestrzegania przez klientów obowiązujących przepisów krajowych  

w zakresie informacji i konsultacji publicznych, a także wprowadzania przez nich mechanizmów 
składania skarg umożliwiających otrzymywanie i ułatwiających rozstrzyganie zastrzeżeń i skarg, 

dotyczących w szczególności wyników środowiskowych i społecznych uzyskiwanych przez 
samego klienta oraz przez realizowany projekt. W zależności od rodzaju i skali ryzyka 

środowiskowego i społecznego oraz skutków środowiskowych i społecznych projektu, EBOR 

zobowiązuje klientów do ujawniania stosownych informacji dotyczących ryzyka i skutków 
wynikających z projektów bądź podejmowania merytorycznych konsultacji  

z interesariuszami oraz uwzględniania otrzymywanych od nich informacji zwrotnych  
i odpowiadania na nie. 

Więcej informacji na temat praktyk stosowanych w tym zakresie przez EBOR można znaleźć 

w Polityce środowiskowej i społecznej. 

Uczciwość i zgodność z przepisami 

Biuro Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR (Office of the Chief Compliance Officer 

(OCCO)), niezależna jednostka EBOR odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów, wspiera 

dobre sprawowanie władzy i dba o to, aby w działalności Banku stosowane były najwyższe 
standardy uczciwości, zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. EBOR 

przeprowadza ocenę due diligence pod kątem uczciwości u wszystkich klientów w trosce o to, 
aby realizowane projekty nie stwarzały niepożądanego ryzyka w zakresie uczciwości lub 

reputacji dla Banku. Zdaniem Banku określanie i rozwiązywanie problemów na etapach oceny 

i zatwierdzania projektów stanowi najskuteczniejszą gwarancję uczciwości w zawieranych 
przez niego transakcjach. Jedną z głównych ról w tych działaniach zapobiegawczych odgrywa 

jednostka OCCO, która pomaga również monitorować projekty po zakończeniu inwestycji pod 
kątem ryzyka w zakresie uczciwości. 

mailto:projectenquiries@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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OCCO odpowiada także za wyjaśnianie zarzutów nadużyć finansowych, korupcji  

i naruszenia obowiązków w projektach finansowanych przez EBOR. Każda osoba, która 
poweźmie podejrzenia dotyczące nadużycia finansowego lub korupcji, niezależnie od tego, czy 

jest pracownikiem Banku, powinna złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora ds. Zgodności z 
Przepisami EBOR, pisząc na adres poczty elektronicznej compliance@ebrd.com. Wszystkie 

zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez OCCO w celu ich wyjaśnienia. OCCO zapoznaje się ze 

wszystkimi zgłoszeniami, w tym także składanymi anonimowo. Zgłoszenia można składać w 
jednym z języków urzędowych Banku lub językach krajów, w których Bank prowadzi 

działalność. Informacji należy udzielać w dobrej wierze. 

Polityka Dostępu do Informacji (AIP) 

Od momentu wejścia w życie, czyli od 1 stycznia 2020 r., Polityka dostępu do informacji 
określa, w jaki sposób EBOR ujawnia informacje i porozumiewa się ze swoimi interesariuszami 

w celu wspierania lepszej świadomości i znajomości swojej strategii, polityki i działalności. Na 
stronie dot.  Polityki dostępu do informacji można sprawdzić, jakie informacje są udostępniane 

na stronie internetowej EBOR. 

Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą formularza zapytań 

EBOR. 

Niezależny Mechanizm Rozliczalności Projektów (IPAM) 

W przypadku niepowodzenia działań mających na celu rozwiązanie problemów dotyczących 
kwestii środowiskowych, społecznych lub informacji publicznych u Klienta lub w Banku (np. za 

pomocą mechanizmu składania skarg na poziomie projektu klienta lub w drodze 

bezpośredniego zaangażowania kierownictwa Banku), osoby fizyczne  
i organizacje mogą podjąć próbę rozwiązania tych problemów za pośrednictwem Niezależnego 

Mechanizmu Rozliczalności Projektów (IPAM) funkcjonującego w EBOR. 

IPAM przeprowadza niezależną ocenę problemów związanych z Projektem, co do których 

istnieje przypuszczenie, że spowodowały (lub mogą spowodować) szkodę. Celem tego 
Mechanizmu jest wspieranie dialogu między interesariuszami Projektu umożliwiającego 

rozwiązywanie problemów dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych lub informacji 

publicznych; ustalenie, czy Bank postępował zgodnie ze swoją Polityką środowiskową i 
społeczna lub postanowieniami Polityki dostępu do informacji dotyczącymi danego projektu; a 

w stosownych przypadkach wyeliminowanie wszelkich niezgodności z postanowieniami tych 
polityk oraz niedopuszczenie do dalszego naruszania tych postanowień przez Bank. 

Aby dowiedzieć się więcej o IPAM zapraszamy do odwiedzenia strony Niezależnego 

Mechanizmu Rozliczalności Projektów. Można tam złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie. 
Dodatkowe informacje oraz wskazówki dotyczące składania wniosku można również otrzymać 

pisząc na adres ipam@ebrd.com . 

 

 

 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-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
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


DO OFICJALNEGO UŻYTKU 

 

DO OFICJALNEGO UŻYTKU 

 


