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Projekto aprašymas 

Dalyvavimas pasaulinės ir didžiąja dalimi šeimai priklausančios statybinių medžiagų 
įmonės ETEX NV (toliau – Bendrovė) su aplinkosaugos, socialine ir valdysenos (ASV) 
sritimi susietų „Schuldschein“, t. y. Vokietijos skolos vertybinių popierių, kurie naudojami 
kaip kredito linijų ir obligacijų alternatyva, emisijoje, investuojant 100 mln. EUR į 7 metų 
trukmės segmentą. Įplaukos iš ERPB investicijos bus nukreipiamos remti Bendrovės 
tiesiogines žaliąsias investicijas Lenkijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje bei finansuoti su 
pirmaujančiu šilumos izoliacinių medžiagų gamintoju URSA (įskaitant URSA įmones 
Lenkijoje ir Slovėnijoje) susijusius įsigijimus. 

 

Projekto tikslai 

Sudarydamas galimybes diegti energijos vartojimo efektyvumo priemones ir naujus 
energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumus, užtikrinti aukštesnį produktų 
perdirbimo laipsnį bei plačiau taikyti žiedinės ekonomikos praktikas, projektas rems 
tiesiogines žaliąsias investicijas Lenkijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje. Be to, projektas 
netiesiogiai skatina didinti šilumos izoliacinių medžiagų gamybą ir jas plačiau naudoti 
ERPB veiklos vykdymo regione. 

 

Poveikis pereinamajam laikotarpiui 

ETI 60 

Laukiama, kad projekto poveikis pereinamajam laikotarpiui bus per komponentų 
„Žaliasis“ ir „Konkurencingas“ priemones. Pagal komponentą „Žaliasis“ projektas remia 
žaliąsias investicijas šalyse, kuriose Bankas vykdo savo veiklą, ir padeda Bendrovei 
siekti nustatytų aplinkos taršos anglies dioksidu mažinimo tikslų. Pagal komponentą 
„Konkurencingas“ Bendrovės išlaidos moksliniams tyrimams ir plėtrai leis kurti ir Banko 
investicijų regione veikiančiose Bendrovės gamyklose įgyvendinti inovatyvius mažo 
anglies dioksido pėdsako sprendimus. 

 



Informacija apie klientą 

ETEX NV 

ETEX NV – tai privati ir didžiąja dalimi šeimai priklausanti statybinių medžiagų 
bendrovė, kurios pagrindinė būstinė įsikūrusi Briuselyje (Belgija) ir kuri 45 šalyse valdo 
daugiau kaip 140 gamyklų. Pagrindinė ūkinės veiklos kryptis – lengvų, inovatyvių 
statybinių medžiagų, skirtų įveikti dėl ribotų išteklių, augančių būsto poreikių, sparčios 
urbanizacijos ir klimato kaitos kylančius pasaulinio masto iššūkius, gamyba. Iš 
Bendrovės gaminamų produktų paminėtini gipso kartonas, pluoštinio cemento 
produktai, modulinės pastatų sistemos, pažangiausi pasaulyje priešgaisriniai produktai 
ir šilumos bei garso izoliacinės medžiagos. 

 

Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas 

100 000 000,00 EUR 

100 000 000,00 € 

 

Bendra projekto kaina 

600 000 000,00 EUR 

800 000 000,00 € 

 

Trumpas aplinkosaugos ir socialinės aplinkos apibūdinimas 

Projektas priskirtas B kategorijai (ESP 2019). Atlikdamas aplinkosaugos ir socialinės 
padėties išsamų patikrinimą, Bankas apžvelgė viešai paskelbtą ir emitento pateiktą 
informaciją bei surengė susitikimą su Bendrovės vadovybe. Įplaukos iš ERPB 
dalyvavimo skirtojoje „Schuldschein“ emisijos dalyje bus naudojamos tiesiogiai remti 
ETEX žaliąsias kapitalines investicijas Lenkijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje bei finansuoti 
pastatų izoliacinių medžiagų gamintojo URSA, kuris atitinka ES tvarumo taksonomijos 
kriterijus, įmonių Lenkijoje ir Slovėnijoje įsigijimą. 

Atlikus aplinkosaugos ir socialinės padėties išsamų patikrinimą vietoje, nustatyta, kad 
Bendrovėje yra įdiegta tvirta ir patikima aplinkosaugos, socialinės ir valdysenos (ASV) 
aspektų vadybos sistema. Ataskaitos teikiamos laikantis geriausios praktikos principų. 
Bendrovė yra įsipareigojusi visose savo ūkinės veiklos operacijose įdiegti ES 
reglamentus atitinkančius ASV standartus ir tobulina savo informacijos atskleidimo bei 
ataskaitų teikimo procesus taip, kad jie atitiktų ES reikalavimus bei geriausią tarptautinę 
praktiką. Bendrovės darnaus vystymosi programą kasmet peržiūri „Sustainalytics“. Be 
to, Bendrovė yra iškėlusi tikslus ASV srityje, pagal kuriuos ETEX įsipareigojo iki 2030 m. 
pagerinti žiedinės ekonomikos principų taikymo savo ūkinės veiklos operacijose 
rodiklius, pvz., daugiau kaip 20 proc. išteklių, kurie buvo gauti perdirbus atliekas, 
panaudoti kaip žaliavas ir užtikrinti, kad jokios atliekos nebūtų išvežamos į sąvartynus, o 
pakuotė 100 proc. būtų iš perdirbtų medžiagų. ETEX produktai yra pelnę aukštą 
„EcoVadis“ įvertinimą – sidabro medalį. Be to, siekdama patikrinti, ar visoje tiekimo 
grandinėje yra laikomasi darnaus vystymosi principų, ETEX ruošiasi įgyvendinti savo 
tiekėjų vertinimo, kurį atliks „EcoVadis“, procesą. Papildomi tikslai nustatyti taršos 
anglies dioksidu mažinimo (pvz., 35 proc. sumažinti 1 ir 2 lygio šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją), įvairovės ir įtraukties srityse. Bendrovė yra įsipareigojusi 



įgyvendinti ES gaires dėl tiekimo grandinių, JT Darnaus vystymosi tikslus ir yra pateikusi 
JT PS pranešimą apie pasiektą pažangą. 

Aplinkosaugos ir socialinės padėties išsamaus patikrinimo metu patvirtinta, kad iš 
Banko dalyvavimo gautos įplaukos bus naudojamos tose veiklos vykdymo šalyse, 
kuriose Bendrovei priklausančios įmonės yra plačiai pripažintos ir laikosi nacionalinių 
bei ES reikalavimų. Investicijos padės įgyvendinti daug darnaus vystymosi ir žiedinės 
ekonomikos priemonių, kurios leis sumažinti Bendrovės ekologinį bei socialinį pėdsaką 
ir atitiks ES tvarumo taksonomijos kriterijus. 

Aplinkosaugos ir socialinės padėties išsamaus patikrinimas parodė, kad Bendrovė turi 
pakankamai institucinių pajėgumų įgyvendinti Banko reikalavimus veiklai, o pati projekto 
struktūra sumodeliuota taip, kad sudarytų galimybes laikytis minėtų reikalavimų. 
Atsižvelgus į aplinkosaugos ir socialinės padėties išsamaus patikrinimo rezultatus, 
sutarta, kad Bendrovė įgyvendins Banko reikalavimus veiklai ir priims bei įgyvendins ES 
aplinkosaugos reglamentus. Tai reiškia, kad nuo 2024 m. bus skelbiama Bendrovės 
darnaus vystymosi ataskaita, apimanti ES tvarumo taksonomijos kriterijus atitinkančias 
ir visame pasaulyje veikiančias įmones. Kadangi Bendrovėje apskritai yra aukštas 
aplinkosaugos ir socialinės padėties valdymo lygis, rengti aplinkosaugos ir socialinės 
srities veiksmų planą specialiai šiam projektui nereikėjo. 

Bankas stebės, kaip Bendrovė įgyvendina numatytus aplinkosaugos bei socialinės 
srities tikslus, ir kasmet apžvelgs jos finansines ir socialinės atsakomybės ataskaitas, o 
prireikus, apsilankys vietoje. 

 

Techninis bendradarbiavimas 

Netaikoma 

 

Trumpa informacija apie įgyvendinimą 

Netaikoma 

 

Papildoma nauda 

Papildoma nauda, kurią duoda Banko dalyvavimas, yra finansavimo struktūra, 
dalyvavimas inovatyvioje finansinėje priemonėje ir aukštesnių standartų dėl lyčių 
įtraukimo nustatymas. 

 

Įmonės kontaktiniai duomenys 

Bernard Orban, grupės iždo ir įmonių finansų vadovas  

bernard.orban@etexgroup.com 

+32 2 7781318 

www.etexgroup.com 

ETEX NV | PassPort Building | Luchthaven Brussel Nationaal | Gebouw 1K 1930 
Zaventemas | Belgija 

 



Pereinamasis laikotarpis  
 

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

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, 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 
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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


priemonė užtikrinti Banko operacijų sąžiningumą – nustatyti problemas ir jas 
išspręsti projekto vertinimo etapais. Pagrindinis vaidmuo užtikrinant tokių 
apsauginių priemonių taikymą tenka VAPT, kuri taip pat padeda stebėti 
projektuose kylančius 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 projektus mechanizmui skirtame 
interneto svetainės puslapyje, kur rasite paaiškinimą, kaip pateikti Prašymą atlikti 
peržiūrą užpildant konfidencialią internetinę formą, el. paštu, įprastu paštu arba 
telefonu. NAPPM, kurio veikimas grindžiamas Atskaitingumo pagal projektus politika ir 
Rekomendacijomis, užtikrina galimybę aptarti jums susirūpinimą keliančias problemas 
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ir atsakyti į visus klausimus dėl Prašymų pateikimo ar nagrinėjimo. Pareiškėjo prašymu 
jo  tapatybė gali būti laikoma paslaptyje.  
 

 


