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Opis projektu 
Udział w wysokości 100 mln EUR w 7-letniej transzy instrumentu typu Schuldschein 
(niemiecki instrument dłużny stosowany jako alternatywa dla kredytu i obligacji) 
powiązanego z czynnikami ESG (czynniki środowiskowe i społeczne oraz ład 
korporacyjny, ang. Environmental, Social and Governance) w emisji przeprowadzonej 

przez ETEX NV (Spółka), globalną, w dużej mierze rodzinną firmę z branży materiałów 
budowlanych. Środki pochodzące od EBOR są przeznaczone na wsparcie 
bezpośrednich zielonych inwestycji Spółki w Polsce, Rumunii i na Litwie, jak również jako 
wkład w finansowanie nabycia dotyczącego URSA (w tym działalności URSA w Polsce i 

Słowenii), europejskiego lidera w dziedzinie materiałów termoizolacyjnych. 
 

Cele projektu 
Projekt będzie wspierał bezpośrednie zielone inwestycje w Polsce, Rumunii i na Litwie 
poprzez wdrażanie środków efektywności energetycznej, wprowadzanie nowych 

zdolności w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie możliwości recyklingu 
produktów i wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto Projekt 
pośrednio wspiera większą produkcję i wykorzystanie materiałów termoizolacyjnych w 
regionie EBOR. 

 
Wpływ na przejście do zrównoważonej gospodarki rynkowej 
Oczekiwany wpływ na przejście do zrównoważonej gospodarki rynkowej (ang. ETI) 
wynosi 60. 



Oczekiwany wpływ na przejście do zrównoważonej gospodarki rynkowej projektu wynika 
z „Zielonego” charakteru i „Konkurencyjności”. W ramach „Zielonego” charakteru Projekt 
wspiera zielone inwestycje w krajach, w których Bank prowadzi operacje, oraz cele Spółki 

w zakresie dekarbonizacji. W ramach „Konkurencyjności”, nakłady Spółki na B+R 
(badania i rozwój) umożliwią opracowanie i wdrożenie innowacyjnych niskoemisyjnych 
rozwiązań w zakładach Spółki w regionie inwestycyjnym Banku. 
 

Informacje o kliencie 
ETEX NV 
ETEX NV, z siedzibą w Brukseli, Belgia, jest prywatną, w dużej mierze rodzinną firmą z 
branży materiałów budowlanych. ETEX posiada ponad 140 zakładów w 45 krajach i 
koncentruje się na lekkich, innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie materiałów 

budowlanych, aby przezwyciężyć światowe wyzwania związane z ograniczonymi 
zasobami, potrzebami mieszkaniowymi, szybką urbanizacją i zmianami klimatycznymi. 
Obejmują one zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych i cementu włóknistego, system 
budownictwa modułowego realizowanego poza placem budowy, a także wiodące 

produkty ochrony przeciwpożarowej oraz izolacje termiczne i akustyczne. 
 

 
Finansowe EBOR  
100.000.000,00 EUR 
100.000.000,00 € 

 

Całkowity koszt projektu 
600.000.000,00 EUR 
800.000.000,00 € 
 

Podsumowanie środowiskowe i społeczne 
Kategoria B (Polityka środowiskowa i społeczna (ang. Environmental and Social Policy 
(ESP)) 2019). Przeprowadzone przez Bank badanie due diligence dotyczące kwestii 
środowiskowych i społecznych (ang. Environmental and Social Due Diligence (ESDD)) 
zostało zrealizowane w drodze przeglądu publicznie dostępnych informacji, ujawnień 

dokonanych przez Emitenta oraz spotkania z kierownictwem. Środki pochodzące z 
udziału EBOR w dedykowanej transzy instrumentu Schuldschein zostaną wykorzystane 
do wyraźnego wsparcia zielonych nakładów inwestycyjnych ETEX w Polsce, Rumunii i 
na Litwie, jak również jako wkład w finansowanie nabycia dotyczącego URSA w Polsce i 

Słowenii, producenta materiałów izolacyjnych dla budownictwa, zgodnego z Taksonomią 
UE. 
Przeprowadzone wewnętrznie badanie ESDD potwierdziło, że Spółka posiada solidny i 
dobrze ugruntowany system zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi i 

ładem korporacyjnym (ang. Environmental, Social and Governance (ESG)) oraz raportuje 
zgodnie z najlepszymi praktykami. Spółka zobowiązała się do wdrożenia korporacyjnych 
standardów ESG, które są zgodne z regulacjami UE, w całej swojej działalności oraz 
rozwija ujawnianie i raportowanie zgodnie z wymogami UE i najlepszymi praktykami 

międzynarodowymi. Ramy zrównoważonego rozwoju Spółki są corocznie weryfikowane 
przez Sustainalytics. Spółka wyznaczyła sobie szereg celów w zakresie ESG, a do 2030 
r. ETEX zobowiązuje się do poprawy swojej działalności w zakresie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, np. poprzez wykorzystanie ponad 20 procent wkładu pochodzącego z 

odpadów jako surowca, osiągnięcie zerowej ilości odpadów utylizowanych na 
składowiskach i wykorzystanie 100 procent materiałów opakowaniowych pochodzących 
z recyklingu. Produkty ETEX są oceniane przez Ecovadis, osiągając srebrny medal, a 



ponadto ETEX jest w trakcie dokonywania oceny swoich dostawców przez Ecovadis, w 
celu potwierdzenia zrównoważonego charakteru całego łańcucha dostaw. Dodatkowe 
cele dotyczą dekarbonizacji (np. zmniejszenie o 35 proc. emisji gazów cieplarnianych, z 

zakresu 1 i 2), a także różnorodności i włączenia społecznego. Spółka zobowiązała się 
do wdrożenia wytycznych UE dotyczących łańcuchów dostaw i jest zaangażowana we 
wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także przekazała informacje o 
postępach w ramach inicjatywy UNGC (ang. United Nations Global Compact (UNGC)). 

Badanie ESDD potwierdziło, że środki pochodzące od Banku zostaną wykorzystane w 
kraju, w którym Bank prowadzi operacje, gdzie działalność Spółki jest dobrze 
ugruntowana oraz zgodna z wymogami krajowymi i unijnymi. Inwestycje te umożliwią 
szereg inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu 

zamkniętym, które spowodują zmniejszenie wpływu środowiskowego i społecznego 
spółki oraz będą zgodne z Taksonomią UE. 
Badanie ESDD potwierdziło, że Spółka posiada zdolność instytucjonalną do wdrożenia 
Warunków Realizacji Banku, a projekt ma strukturę pozwalającą na zachowanie 

zgodności z Warunkami Realizacji Banku. Na podstawie badania ESDD Spółka zgodziła 
się wdrożyć Warunki Realizacji Banku oraz przyjąć i wdrożyć regulacje środowiskowe 
UE. W związku z powyższym począwszy od 2024 roku Spółka będzie publikować raport 
o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa (ang. Corporate Sustainability Report), 

obejmujący operacje zgodne z Taksonomią w odniesieniu do jej działalności globalnej. 
Ogólnie Spółka posiada wysoki poziom zarządzania czynnikami ESG i w związku z 
Projektem nie był wymagany Plan Działań Środowiskowych i Społecznych (ang. 
Environmental and Social Action Plan – (ESAP)). 

Bank będzie monitorował wyniki Spółki w zakresie czynników środowiskowych i 
społecznych poprzez przegląd raportów rocznych i raportów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w połączeniu z wizytą na miejscu w razie 
potrzeby. 

 

Współpraca techniczna 

nie dotyczy 
 

Podsumowanie dotyczące wdrożenia 
nie dotyczy 

 
Wartość dodana 

Wartość dodatkowa wnoszona przez Bank wynika ze struktury finansowania, udziału w 
innowacyjnym instrumencie finansowym oraz wprowadzenia wyższych standardów 

inkluzywności dotyczącej płci. 

 
 
Dane kontaktowe spółki 
Bernard Orban, Head of Group Treasury and Corporate Finance (Dyrektor 
Departamentu Zarządzania Środkami Pieniężnym Grupy i Finansów Korporacyjnych) 
bernard.orban@etexgroup.com 

+32 2 7781318 
www.etexgroup.com 
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Zapytania ogólne 

Zapytania o charakterze ogólnym formularza zapytań EBOR  

Konkretne zapytania można kierować za pośrednictwem Formularza zapytań EBOR. 

Polityka środowiskowa i społeczna (ang. Environmental and Social 

Policy (ESP)) 

ESP  i związane z nią Warunki Realizacji (ang. Performance Requirements (PR)) 

określają sposoby realizacji przez EBOR swojego celu, jakim jest promowanie 

„przyjaznego dla środowiska i zrównoważonego rozwoju”.  ESP i PR zawierają 

szczegółowe postanowienia zobowiązujące klientów do przestrzegania obowiązujących 

wymogów prawa krajowego w zakresie publicznie dostępnych informacji i konsultacji 

społecznych, a także ustanowienia mechanizmu składania skarg umożliwiającego 

przyjmowanie oraz wyjaśnianie i rozpatrywanie obaw i skarg interesariuszy, w 

szczególności dotyczących działań klienta i skutków projektu o charakterze 

środowiskowym i społecznym. Proporcjonalnie do charakteru i skali ryzyka oraz wpływu 

środowiskowego i społecznego projektu, EBOR wymaga ponadto od swoich klientów 

ujawnienia informacji, w stosownych przypadkach, na temat ryzyka i wpływu 

wynikającego z projektów lub podjęcia konstruktywnych konsultacji z interesariuszami 

oraz rozważenia i zareagowania na zgłaszane przez nich uwagi. 

Więcej informacji na temat praktyk EBOR w tym zakresie znajduje się w ESP. 

Uczciwość i zgodność z przepisami 

Biuro Dyrektora ds. Zgodności (ang. Office of the Chief Compliance Officer (OCCO)) 

EBOR promuje dobre zarządzanie i zapewnia stosowanie najwyższych standardów 

uczciwości we wszystkich działaniach Banku zgodnie z najlepszymi praktykami 

międzynarodowymi. W stosunku do wszystkich klientów Banku przeprowadzane jest 

badanie due diligence w zakresie uczciwości, aby zapewnić, że projekty nie stanowią dla 

Banku niedopuszczalnego ryzyka w zakresie uczciwości lub reputacji. Bank jest zdania, 

że identyfikacja i rozwiązywanie problemów na etapie zatwierdzania oceny projektu jest 

najskuteczniejszym sposobem zapewnienia uczciwości transakcji Banku. OCCO 

odgrywa kluczową rolę w tych działaniach ochronnych, a także pomaga w monitorowaniu 

ryzyka w zakresie uczciwości w projektach po dokonaniu inwestycji. 

OCCO jest również odpowiedzialne za badanie zarzutów dotyczących nadużyć, korupcji 

i niewłaściwego postępowania w projektach finansowanych przez EBOR. Każda osoba, 

zarówno w ramach Banku, jak i spoza niego, która podejrzewa, że doszło do nadużyć lub 

korupcji, powinna złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora ds. Zgodności, wysyłając e-

mail na adres compliance@ebrd.com. Wszystkie zgłoszone sprawy będą rozpatrywane 

przez OCCO w celu podjęcia działań następczych. Wszystkie zgłoszenia, w tym 

anonimowe, zostaną rozpatrzone. Zgłoszenia można składać w dowolnym języku Banku 

lub krajów, w których Bank prowadzi operacje. Przekazywane informacje muszą być 

składane w dobrej wierze. 

Polityka dostępu do informacji (ang. Access to Information Policy (AIP)) 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com


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 (ang. 

Independent Project Accountability Mechanism (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 . 

 

 

 

 
 

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/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
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