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Faurecia GET 
 
 

 

 

Popis projektu 

Účast do výše 50 milionů EUR na šestileté tranši přední automobilové technologické společnosti 

Faurecia SE v rámci emise Schuldschein, která je vázána na environmentální, sociální a řídící 

aspekty – ESG, soukromě umístěného nezajištěného dluhu, který se řídí německým právem, na 

financování investic společnosti Faurecia v České republice, Polsku, na Slovensku a v Turecku. 

 
Cíle projektu 

Projekt přispěje k dekarbonizaci dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu a k cíli 

společnosti Faurecia dosáhnout klimatických cílů formulovaných v souladu s iniciativou 

vědecky podložených cílů, aby se do roku 2025 stala neutrální z hlediska interních emisí 

CO2 ve všech závodech (rozsah 1 a 2). Z projektu se budou financovat i kapitálové výdaje 

na růst výrobních závodů společnosti Faurecia na Slovensku a v Turecku. 

 
Dopad transformace 

Dopad transformace se odvíjí od „zelených“ a „inkluzivních“ vlastností. V rámci „zelené“ 

vlastnosti projekt podpoří cíle dekarbonizace a elektromobility společnosti v České republice, 

Polsku a na Slovensku. V rámci „inkluzivní“ vlastnosti bude společnost zlepšovat přístup k 

digitálním a automatizačním dovednostem svých pracovních sil v Turecku s cílem reagovat na 

vznikající poptávku po dovednostech pro technologicky sofistikované a vysoce automatizované 

výrobní linky. 

Země: 

Číslo projektu:  

Obor podnikání:  

Typ oznámení: 

Environmentální kategorie:  

Cílové datum schválení:  

Stav: 

Datum zveřejnění anglických 

dokumentů shrnutí projektu: 

Regionálně 

53728 

Výroba a služby 

SOUKROMÉ 

B 

9. června 2022 

Schváleno 

21. června 2022 
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Skóre ETI je 63. 

 
Informace o klientovi 

FAURECIA SA 

Společnost Faurecia se sídlem ve Francii je globálním dodavatelem v automobilovém průmyslu 

úrovně Tier 1 a je kótována na pařížské burze Euronext. 

 
Shrnutí financování EBRD 

50.000.000,00 EUR 

Výnosy z financování banky budou použity výlučně na podporu investic společnosti Faurecia v 

letech 2022 – 2025 v České republice, Polsku, na Slovensku a v Turecku. Patří sem kapitálové 

výdaje související s výrobou komponent pro elektrické vozy v České republice a Polsku a výroba 

energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím smluv o koupi elektrické energie (PPA) v České 

republice a na Slovensku, které jsou způsobilé v rámci přístupu banky k přechodu na zelené 

hospodářství (GET). Z výnosů tranše banky se budou financovat také kapitálové výdaje na růst 

výrobních závodů společnosti Faurecia na Slovensku a v Turecku. 

 
Celkové náklady na projekt 

50.000.000,00 EUR 

 
Environmentální a sociální souhrn 

Tato transakce na kapitálovém trhu se týká klienta, který je bance dobře znám. Předchozí náležitá 

péče ukázala, že společnost má systémy a postupy řízení environmentálních, zdravotních a 

bezpečnostních rizik na podnikové a provozní úrovni, které jsou v souladu s požadavky banky na 

výkonnost (PR). Náležitá péče při této transakci zahrnovala přezkoumání informací poskytnutých 

klientem v souvislosti s použitím výnosů a přezkoumání veřejně dostupných informací o 

environmentálních, zdravotních a bezpečnostních otázkách včetně Integrované zprávy klienta za rok 

2021 a Příručky o udržitelnosti za rok 2021. 

Na podnikové úrovni náležitá péče potvrdila, že klient nadále udržuje přiměřené cíle a postupy 

řízení rizik se zvláštním odkazem na navrhovaný projekt. 

Předchozí náležitá péče ukázala, že postupy na podnikové úrovni se uplatňují na úrovni země a 
pracovišť a že společnost monitoruje výkonnost v environmentální, zdravotní a bezpečnostní 

oblasti přiměřeně podrobně a že podnikové normy se přiměřeně uplatňují na zaměstnance, 

dodavatele a dodavatelské řetězce. Klient při předchozích projektech potvrdil, že použití výnosů 

banky bude v souladu s PR, a podobný závazek potvrdí i v tomto případě. 
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Přezkoumání operací klienta a navrhovaného projektu ukázalo, že projekt je v souladu s 

pařížskými cíli. 

 
Technická spolupráce 

není 

 
Doplňkovost 

Účast EBRD umožňuje společnosti urychlit její program dekarbonizace v zemích, ve kterých banka 

působí. Kromě toho bude část finančních prostředků banky směřovat do přímých zahraničních 

investic (FDI) na podporu investic v Turecku, kde jsou mezery v transformaci větší. 

 
 

Kontaktní informace společnosti 

Selim Hadj-Smail, viceprezident skupiny Faurecia pro finance 

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, Francie 

 

Vysvětlení dopadu na transformaci ekonomiky 

Další informace týkající se přístupu Evropské banky pro obnovu a rozvoj k měření dopadu na 
transformaci ekonomiky jsou k dispozici na tomto odkazu. 

Obchodní příležitosti 

Pro obchodní příležitosti nebo nákup kontaktujte klientskou společnost.  

Pro obchodní příležitosti s EBRD (nesouvisející s nákupem) volejte nebo pište na: 

Tel.: +44 20 7338 7168 

E-mail: projectenquiries@ebrd.com 

Pro projekty státního sektoru navštivte stránku nákupy EBRD: 
 

 

Tel.: +44 20 7338 6794 

E-mail: purchase@ebrd.com 

Obecné dotazy 

Konkrétní dotazy můžete zaslat prostřednictvím formuláře pro dotazy na EBRD. 

Environmentální a sociální politika (ESP) 

ESP a související výkonností požadavky (PR) stanovují způsoby, jakými EBRD realizuje svůj závazek k 
podpoře „ekologicky orientovaného a udržitelného rozvoje“.  ESP a PR zahrnují specifická ustanovení, 
podle kterých klienti musí splňovat platné požadavky místních zákonů o zveřejňování informací a 
konzultaci veřejnosti a vytvořit mechanismus pro stížnosti, v jehož rámci se budou přijímat a 
přezkoumávat stížnosti zainteresovaných stran, zejména v oblasti životního prostředí a sociální 

mailto:Selim.hadj-smail@faurecia.com
http://www.faurecia.com/
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:purchase@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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výkonnosti klienta a projektu. Přiměřeně k povaze a rozsahu environmentálních a sociálních rizik a 
dopadů projektu EBRD navíc požaduje, aby její klienti sdělili informace o rizicích a dopadech 
vyplývajících z projektů nebo aby toto věcně prokonzultovali se zainteresovanými stranami a poté vzali v 
úvahu a reagovali na jejich zpětnou vazbu. 

Více informací o postupech EBRD v tomto ohledu naleznete v ESP. 

Integrita a dodržování předpisů 

Kancelář ředitele pro dohled nad dodržováním předpisů (OCCO) EBRD podporuje řádnou správu a 
zajišťuje, aby byly na všechny činnosti banky uplatňovány nejvyšší standardy integrity v souladu s 
mezinárodními osvědčenými postupy. U všech klientů EBRD je prováděna hloubková kontrola jejich 
integrity, aby bylo zajištěno, že projekty nepředstavují pro banku nepřijatelná rizika související s její 
integritou či reputací. Banka se domnívá, že identifikace a řešení problémů ve schvalovacích fázích 
projektu je nejúčinnějším prostředkem pro zajištění integrity banky. OCCO hraje v těchto ochranných 
opatřeních klíčovou roli a také pomáhá monitorovat rizika související s integritou projektů po investici. 

OCCO také odpovídá za vyšetřování obvinění z podvodu, korupce a pochybení v projektech 
financovaných EBRD. Pokud se jakákoli osoba, v rámci banky i mimo ni, domnívá, že došlo k podvodu 
nebo korupci, měla by o tom písemně informovat ředitele pro dohled nad dodržováním předpisů na e-
mailové adrese compliance@ebrd.com. Všechna hlášení poputují k OCCO. Každé ohlášené podezření, 
včetně těch anonymních, bude prošetřeno. Podezření lze ohlásit v jakémkoli jazyce banky nebo zemí, v 
nichž banka působí. Informace musí být poskytnuty v dobré víře. 

Zásady pro přístup k informacím (AIP) 

AIP stanovuje, jak EBRD zveřejňuje informace a konzultuje je se zainteresovanými stranami, aby po 
vstupu v platnost, což bude 1. ledna 2020, podpořila lepší informovanost a pochopení jejích strategií, 
politik a operací. Podrobnosti o tom, jaké informace jsou na webových stránkách EBRD k dispozici, 
naleznete v Zásadách přístupu k informacím. Konkrétní dotazy můžete zaslat prostřednictvím formuláře 
pro dotazy na EBRD. 

Nezávislý mechanismus pro odpovědnost za projekty (IPAM) 

Pokud jsou snahy o vyřešení environmentálních, sociálních nebo veřejných problémů s klientem nebo 
bankou neúspěšné (např. prostřednictvím klientova mechanismu pro stížnosti na úrovni projektu nebo 
prostřednictvím přímého jednání s vedením banky), mohou jednotlivci a organizace řešit své stížnosti 
prostřednictvím nezávislého mechanismu pro odpovědnost za projekty (IPAM) EBRD. 

IPAM nezávisle posuzuje aspekty projektu, o kterých se předpokládá, že způsobily (nebo pravděpodobně 
způsobí) škodu. Účelem mechanismu je: podporovat dialog mezi zainteresovanými stranami projektu s 
cílem vyřešit problémy v oblasti životního prostředí, společnosti a zveřejňování informací; určit, zda 
banka postupovala v souladu s Environmentální a sociální politikou nebo ustanoveními pro konkrétní 
projekt v Zásadách pro přístup k informacím; případně řešit jakýkoli trvající nesoulad s těmito zásadami a 
zároveň předcházet nesouladu ze strany banky v budoucnosti. 

Více informací o IPAM a jeho mandátu nebo jak odeslat žádost o posouzení naleznete na webové 
stránce Nezávislého mechanismu pro odpovědnost za projekty. Případně můžete své dotazy směřovat na 
IPAM na e-mailové adrese ipam@ebrd.com. 

  

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/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/eform/IPAM/Request_form
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
mailto:ipam@ebrd.com
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Vysvětlení dopadu na transformaci ekonomiky 

Další informace týkající se přístupu Evropské banky pro obnovu a rozvoj k měření dopadu na 
transformaci ekonomiky jsou k dispozici na tomto odkazu. 

Obchodní příležitosti 

Pro obchodní příležitosti nebo nákup kontaktujte klientskou společnost.  

Pro obchodní příležitosti s EBRD (nesouvisející s nákupem) volejte nebo pište na: 

Tel.: +44 20 7338 7168 

E-mail: projectenquiries@ebrd.com 

Pro projekty státního sektoru navštivte stránku nákupy EBRD: 
 

Tel.: +44 20 7338 6794 

E-mail: purchase@ebrd.com 

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:purchase@ebrd.com
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