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Krajina: 

Číslo projektu:  

Odvetvie podnikania:  

Typ oznámenia: 

Environmentálna kategória: 

Cieľový dátum schválenia:  

Stav: 

Dátum zverejnenia anglických 

dokumentov zhrnutia projektu: 

Regionálne 

53728 

Výroba a služby 

SÚKROMNÉ 

B 

09. jún 2022 

Schválené  

21. júna 2022 

 

 

Faurecia GET 
 
 

 

 

Popis projektu 

Účasť do výšky 50 miliónov EUR na šesťročnej obálke poprednej automobilovej technologickej 

spoločnosti Faurecia S.E. v rámci emisie Schuldschein, ktorá je viazaná na environmentálne, 

sociálne a riadiace aspekty – ESG, súkromne umiestneného nezabezpečeného dlhu, ktorý sa riadi 

nemeckým právom, na financovanie investícií spoločnosti Faurecia v Českej republike, Poľsku, na 

Slovensku a v Turecku. 

 
Ciele projektu 

Projekt prispeje k dekarbonizácii dodávateľského reťazca v automobilovom priemysle a k cieľu 

spoločnosti Faurecia dosiahnuť klimatické ciele formulované v súlade s iniciatívou vedecky 

podložených cieľov, aby sa do roku 2025 stala neutrálnou z hľadiska interných emisií CO2 vo 

všetkých závodoch (rozsah 1 a 2). Z projektu sa budú financovať aj kapitálové výdavky na rast 

výrobných závodov spoločnosti Faurecia na Slovensku a v Turecku. 

 
Dopad transformácie 

Dopad transformácie sa odvíja od vlastností „zelená“ a „inkluzívna“. V rámci vlastnosti „zelená“ 

projekt podporí ciele dekarbonizácie a elektromobility spoločnosti v Českej republike, Poľsku a na 

Slovensku. V rámci vlastnosti „inkluzívna“ bude spoločnosť zlepšovať prístup k digitálnym a 

automatizačným zručnostiam pre svoju pracovnú silu v Turecku s cieľom reagovať na vznikajúci 

dopyt po zručnostiach pre technologicky sofistikované a vysoko automatizované výrobné linky. 
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Skóre ETI je 63. 

 
Informácie o klientovi 

FAURECIA SA 

Spoločnosť Faurecia so sídlom vo Francúzsku je globálnym dodávateľom v automobilovom 

priemysle úrovne Tier 1 a je kótovaná na parížskej burze Euronext. 

 
Zhrnutie financovania EBOR 

50.000.000,00 EUR 

Výnosy z financovania Banky budú použité výlučne na podporu investícií spoločnosti Faurecia v 

rokoch 2022 – 2025 v Českej republike, Poľsku, na Slovensku a v Turecku. Patria sem kapitálové 

výdavky súvisiace s výrobou komponentov pre elektrické vozidlá v Českej republike a Poľsku a 

výroba energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom zmlúv o kúpe elektrickej energie (PPA) v 

Českej republike a na Slovensku, ktoré sú oprávnené v rámci prístupu banky k prechodu na zelené 

hospodárstvo (GET). Z výnosov tranže Banky sa budú financovať aj kapitálové výdavky na rast 

výrobných závodov spoločnosti Faurecia na Slovensku a v Turecku. 

 
Celkové náklady na projekt 

50.000.000,00 EUR 

 
Environmentálne a sociálne zhrnutie 

Táto transakcia na kapitálovom trhu sa týka klienta, ktorý je Banke dobre známy. Predchádzajúca 

náležitá starostlivosť ukázala, že spoločnosť má systémy a postupy riadenia environmentálnych, 

zdravotných a bezpečnostných rizík na podnikovej a prevádzkovej úrovni, ktoré sú v súlade s 

požiadavkami Banky na výkonnosť (PR). Náležitá starostlivosť pri tejto transakcii zahŕňala 

preskúmanie informácií poskytnutých Klientom v súvislosti s použitím výnosov a preskúmanie 

verejne dostupných informácií o environmentálnych, zdravotných a bezpečnostných otázkach 

vrátane Integrovanej správy klienta za rok 2021 a Príručky o udržateľnosti za rok 2021. 

Na podnikovej úrovni náležitá starostlivosť potvrdila, že klient naďalej udržiava primerané ciele a 

postupy riadenia rizík s osobitným odkazom na navrhovaný Projekt. 

Predchádzajúca náležitá starostlivosť ukázala, že postupy na podnikovej úrovni sa uplatňujú na 

úrovni krajiny a pracovísk a že spoločnosť monitoruje výkonnosť v environmentálnej, zdravotnej a 

bezpečnostnej oblasti primerane podrobne a že podnikové normy sa primerane uplatňujú na 

zamestnancov, dodávateľov a dodávateľské reťazce. Klient pri predchádzajúcich projektoch 

potvrdil, že použitie výnosov banky bude v súlade s PR, a podobný záväzok potvrdí aj v tomto 

prípade. 
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Preskúmanie operácií klienta a navrhovaného projektu ukázalo, že projekt je v súlade s 

parížskymi cieľmi. 

 
Technická spolupráca 

nie je 

 
Doplnkovosť 

Účasť EBOR umožňuje spoločnosti urýchliť jej program dekarbonizácie v krajinách, v ktorých Banka 

pôsobí. Okrem toho bude časť finančných prostriedkov Banky smerovať do priamych zahraničných 

investícií (FDI) na podporu investícií v Turecku, kde sú medzery v transformácii väčšie. 

 
 

Kontaktné informácie spoločnosti 

Selim Hadj-Smail, viceprezident skupiny Faurecia pre financie 

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, Francúzsko 

 

Pochopenie transformácie  
Bližšie informácie o prístupe EBOR k meraniu dopadu na transformáciu nájdete tu.  

Obchodné príležitosti  

Pre informácie o obchodných príležitostiach alebo obstarávaní kontaktujte spoločnosť klienta.   

Pre informácie o obchodných príležitostiach vo vzťahu k EBOR (nesúvisiacich s obstarávaním) 

kontaktujte:  

Tel: +44 20 7338 7168  

Email: projectenquiries@ebrd.com    

Projekty štátneho sektora nájdete na stránke EBRD Procurement:   

Tel: +44 20 7338 6794  

e-mail: procurement@ebrd.com  

Všeobecné otázky  
Konkrétne otázky môžete zaslať prostredníctvom formulára EBRD Enquiries.  

Environmentálna a sociálna politika (ESP)  
ESP a súvisiace výkonnostné požiadavky (Performance Requirements, PR) stanovujú spôsoby, 
ktorými EBOR plní svoj záväzok podporovať „environmentálne vhodný a udržateľný rozvoj“. ESP a PR 
obsahujú konkrétne ustanovenia požadujúce od klientov,  dodržiavanie príslušných požiadaviek 

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:procurement@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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vnútroštátnych právnych predpisov o informovaní a konzultáciách s verejnosťou, ako aj zavedenie 
mechanizmu  na prijímanie a uľahčenie riešenia obáv a sťažností zainteresovaných strán, najmä o 
environmentálnych a sociálnych výsledkoch klienta a projektu. Primerane povahe a rozsahu 
environmentálnych a spoločenských rizík a dopadov projektu EBOR a  podľa potreby od klientov 
požaduje zverejnenie informácií o rizikách a dopadoch vyplývajúcich z projektov 
alebo,  uskutočňovanie zmysluplných konzultácií so zainteresovanými stranami a takisto 
zváženie  a reakciu  na ich spätnú väzbu.   
Bližšie informácie o postupoch EBOR v tejto oblasti nájdete v ESP.  

Integrita a súlad   
Kancelária hlavného úradníka pre zabezpečenie súladu (OCCO) v EBOR podporuje dobrú správu a 
zabezpečuje, aby sa na všetky jej činnosti,  v súlade s najlepšími medzinárodnými postupmi, 
uplatňovali najvyššie štandardy integrity. Dôslednosť integrity sa uplatňuje v prípade všetkých klientov 
EBOR, aby sa zabezpečilo, že projekty pre EBOR nenesú neprijateľné reputačné riziká ani riziká 
v oblasti integrity. EBOR verí, že identifikácia a riešenie problémov vo schvaľovacej  fáze 
posudzovania projektu je najúčinnejším prostriedkom na zabezpečenie integrity bankových transakcií. 
OCCO hrá v týchto ochranných snahách kľúčovú úlohu a tiež pomáha monitorovať riziká v oblasti 
integrity projektových post-investičných činnosti.  
OCCO je taktiež zodpovedné za vyšetrovanie obvinení z podvodu, korupcie a zneužitia úradnej moci v 
projektoch financovaných EBOR. Ktokoľvek, či už v EBOR  alebo mimo nej, kto má podozrenie na 
podvod alebo korupciu, by mal podať písomnú správu hlavnému úradníkovi pre zabezpečenie súladu 
prostredníctvom e-mailu na adresu compliance@ebrd.com. Všetky nahlásené záležitosti vybaví 
OCCO za účelom následných opatrení. Všetky správy, vrátane anonymných, budú preskúmané. 
Správy môžu byť vyhotovené v akomkoľvek jazyku EBOR alebo krajiny v ktorej EBOR pôsobí. 
Poskytnuté informácie musia byť poskytnuté v dobrej viere.  

Politika prístupu k informáciám (AIP)  
AIP stanovuje, ako EBOR zverejňuje informácie a konzultuje so zainteresovanými stranami s cieľom 
podporiť lepšie povedomie a pochopenie svojich stratégií, politík a činností po nadobudnutí účinnosti 
1. januára 2020.  Na stránke Politika prístupu k informáciám zistíte aké informácie sú k dispozícii na 
webových stránkach EBOR.  
Konkrétne žiadosti o informácie možno podať prostredníctvom formulára EBRD Enquiries.  

Nezávislý mechanizmus zodpovednosti za projekt (IPAM)  
V prípade zlyhania snáh o riešenie environmentálnych a spoločenských obáv či obáv súvisiacich so 
zverejňovaním informácií zo strany Klienta alebo EBOR (napr. prostredníctvom mechanizmu riešenia 
sťažností Klienta na úrovni projektu alebo prostredníctvom priameho kontaktu s vedením EBOR) 
môžu jednotlivci a organizácie riešiť obavy prostredníctvom Nezávislého mechanizmu zodpovednosti 
za projekt (IPAM) EBOR.  
IPAM nezávisle skúma problémy projektu o ktorých sa predpokladá, že spôsobili (alebo môžu 
spôsobiť) škodu. Účelom mechanizmu je: podpora dialógu medzi zainteresovanými stranami projektu 
s cieľom vyriešiť environmentálne, spoločenské a verejné otázky zverejňovania informácií; zistiť, či 
EBOR postupuje v súlade s Environmentálnou a sociálnou politikou alebo s ustanoveniami týkajúcimi 
sa konkrétneho projektu v rámci Politiky prístupu k informáciám; a prípadne riešiť akýkoľvek existujúci 
nesúlad s týmito zásadami zabraňujúc budúcemu nesúladu zo strany EBOR.  
Navštívte Webovú stránku nezávislého mechanizmu zodpovednosti za projekt   a dozviete sa viac o 
IPAM a jeho mandáte; ako podať žiadosť o preskúmanie; alebo kontaktujte IPAM prostredníctvom e-
mailu ipam@ebrd.com, kde získate návod a ďalšie informácie o IPAM a spôsobe odoslania žiadosti.  
 

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

