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RLF - Agricover Credit IFN 
 
Țara: România 
 
Numărul proiectului: 53810 
 
Sectorul de activitate: Non-depository Credit (non-bank) 
 
Tip:  Sectorul Privat 
 
Data aprobării: 2 august 2022 
 
Stadiu: Aprobat 
 
Data comunicării Rezumatului Executiv al Proiectului in limba engleză (PSD):                
8 august 2022 
 
 

 

Descrierea proiectului 

Împrumut negarantat în mai multe valute (EUR sau RON) de 20 de milioane EUR 
(„Proiectul”) în două tranșe egale (prima angajantă și cea de-a doua neangajantă) către 
Agricover Credit IFN SA („ACIFN”) sub Cadrul pentru Reziliență și Mijloace de 
Subzistență („RLF”). 

Obiectivele proiectului 

Proiectul va ajuta ACIFN să crească împrumuturile acordate fermierilor (IMMM-uri) 
afectați direct sau indirect de război, sprijinind astfel producția și siguranţa alimentară 
în România și în alte părți ale lumii. 

Impactul de tranziție 

 
ETI 65 

Proiectul își propune să sprijine ACIFN i) să își întărească capacitatea de creditare, 
rămânând, în același timp, robust și operațional („Resilient”) și ii) să continue 
acordarea de împrumuturi fermierilor (IMMM-uri) afectați direct sau indirect de război 
(„Inclusive”). 

Informații despre client 
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AGRICOVER CREDIT IFN SA 

ACIFN este client al BERD. Compania a fost înființată în România în iunie 2008 ca 
instituție financiară nebancară, specializată în finanțarea sectorului agricol local. 
Actionarul majoritar al ACIFN este Agricover Holding SA (99,999%; „Grupul”), un 
jucator de top în sectorul agricol românesc. Grupul este controlat de către fondatorul 
său, domnul Jabbar Kanani. 

La sfârșitul anului 2017, BERD a injectat 32 de milioane de lei (echivalentul a 7 
milioane de euro la data investiției) în capitalul Grupului pentru o participație de 
12,7% și a aprobat în 2018 primul împrumut către ACIFN (15 milioane EUR echivalent 
în lei, în două tranșe), urmat de un împrumut de 5 milioane EUR în 2020 în cadrul 
Cadrului de Reziliență. 

Finanțarea BERD 

 
EUR 20,000,000.00 
Imprumut senior negarantat  
 
 

Costul total al proiectului 

 
EUR 20,000,000.00 
Total: EUR 20,000,000 
Finanţare BERD: EUR 20,000,000 

Sumar de Mediu şi Social 

Categorie FI (ESP 2019). ACIFN este un client existent al BERD, iar performanța în 
probleme de mediu și sociale (E&S) până în prezent a fost satisfăcătoare și respectă 
cerințele de performanță (PRs) 2, 4 și 9 ale BERD în cadrul expunerilor existente. Există 
un ofițer ESMS dedicat, iar personalul a primit instruire E&S. ACIFN se asigură că 
debitorii respectă legile și reglementările naționale de mediu și sociale în vigoare în 
România și au clauze standard în toate Contractele de împrumut. ACIFN va trebui să 
respecte Cerințele de performanță 2, 4 și 9 ale BERD, care includ aderarea la Lista de 
excludere E&S a BERD și transmiterea de rapoarte anuale E&S prin Indexul de 
sustenabilitate privind implementarea ESMS și conformitatea cu PR. 

Cooperare tehnică 

Nu există. 
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Adiţionalitate 

Proiectul oferă acces la finanțare pe termen lung în moneda locală. 

Contact din partea companiei 
Denisa Manoliu 
credit@agricover.ro 
https://agricover.ro/finantare/ 


