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BaltCap Private Equity Fund III 

Riik: piirkondlik projekt 
Projekti number: 51009 
Ärivaldkond: aktsiafondid 
Teate liik: ERATEADE 
Keskkonnakategooria: FI 
Juhatuse heakskiitmise lõppkuupäev: 10. juuli 2019 
Olek: läbinud kontseptuaalse läbivaatamise, ootab lõplikku läbivaatamist 
 
Projekti kirjeldus 
omakapitalikohustused erakapitalifondi BaltCap Private Equity Fund III („fond“) 
kasuks. 
 
Projekti eesmärgid 
Fond soovib saada pikaajalist kapitalikasumit omakapitali- ja kvaasiomakapitali-
investeeringutest väikese kuni keskmise turukapitalisatsiooniga äriühingutesse 
peamiselt Eestis, Lätis ja Leedus. 
 
Ülemineku mõju 
Projektiga aidatakse Balti riikides kaasa erakapitali kättesaadavuse parandamisele, 
millega tugevdatakse finantssüsteemi ja ka ettevõtlussektori vastupanuvõimet ning 
aidatakse edendada era- ja ettevõtlusalgatusi. Lisaks suurendab fond eeldatavalt 
oma portfelli kuuluvate äriühingute konkurentsivõimet. 
 
Klienditeave 
USALDUSFOND BALTCAP PRIVATE EQUITY FUND III 
Fondi juhib OÜ BaltCap Private Equity Fund III juhatus ja seda nõustab AS BaltCap. 
 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga rahastuse kokkuvõte 
35 000 000,00 eurot 
Kapitalikohustus 25 miljonit eurot fondi kasuks ning võimalik kuni 10 miljoni euro 
suurune kohustus täiendavasse passiivsesse investeerimisrahastusse. 
 
Projekti kogukulu 
125 000 000,00 eurot 
Fondi eesmärk on kokku kuni 125 miljoni euro ulatuses kohustusi. 
 
Keskkonna- ja ühiskonnaküsimuste kokkuvõte 
FI-kategooria: (ESP 2014). Fond peab vastama Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupanga (EBRD) toimivusnõuetele 2, 4 ja 9, võtma vastu EBRD aktiivsete 
aktsiafondide keskkonna- ja sotsiaalvaldkonna juhtimise korra ning seda rakendama 
ja esitama pangale igal aastal keskkonna- ja sotsiaalvaldkonda käsitlevaid 
aruandeid. 
 
Tehniline koostöö 
Puudub. 
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Ettevõtte kontaktandmed 
AS BaltCap 
Telefon: +372 665 0280 
E-post: info@baltcap.com 
www.baltcap.com 
 
Ärivõimalused 
Ärivõimaluste või hangete küsimustes palume võtta ühendust kliendiettevõttega. 
 
Üldised päringud 
Hankega mitteseotud Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga projekti 
puudutavad päringud: 
Tel: +44 20 7338 7168 
E-post: projectenquiries@ebrd.com 
 
Avaliku teabe poliitika 
Avaliku teabe poliitikaga nähakse ette, kuidas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupank avaldab teavet ja konsulteerib oma sidusrühmadega, et parandada 
teadlikkust ja arusaama oma strateegiatest, meetmetest ja tegevustest. Selleks et 
saada teada, kuidas taotleda avalikule sektorile mõeldud juhatuse aruannet, 
külastage palun allpool olevat avaliku teabe poliitika lehte. 
Avaliku teabe poliitika tekst 
 
Projektide alaste kaebuste lahendamise mehhanism 
Projektide alaste kaebuste lahendamise mehhanism on Euroopa Rekonstruktsiooni- 
ja Arengupanga vastutusmehhanism. See annab võimaluse vaadata sõltumatult läbi 
eraisikute ja organisatsioonide kaebused Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupanga rahastatavate projektide kohta, mis on väidetavalt põhjustanud või 
tõenäoliselt põhjustavad keskkonna- ja/või sotsiaalseid kahjusid. 

Selleks et saada teada, kuidas esitada kaebust, külastage palun projektide alaste 
kaebuste lahendamise mehhanismi veebilehte. Projektide alaste kaebuste 
lahendamise mehhanismi ametnik (pcm@ebrd.com) on valmis vastama mis tahes 
küsimustele, mis teil võivad kaebuse esitamise ning registreerimis- ja 
sobivuskriteeriumide kohta tekkida, vastavalt projektide alaste kaebuste 
lahendamise mehhanismi kodukorrale. 
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