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Noguldījumu fonds BaltCap Private Equity Fund III
Valsts: Reģionāls
Projekta numurs: 51009
Uzņēmējdarbības nozare: Akciju fondi
Paziņošanas veids: PRIVĀTI
Projekta kategorija atbilstīgi tā ietekmei uz vidi: Finanšu starpniecības (FI)
projekts
Projekta apstiprināšana valdē: 2019. gada 10. jūlijs
Statuss: Pieņemts koncepcijas pārskats, galīgais pārskats vēl nav pieņemts
Projekta apraksts
Kapitāla saistības par labu noguldījuma fondam BaltCap Private Equity Fund III
(„Fonds”).
Projekta mērķi
Fonds cenšas radīt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu no pašu kapitāla un kvazikapitāla
ieguldījumiem mazos un vidējos uzņēmumos, galvenokārt Igaunijā, Latvijā un
Lietuvā.
Pārejas ietekme
Projekts veicinās privātā kapitāla ieguldījumu pieejamību Baltijas valstīs, kas
stiprinās gan finanšu sistēmas, gan korporatīvā sektora noturību un palīdzēs veicināt
privātas un uzņēmējdarbības iniciatīvas. Turklāt ir gaidāms, ka Fonds palielinās
portfeļa uzņēmumu konkurētspēju.
Informācija par klientu
USALDUSFOND BALTCAP PRIVATE EQUITY FUND III
Fondu pārvaldīs OÜ BaltCap Private Equity Fund III vadība un konsultēs AS
BaltCap.
ERAB finansējums
35 000 000,00 EUR
Līdzdalība pašu kapitālā līdz 25 miljoniem EUR Fonda labā, kā arī iespējamā
līdzdalība līdz 10 miljoniem EUR pasīvā papildu ieguldījumu mehānismā.
Projekta kopējās izmaksas
125 000 000,00 EUR
Fonds paredz kopējās saistības līdz 125 miljoniem EUR.
Pārskats par ietekmi uz vidi un sabiedrību
Kategorija „Finanšu starpnieki” (FI): saskaņā ar vides un sociālo politiku (ESP)
(2014.) Fondam būs jāievēro ERAB 2., 4. un 9. darbības prasības, jāpieņem un
jāīsteno ERAB Vides un sociālās procedūras, kas ir saistošas aktīviem ieguldījumu
fondiem, un jāiesniedz bankai ikgadējie vides un sociālie ziņojumi.
Tehniskā sadarbība
Nav

OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

Uzņēmuma kontaktinformācija
AS BaltCap
Tālrunis: +372 665 0280
E-pasts: info@baltcap.com
www.baltcap.com
Uzņēmējdarbības iespējas
Saistībā ar uzņēmējdarbības iespējām vai iepirkumiem sazinieties ar klientu
uzņēmumu.
Vispārīgi jautājumi
Ar iepirkumiem nesaistīta informācija par ERAB projektiem
pa tālruni +44 20 7338 7168,
e-pastu: projectenquiries@ebrd.com
Sabiedrības informēšanas politika
Sabiedrības informēšanas politika nosaka, kā ERAB izpauž informāciju un
konsultējas ar ieinteresētajām pusēm, lai tās būtu labāk informētas par ERAB
stratēģijām, politikas dokumentiem un aktivitātēm. Lai uzzinātu, kā pieprasīt valdes
ziņojumus par sabiedriskā sektora projektiem, lūdzu, izmantojiet šeit zemāk
pieejamo saiti uz Sabiedrības informēšanas politiku.
Sabiedrības informēšanas politikas teksts
Projektu sūdzību izskatīšanas mehānisms
Projektu sūdzību izskatīšanas mehānisms ir ERAB pārskatatbildības mehānisma
instruments. Tas sniedz iespēju neatkarīgi izskatīt fizisku personu un organizāciju
iesniegtās sūdzības par ERAB finansētiem projektiem, kuri, viņuprāt, ir radījuši vai
varētu radīt kaitējumu videi un/vai sabiedrībai.
Lai uzzinātu, kā iesniegt sūdzību, lūdzu, apmeklējiet šo vietni: Projektu sūdzību
mehānisms. Ja jums ir radušies kādi jautājumi par sūdzību iesniegšanu un
reģistrācijas un atbilstības kritērijiem saskaņā ar Projektu sūdzību izskatīšanas
procedūras noteikumiem, sazinieties ar Projektu sūdzību izskatīšanas speciālistu
(pcm@ebrd.com).
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