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Regionalny kredyt obrotowy dla firmy 

Olam 

Lokalizacja:       Projekt regionalny 

Numer projektu:      51526 

Sektor działalności:      Agrobiznes 

Rodzaj ogłoszenia:      Prywatne 

Kategoria środowiskowa:     B 

Data zatwierdzenia:      22 lipca 2020 r. 

Status:        Koncepcja przeanalizowana 

        (Concept Reviewed) 

 

Data opublikowania dokumentu PSD w języku angielskim: 

17 czerwca 2020 r. 

W zakresie dozwolonym przez pkt 2.6 Części III Polityki w sprawie dostępu do informacji 

termin ujawnienia niniejszego podsumowania projektu został odroczony zgodnie z pkt 1.4.4 

Wytycznych EBOR w sprawie dostępu do informacji. 

Opis projektu 

Udzielenie kredytu w wysokości 200 mln USD firmie Olam International Ltd. („Olam” lub 

„firma”) w celu zapewnienia stabilnego finansowania zapotrzebowania firmy na kapitał 

obrotowy w Turcji, Egipcie, Gruzji, Polsce i Ukrainie („krajach projektowych”). 

Cele projektu 

Kredyt zostanie wykorzystany na finansowanie pozyskiwania, przetwarzania, 

przechowywania i transportu takich towarów rolnych jak orzechy, zboża, produkty 

mleczarskie i suszone warzywa na terytorium tych krajów. 

Wpływ projektu na transformację gospodarki 

Wskaźnik ETI: 63 

Wpływ projektu na transformację gospodarki wynika z następujących dwóch cech 

transformacyjnych: 

 

 Konkurencja (cecha podstawowa): Spółka zwiększy znacząco liczbę nowych 

dostawców w wybranych łańcuchach wartości w krajach, w których EBOR prowadzi 

działalność. Szczególny nacisk zostanie położony na poprawę jakości uprawianych 

roślin, w tym orzechów i cebuli, lepsze powiązanie z dostawcami oraz poprawę 

standardów środowiskowych i społecznych. Będzie to kontynuacja i rozwinięcie 

sukcesu firmy Olam we wspieraniu rolników we wdrażaniu zrównoważonych praktyk 

rolniczych osiągniętego w ramach poprzedniego projektu z EBOR. 

 Dobre zarządzanie (cecha drugorzędna): Olam i EBOR zaangażują się w dialog na 

wysokim szczeblu w celu wzmacniania ładu korporacyjnego w zakresie klimatu. Te 

wspólne wysiłki skoncentrują się na: (i) włączeniu scenariuszy zmian klimatu do 
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strategii biznesowej poprzez testy warunków skrajnych w priorytetowych łańcuchach 

wartości w krajach, w których EBOR prowadzi działalność przy różnych 

scenariuszach zmian klimatu, (ii) przyjęciu praktyk w zakresie identyfikacji i 

zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem, (iii) przyjęciu praktyk w 

zakresie ujawniania informacji na temat ryzyka i szans związanych z klimatem. 

Klient 

OLAM INTERNATIONAL LIMITED 

Olam International Ltd, z siedzibą w Singapurze, to czołowa globalna firma spożywcza i 

agrobiznesowa, dostarczająca składniki spożywcze, paszę i błonnik tysiącom klientów na 

całym świecie. Środki z EBOR zostaną udostępnione Olam International Ltd. i jej spółce 

zależnej Olam Treasury Pte Ltd. Kredytobiorcy przekażą środki z kredytu spółkom zależnym 

w Gruzji, Egipcie, Polsce, Turcji i Ukrainie. 

Olam International Ltd. należy w 53,4% do Temasek Holdings, w 17,4% do Mitsubishi 

Corporation, w 7% do Kewalram Chanrai Group i w 6,3% do kadry kierowniczej Olam. Inni 

inwestorzy instytucjonalni i osoby fizyczne są właścicielami pozostałych 15,9%. 

Finansowanie przez EBOR 

200 000 000,00 USD 

200 mln USD 

Całkowity koszt projektu 

200 000 000,00 USD 

200 mln USD 

Dodatkowość 

EBOR zapewnia specjalistyczną wiedzę na temat ulepszania ładu korporacyjnego w zakresie 

klimatu, której nie posiadają banki komercyjne. Kredyt EBOR wspiera również firmę w 

dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zapewnia alternatywną strukturę finansowania 

potrzeb w zakresie kapitału obrotowego w krajach realizujących projekty. 

Wpływ środowiskowo-społeczny 

Projekt został zaliczony do kategorii B zgodnie z polityką środowiskowo-społeczną EBOR 

(2019). Na podstawie analizy due diligence dotyczącej poprzedniej transakcji wiadomo, że 

Olam International posiada progresywne podejście do zrównoważonego zarządzania 

łańcuchem dostaw, a szereg spośród jej produktów uzyskało certyfikaty środowiskowe i/albo 

społeczne. Ponadto, firma Olam jest w pełni zdeterminowana spełniać wymagania operacyjne 

Banku. 

Z uwagi na potencjalne ryzyko związane z łańcuchem dostaw towarów rolnych, prowadzona 

na bieżąco przez Bank analiza środowiskowo-społeczna („ESDD”) będzie obejmować 

wywiady z kierownictwem odpowiedzialnym za CSR oraz przegląd dostarczonej 

dokumentacji i takie kwestie jak zarządzanie łańcuchem dostaw, istniejące mechanizmy 

dotyczące skarg, sprawy pracownicze, normy zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo i 

higienę pracy oraz zarządzanie odpadami. 
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Dokument PSD zostanie zaktualizowany z uwzględnieniem wyników analizy ESDD. 

Współpraca techniczna i dotacje 

Projekt będzie obejmować następujące elementy współpracy technicznej (TC): 

 

 Ocena zagrożeń i możliwości związanych z klimatem w dwóch priorytetowych 

łańcuchach wartości w Turcji i Egipcie, finansowana przez Fundusz Współpracy 

Technicznej Taiwan Business – EBOR. 

 Zapewnianie specjalnych szkoleń dla rolników w priorytetowym łańcuchu wartości w 

Egipcie w celu wsparcia poprawy praktyk rolniczych i odporności na zmiany 

klimatyczne, finansowane z Programu UE-EBOR na rzecz Handlu i 

Konkurencyjności. 

Osoba kontaktowa w Spółce 

Venkataraman Krishnan 

k.venkat@olamnet.com 

+6563394100 

http://olamgroup.com/ 

Ostatnia aktualizacja dokumentu PSD 

17 czerwca 2020 r. 

Zrozumienie Transformacji  

Dalsze informacje dotyczące podejścia EBOR do skutków transformacji dostępne są tutaj. 

Możliwości współpracy 

Aby uzyskać informacje na temat możliwości współpracy lub zamówień publicznych należy 

kontaktować się bezpośrednio ze Spółką. 

W przypadku relacji biznesowych z EBOR (niezwiązanych z zamówieniami publicznymi) 

prosimy o kontakt  

Tel: +44 20 7338 7168 

E-mail: projectenquiries@ebrd.com   

W przypadku projektów sektora państwowego, prosimy odwiedzić Zamówienia EBOR: Tel: 

+44 20 7338 6794 

E-mail: procurement@ebrd.com 

Zapytania ogólne 

Konkretne zapytania można składać za pomocą Formularza zapytań EBOR.  

Polityka środowiskowa i społeczna (Environmental and Social Policy - ESP) 

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD/Content/ContentLayout
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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ESP  i związane z nim Wymogi w zakresie Efektywności Działania (Performance 

Requirements - PR) określają sposoby, jak EBOR realizuje swoje zobowiązanie promowania 

„przyjaznego dla środowiska i zrównoważonego rozwoju”.  ESP i PR zawierają szczególne 

postanowienia dla klientów EBOR.  Zapewniają one spełnienie przez nich stosownych 

wymagań krajowych przepisów prawnych, dotyczących informowania społeczeństwa i 

konsultacji społecznych. Odnoszą się również do ustanowienia mechanizmu składania skarg 

w celu przyjmowania i ułatwiania rozwiązywania problemów oraz skarg zainteresowanych 

stron, w szczególności dotyczących wyników środowiskowych i społecznych klienta i 

projektu. Proporcjonalnie do charakteru i skali ryzyka oraz skutków środowiskowych i 

społecznych projektu, EBOR dodatkowo wymaga od swoich klientów ujawniania, w 

stosownych przypadkach, informacji o ryzyku i skutkach wynikających z projektu lub 

podejmowania konstruktywnych konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz rozważania i 

odpowiadania na ich opinie.  

Więcej informacji na temat praktyk EBOR w tym zakresie znajduje się w ESP. 

Integralność i zgodność z przepisami 

Biuro Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR (Office of the Chief Compliance Officer 

- OCCO) promuje odpowiednie zarządzanie i zapewnia stosowanie najwyższych standardów 

uczciwości we wszystkich działaniach Banku zgodnie z najlepszymi praktykami 

międzynarodowymi. Badanie należytej staranności w zakresie uczciwości przeprowadzane 

jest na wszystkich Klientach Banku. Ma to na celu zapewnienie, że projekty nie niosą za sobą 

ryzyka dla integralności lub reputacji Banku. Bank stoi na stanowisku, że identyfikacja i 

rozwiązywanie problemów na etapie zatwierdzania oceny projektu jest najskuteczniejszym 

sposobem zapewnienia integralności transakcji bankowych. OCCO odgrywa kluczową rolę w 

tych działaniach, a także pomaga w monitorowaniu ryzyka związanego z integralnością w 

projektach poinwestycyjnych.  

OCCO jest również odpowiedzialne za prowadzenie dochodzeń w sprawie zarzutów 

dotyczących nadużyć finansowych, korupcji i uchybień w projektach finansowanych przez 

EBOR. Każdy, zarówno w Banku jak i poza nim, kto podejrzewa oszustwo lub korupcję, 

powinien złożyć pisemny raport Dyrektorowi ds. Zgodności z Przepisami, drogą 

elektroniczną na adres compliance@ebrd.com. Wszystkie zgłaszane sprawy będą 

rozpatrywane przez OCCO w celu podjęcia odpowiednich działań. Wszystkie raporty, 

również anonimowe, zostaną zweryfikowane. Raporty mogą być sporządzane w dowolnym 

języku Banku lub krajów, w których Bank prowadzi działalność. Dostarczone informacje 

muszą być sporządzone w dobrej wierze. 

Dostęp do Polityki Informacyjnej (Access to Information Policy - AIP) 

AIP określa sposób, w jaki EBOR ujawnia informacje i konsultuje się z zainteresowanymi 

stronami w celu promowania lepszej świadomości i zrozumienia swoich strategii, polityk i 

działań po wejściu w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. Aby dowiedzieć się, jakie informacje są 

dostępne na stronie internetowej EBOR, należy odwiedzić stronę Dostęp do Polityki 

Informacyjnej 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
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Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą Formularza zapytania 

EBOR.  

Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint Mechanism - PCM) 

Jeżeli wysiłki zmierzające do rozwiązania problemów środowiskowych, społecznych lub 

związanych z publicznym ujawnianiem informacji z Klientem lub Bankiem nie przyniosą 

skutku (np. poprzez mechanizm rozpatrywania skarg na poziomie Projektu Klienta lub 

poprzez bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa Banku), osoby fizyczne i organizacje 

mogą dążyć do rozwiązania swoich problemów poprzez mechanizm kontrolny EBOR. 

Mechanizm kontrolny niezależnie analizuje kwestie projektowe, co do których istnieje 

przypuszczenie, że spowodowały (lub mogą spowodować) szkody. Celem tego mechanizmu 

jest: wspieranie dialogu pomiędzy interesariuszami Projektu w celu rozwiązania problemów 

związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem i publicznym ujawnianiem informacji; w 

celu ustalenia, czy Bank stosuje się do postanowień Polityki Środowiskowej i Społecznej lub 

specyficznych dla danego Projektu postanowień Dostępu do Polityki Informacyjnej; oraz, w 

stosownych przypadkach, w celu zaradzenia wszelkim istniejącym przypadkom 

nieprzestrzegania tych zasad, przy jednoczesnym zapobieganiu przyszłym przypadkom 

nieprzestrzegania zasad przez Bank. 

Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się, jak złożyć skargę za pomocą poufnego 

formularza online, e-mailem, listownie lub telefonicznie. Pozostajemy do dyspozycji, aby 

omówić Państwa obawy i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące składania lub 

rozpatrywania skarg. Tożsamość skarżących może być utrzymywana w tajemnicy na żądanie.  

Należy pamiętać, że po powołaniu nowego Szefa Mechanizmu Składania Skarg w 2020 roku, 

w życie wejdzie zmieniona Polityka Odpowiedzialności za Projekt oraz Wytyczne, aby 

ukierunkować rozpatrywanie spraw. 

 

Zrozumienie Transformacji    

Dalsze informacje dotyczące podejścia EBOR do skutków transformacji dostępne są tutaj.   

Możliwości współpracy   

Aby uzyskać informacje na temat możliwości współpracy lub zamówień publicznych należy 

kontaktować się bezpośrednio ze Spółką.   

W przypadku relacji biznesowych z EBOR (niezwiązanych z zamówieniami publicznymi) 

prosimy o kontakt:   

Tel: +44 20 7338 7168   

E-mail: projectenquiries@ebrd.com     

   

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/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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W przypadku projektów sektora państwowego, prosimy odwiedzić Zamówienia  

EBOR:  

Tel: +44 20 7338 6794  

E-mail: procurement@ebrd.com   

 

Zapytania ogólne   

Konkretne zapytania można składać za pomocą Formularza zapytań EBOR.    

Polityka środowiskowa i społeczna (Environmental and Social Policy - ESP)   

ESP  i związane z nim Wymogi w zakresie Efektywności Działania (Performance 

Requirements - PR) określają sposoby, jak EBOR realizuje swoje zobowiązanie promowania 

„przyjaznego dla środowiska i zrównoważonego rozwoju”.  ESP i PR zawierają szczególne 

postanowienia dla klientów EBOR.  Zapewniają one spełnienie przez nich stosownych 

wymagań krajowych przepisów prawnych, dotyczących informowania społeczeństwa i 

konsultacji społecznych. Odnoszą się również do ustanowienia mechanizmu składania skarg 

w celu przyjmowania i ułatwiania rozwiązywania problemów oraz skarg zainteresowanych 

stron, w szczególności dotyczących wyników środowiskowych i społecznych klienta i 

projektu. Proporcjonalnie do charakteru i skali ryzyka oraz skutków środowiskowych i 

społecznych projektu, EBOR dodatkowo wymaga od swoich klientów ujawniania, w 

stosownych przypadkach, informacji o ryzyku i skutkach wynikających z projektu lub 

podejmowania konstruktywnych konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz rozważania i 

odpowiadania na ich opinie.    

Więcej informacji na temat praktyk EBOR w tym zakresie znajduje się w ESP.   

Integralność i zgodność z przepisami   

Biuro Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR (Office of the Chief Compliance  

Officer - OCCO) promuje odpowiednie zarządzanie i zapewnia stosowanie najwyższych 

standardów uczciwości we wszystkich działaniach Banku zgodnie z najlepszymi praktykami 

międzynarodowymi. Badanie należytej staranności w zakresie uczciwości przeprowadzane 

jest na wszystkich Klientach Banku. Ma to na celu zapewnienie, że projekty nie niosą za sobą 

ryzyka dla integralności lub reputacji Banku. Bank stoi na stanowisku, że identyfikacja i 

rozwiązywanie problemów na etapie zatwierdzania oceny projektu jest najskuteczniejszym 

sposobem zapewnienia integralności transakcji bankowych. OCCO odgrywa kluczową rolę w 

tych działaniach, a także pomaga w monitorowaniu ryzyka związanego z integralnością w 

projektach poinwestycyjnych.    

OCCO jest również odpowiedzialne za prowadzenie dochodzeń w sprawie zarzutów 

dotyczących nadużyć finansowych, korupcji i uchybień w projektach finansowanych przez 

EBOR. Każdy, zarówno w Banku jak i poza nim, kto podejrzewa oszustwo lub korupcję, 

powinien złożyć pisemny raport Dyrektorowi ds. Zgodności z Przepisami, drogą 

elektroniczną na adres compliance@ebrd.com. Wszystkie zgłaszane sprawy będą 

rozpatrywane przez OCCO w celu podjęcia odpowiednich działań. Wszystkie raporty, 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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również anonimowe, zostaną zweryfikowane. Raporty mogą być sporządzane w dowolnym 

języku Banku lub krajów, w których Bank prowadzi działalność. Dostarczone informacje 

muszą być sporządzone w dobrej wierze.   

Dostęp do Polityki Informacyjnej (Access to Information Policy - AIP)   

AIP określa sposób, w jaki EBOR ujawnia informacje i konsultuje się z zainteresowanymi 

stronami w celu promowania lepszej świadomości i zrozumienia swoich strategii, polityk i 

działań po wejściu w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. Aby dowiedzieć się, jakie informacje są 

dostępne na stronie internetowej EBOR, należy odwiedzić stronę Dostęp do Polityki 

Informacyjnej   

Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą Formularza zapytania 

EBOR.    

Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint Mechanism - PCM)   

Jeżeli wysiłki zmierzające do rozwiązania problemów środowiskowych, społecznych lub 

związanych z publicznym ujawnianiem informacji z Klientem lub Bankiem nie przyniosą 

skutku (np. poprzez mechanizm rozpatrywania skarg na poziomie Projektu Klienta lub 

poprzez bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa Banku), osoby fizyczne i organizacje 

mogą dążyć do rozwiązania swoich problemów poprzez mechanizm kontrolny EBOR.   

   

Mechanizm kontrolny niezależnie analizuje kwestie projektowe, co do których istnieje 

przypuszczenie, że spowodowały (lub mogą spowodować) szkody. Celem tego mechanizmu 

jest: wspieranie dialogu pomiędzy interesariuszami Projektu w celu rozwiązania problemów 

związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem i publicznym ujawnianiem informacji; w 

celu ustalenia, czy Bank stosuje się do postanowień Polityki Środowiskowej i Społecznej lub 

specyficznych dla danego Projektu postanowień Dostępu do Polityki Informacyjnej; oraz, w 

stosownych przypadkach, w celu zaradzenia wszelkim istniejącym przypadkom 

nieprzestrzegania tych zasad, przy jednoczesnym zapobieganiu przyszłym przypadkom 

nieprzestrzegania zasad przez Bank.   

   

Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się, jak złożyć skargę za pomocą poufnego 

formularza online, e-mailem, listownie lub telefonicznie. Pozostajemy do dyspozycji, aby 

omówić Państwa obawy i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące składania lub 

rozpatrywania skarg. Tożsamość skarżących może być utrzymywana w tajemnicy na żądanie.    

   

Należy pamiętać, że po powołaniu nowego Szefa Mechanizmu Składania Skarg w 2020 roku, 

w życie wejdzie zmieniona Polityka Odpowiedzialności za Projekt oraz Wytyczne, aby 

ukierunkować rozpatrywanie spraw.   
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