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Opis projektu: 

Inwestycja w Avia Capital Fund I ("Fundusz"), fundusz private equity dedykowany do 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce. 

Cele projektu: 

Fundusz będzie dążył do osiągnięcia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez 
dokonywanie inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych w MŚP o typowej 
wartości przedsiębiorstwa do 40 mln EUR. 

Wpływ na Transformację (TI): 

Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności kapitału prywatnego w Polsce, co 
wzmocni odporność sektora przedsiębiorstw i pomoże w promowaniu inicjatyw 
prywatnych i przedsiębiorczości. Dodatkowo, Fundusz ma zwiększyć 
konkurencyjność spółek portfelowych. 

Informacje o kliencie (Avia Capital Management SARL):  

Fundusz będzie zarządzany przez Avia Capital Management S.a r.l. 



Podsumowanie finansowe EBOR: 

Zobowiązanie kapitałowe w wysokości do 15 mln EUR. 

Całkowite koszty projektu: 

Fundusz jest ukierunkowany na łączne zobowiązania w wysokości do 100 mln EUR. 

Podsumowanie środowiskowe i społeczne: 

Skategoryzowane FI: (ESP 2014). Fundusz będzie zobowiązany do przestrzegania 
Wymagań Wydajnościowych EBOR 2, 4 i 9, przyjęcia i wdrożenia Procedur 
Środowiskowych i Społecznych EBOR dla Aktywnych Funduszy Kapitałowych oraz 
przedłożenia Bankowi rocznych raportów środowiskowych i społecznych.   

Współpraca Techniczna (TC): 

Brak. 

Dane kontaktowe firmy klienta: 

Jakub Leonkiewicz, Partner 

jakub.leonkiewicz@aviacapital.eu 

http://www.aviacapital.eu/ 

Możliwości współpracy 

W celu uzyskania informacji na temat możliwości współpracy lub zamówień, należy 
skontaktować się bezpośrednio z firmą klienta. 

W przypadku projektów sektora państwowego, zapraszamy na stronę:  
Zamówienia EBOR: Tel: +44 20 7338 6794 
Email: procurement@ebrd.com  

Zapytania ogólne 

Zapytania projektowe EBOR niezwiązane z zamówieniami publicznymi: 
Tel: +44 20 7338 7168Email: projectenquiries@ebrd.com 

Polityka Informacji Publicznej (PIP) 

Polityka Informacji Publicznej określa, w jaki sposób EBOR udostępnia informacje i 
konsultuje się z zaangażowanymi stronami, w celu zwiększenia zakresu świadomości i 
zrozumienia strategii, polityki i działań Banku. W celu zamówienia Sprawozdania 
Zarządu Sektora Publicznego zapraszamy na stronę Polityki Informacji Publicznej. 
Tekst Polityki Informacji Społecznej 

mailto:jakub.leonkiewicz@aviacapital.eu
http://www.aviacapital.eu/
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html


Mechanizm Składania Skarg dotyczących Projektu 
(PCM) 

EBOR opracował Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint Mechanism – PCM), 
aby umożliwić niezależne rozpatrywanie skarg składanych przez osoby indywidualne 
lub organizacje, które dotyczą finansowania projektów przez Bank i które mogły lub 
mogą rzekomo spowodować szkody. 
 

Informacje na temat sposobu składania skarg, dostępne są na stronie: Mechanizm 

Składania Skarg dotyczących Projektu. Specjalista PCM (pcm@ebrd.com) jest 
dostępny w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące składania skarg 
oraz kryteriów rejestracji i kwalifikowalności, zgodnie z Zasadami Proceduralnymi 
PCM. 
 

http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
mailto:pcm@ebrd.com
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf

