
 

Projektas „Quetzal“ 
 

Vieta:     ESTIJA 

Projekto numeris:    51956 

Verslo sektorius:    Depozitų ir kreditų (bankai)  

Pranešimo rūšis:    PRIVATUS  

Aplinkosaugos kategorija:  FI 

Numatoma patvirtinimo data:   2020 m. gegužės 28 d. 

Statusas:     Pasirašyta  

PSD paskelbtas:     

 

Projekto aprašymas 

Iki 70 mln. EUR investicijos į „AS LHV Pank“ (toliau – LHV) padengtąsias obligacijas, kurios per 3 
metų laikotarpį bus išleistos pagal padengtųjų obligacijų programą (toliau – Programa) ir įtrauktos į 
Airijos vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą. Kiekvienoje emisijoje ERPB investicija bus ne 
didesnė kaip 20 proc. bendros pagrindinės emisijos sumos. 

2020 m. birželio 2 d. į pirmąją 250 mln. EUR dydžio padengtųjų obligacijų emisiją pagal minėtą 
Programą ERPB investavo 37 mln. EUR. 

Projekto tikslai 

Projekto tikslas – padėti Estijoje įsitvirtinti iki šiol neįprastai kapitalo rinkų finansinei priemonei. Šis 
projektas remia antrą kartą Estijoje vykdomą padengtųjų obligacijų išleidimą ir visiškai atitinka 
Banko politikos, kuria siekiama vystyti regionines kapitalo rinkas Baltijos šalyse, nuostatas.  

Poveikis pereinamajam laikotarpiui 

ETI 62 

Projektas remia finansų sektoriaus ir rinkų tvarumą, nes i) į rinką pateikiamas didesnis kiekis 
vietiniams ir tarptautiniams investuotojams tinkamų į prekybos sąrašus įtrauktų finansinių 
priemonių, ir ii) padeda LHV diversifikuoti finansavimo šaltinius bei sumažinti turto ir įsipareigojimų 
disbalansą. Šiuo projektu LHV suteikiamas stabilus ilgalaikio finansavimo šaltinis. Veiksmingai 
kontroliuojamą kokybę padeda užtikrinti Banko plataus masto politikos lygmens dialogas dėl 
Baltijos šalių kapitalo rinkų vystymo, paskatinęs Estijos Parlamentą priimti Estijos padengtųjų 
obligacijų įstatymą (toliau – ECBA). 

Informacija apie klientą 

AS LHV PANK 



AS LHV PANK – tai „LHV Group“ (toliau – įmonių grupė) priklausanti bankininkystės įmonė, kuri 
įsteigta 1999 m. kaip finansų maklerio įmonė. 2009 m. gavo banko licenciją. Sparčiai augęs „LHV 
Pank“ tapo didžiausiu vietinio kapitalo banku (bendras turtas yra 3 mln. EUR), kuris pagal bendrą 
turtą 2019 m. pabaigoje turėjo apie 10 proc. rinkos ir šalyje buvo ketvirtasis pagal dydį bankas. 
„LHV Pank“ vienintelis savininkas –„LHV Group“, kuri yra įtraukta į Talino vertybinių popierių biržos 
prekybos sąrašą.  

Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas 

70 000 000,00 EUR 

Į pirmąją padengtųjų obligacijų emisiją ERPB investavo 37 mln. EUR.  

Bendra projekto kaina 

250 000 000,00 EUR 

Pirmosios padengtųjų obligacijų emisijos dydis buvo 250 mln. EUR. 

Bendra Programos apimtis – 1 mlrd. EUR. 

Trumpas aplinkosaugos ir socialinės aplinkos apibūdinimas 

Projektas priskirtas PI kategorijai (ESP 2019). „AS LHV Pank“ yra naujas klientas. Bus 
reikalaujama, kad jis laikytųsi 2-ojo, 4-ojo bei 9-ojo Banko reikalavimų veiklai (PR) ir papildomai 
įgyvendintų atitinkamą ERPB aplinkosaugos ir socialinės aplinkos reikalavimų procedūrą dėl 
hipotekos paskolų. Šios transakcijos įplaukos yra skirtos hipotekos paskoloms, kurios 
aplinkosaugos ir socialinės aplinkos požiūriu yra laikomos mažai ir vidutiniškai rizikinga veikla. 
LHV jau yra įdiegęs tam tikrus tokio portfelio valdymo komponentus. Taip pat sutarta dėl plano, 
skirto oficialiai įforminti bei papildyti aplinkosaugos ir socialinės aplinkos reikalavimų procedūrą 
taip, kad ji atitiktų rizikos rūšį. Bus reikalaujama, kad LHV kasmet pateiktų Bankui ataskaitas apie 
aplinkosaugos ir socialinės aplinkos reikalavimų įgyvendinimą.  

Techninis bendradarbiavimas 

Nėra. 

Papildoma nauda 

Projektas remia Estijoje priimtos politikos nuostatas atitinkančią naujai sukurtą turto klasę, padeda 
santykinai naujam emitentui ir vietinio kapitalo bankui patekti į tarptautinę kapitalo rinką ir, turint 
omenyje Banko, kaip reikšmingo investuotojo į padengtąsias obligacijas, vaidmenį, nuramina kitus 
investuotojus.  

Įmonės kontaktiniai duomenys 

Kadri Haldre 
Kadri.Haldre@lhv.ee  
+372 680 2756 
https://www.lhv.ee/  
TARTU MNT 2, TALINAS 10145  

https://www.lhv.ee/


Pereinamasis laikotarpis  

Papildomą informaciją apie ERPB taikomą poveikio pereinamajam laikotarpiui vertinimo metodiką 
rasite čia. 

Verslo galimybės 

Dėl verslo galimybių ar viešųjų pirkimų siūlome kreiptis į kliento įmonę. 

Dėl verslo galimybių su ERPB (nesusijusių su viešaisiais pirkimais) siūlome kreiptis:  

Tel. +4420 7338 7168 

El. paštas: projectenquiries@ebrd.com  

Dėl valstybinio sektoriaus projektų siūlome apsilankyti interneto svetainės puslapyje ERPB 
viešieji pirkimai: Tel: +44 20 7338 6794 
El. paštas: procurement@ebrd.com 

 

Bendro pobūdžio paklausimai 

Specifinio pobūdžio paklausimus galima pateikti naudojantis ERPB paklausimų forma.  

 

Aplinkosaugos ir socialinė politika (ASP) 

ASP ir su ja susiję reikalavimai veiklai (RV) nustato, kokiai būdais ERPB įgyvendina savo 
įsipareigojimą skatinti „aplinką tausojančią ir tvarią plėtrą.“ Į ASP ir RV Bankas yra įtraukęs 
specialias nuostatas, pagal kurias reikalaujama, kad klientai laikytųsi nacionaliniais įstatymais 
nustatytų galiojančių reikalavimų dėl informacijos viešinimo ir konsultacijų, o taip pat įvestų 
skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarką, suteikiančią galimybę suinteresuotosioms šalims pateikti ir 
lengviau išspręsti susirūpinimą keliančius klausimus bei skundus, ypač dėl kliento ir projekto 
veiklos aplinkosaugos ir socialinėje srityje. Priklausomai nuo projekto keliamų pavojų ir poveikio 
aplinkai bei socialinei padėčiai, ERPB papildomai reikalauja, kad jo klientai atitinkamai atskleistų 
informaciją apie projektų keliamus pavojus ir poveikį, arba surengtų konstruktyvias konsultacijas 
su suinteresuotosiomis šalimis, apsvarstytų atsiliepimus ir į juos reaguotų. 

Išsamesnę informaciją apie ERPB praktiką šiais klausimais rasite ASP. 

 

Sąžiningumas ir atitikties užtikrinimas 

ERPB Vyriausiojo atitikties pareigūno tarnyba (VAPT) skatina gero valdymo praktiką ir užtikrina, 
kad visai Banko veiklai būtų taikomi aukščiausi sąžiningumo standartai, kuriuos numato 
tarptautinė geriausia praktika. Siekiant užtikrinti, kad projektai nekeltų nepageidautino pavojaus 
sąžiningumui ar Banko reputacijai, visiems klientams taikomas išsamus sąžiningumo 
patikrinimas. Bankas yra tos nuomonės, kad veiksmingiausia priemonė užtikrinti Banko operacijų 
sąžiningumą – nustatyti problemas ir jas išspręsti projekto vertinimo etapais. Pagrindinis vaidmuo 
užtikrinant tokių apsauginių priemonių taikymą tenka VAPT, kuri taip pat padeda stebėti 
projektuose kylančius pavojus ir po investavimo.  

Be to, VAPT atsako už įtarimų dėl sukčiavimo, korupcijos ir netinkamo elgesio ERPB 
finansuojamuose projektuose tyrimą. Bet kuris sukčiavimą ar korupciją įtaręs asmuo (nesvarbu, 
ar būtų Banko darbuotojas, ar ne) turėtų nusiųsti rašytinį pranešimą vyriausiajam atitikties 
pareigūnui el. paštu compliance@ebrd.com. Problemas, apie kurias buvo pranešta, VAPT 
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nukreips toliau spręsti. Visi gauti pranešimai, įskaitant anoniminius, bus peržiūrėti. Pranešimus 
galima pateikti bet kuria oficialia Banko kalba arba šalių, kuriose Bankas vykdo veiklą, kalbomis. 
Pateikta informacija turi būti įgyta garbingai. 

 

Prieigos prie informacijos politika (PIP) 

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojanti Prieigos prie informacijos politika (PIP) nustato ERPB 
informacijos atskleidimo ir suinteresuotųjų šalių konsultavimo, kuriuo siekiama skatinti geresnę 
informacijos sklaidą ir Banko strategijos, politikos bei veiklos supratimą, principus. Norėdami 
sužinoti, kokią informaciją galima gauti ERPB interneto svetainėje, apsilankykite Prieigos prie 
informacijos politikai skirtame puslapyje. 

Specifinio pobūdžio prašymus suteikti informaciją galima pateikti naudojant ERPB paklausimų 
formą.  

 

Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas (SPNM)  

Tuo atveju, jei mėginimai išspręsti aplinkosaugos, socialines ar informacijos viešinimo problemas 
tiesiogiai su Klientu ar Banku (pvz., per Kliento projekto lygmens skundų nagrinėjimo 
mechanizmą arba tiesiogiai pasitelkus Banko vadovybę) buvo nesėkmingi, apie susirūpinimą 
keliančias problemas fiziniai asmenys ir organizacijos gali pranešti per ERPB atskaitingumo 
mechanizmą. 

 

Atskaitingumo mechanizmas užtikrina, kad bus atliktas nepriklausomas su projektu susijusių 
problemų, dėl kurių buvo padaryta arba galimai bus padaryta žala, patikrinimas.  

Mechanizmo paskirtis – remti projekto suinteresuotųjų šalių dialogą sprendžiant aplinkosaugos, 
socialines ir informacijos viešinimo problemas; nustatyti, ar Bankas laikosi savo Aplinkosaugos ir 
socialinės politikos arba konkrečiam projektui taikomų Prieigos prie informacijos politikos 
nuostatų ir, jei taikoma, spręsti bet kokius minėtų politikų nesilaikymo klausimus, tuo užtikrinant, 
kad ateityje nebepasitaikytų su Banku susijusių neatitikties atvejų. 

 

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kur rasite paaiškinimą, kaip pateikti skundą užpildant 
konfidencialią internetinę formą, el. paštu, įprastu paštu arba telefonu. Mes pasirengę aptarti jums 
susirūpinimą keliančias problemas ir atsakyti į visus klausimus dėl skundų pateikimo ar 
nagrinėjimo. Skundą pateikusio asmens prašymu jo tapatybė gali būti laikoma paslaptyje.  

 

Prašome atkreipti dėmesį, kad 2020 m. paskyrus naują mechanizmo vadovą, nagrinėjant 
skundus bus taikoma peržiūrėta Atskaitingumo pagal projektus politika ir Rekomendacijos. 
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