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Projekta apraksts
Investīcijas līdz 70 miljoniem EUR AS LHV Pank (turpmāk – LHV) emitēto nodrošināto obligāciju
sērijās, kas tiks emitētas tās nodrošināto obligāciju programmas (turpmāk – Programma) ietvaros
nākamo trīs gadu laikā un tiks reģistrētas tirdzniecībai Īrijas Fondu biržā. ERAB investīcijas obligācijās
nepārsniegs 20% no katras obligāciju emisijas sērijas kopējā apjoma.
2020. gada 2. jūnijā ERAB investēja 37 miljonus EUR pirmās emisijas sērijas nodrošinātajās
obligācijās, kas tika emitētas Programmas ietvaros 250 miljonu EUR vērtībā.

Projekta mērķi
Projekta mērķis ir atbalstīt vēl viena jauna kapitāla tirgus instrumenta izveidi Igaunijā. Projekts
atbalsta otro jebkad īstenoto nodrošināto obligāciju emisiju Igaunijā, un tas pilnībā atbilst Bankas
politikai attiecībā uz iesaisti, kuras mērķis ir attīstīt reģionālos kapitāla tirgus Baltijā.

Pārejas ietekme
ETI 62
Projekts atbalsta finanšu sektora un tirgu noturību, i) palielinot vietējiem un starptautiskajiem
investoriem pieejamu kotējamo instrumentu piedāvājumu un (ii) palīdzot LHV dažādot finansējuma
avotus un uzlabot aktīvu un saistību neatbilstību. Projekta darbība nodrošina LHV ar stabilu ilgtermiņa
finansējuma avotu. Labi pārvaldītās kvalitātes pamatā ir bankas plašā iesaistīšanās politikas
veidošanā Baltijā, kuras mērķis ir attīstīt kapitāla tirgus un kuras rezultātā Igaunijas parlaments
pieņēma Igaunijas Nodrošināto obligāciju likumu (ECBA).
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Informācija par klientu
AS LHV PANK
AS LHV PANK ir LHV Group (turpmāk – Grupa) banka, kas tika dibināta 1999. gadā kā starpniecības
uzņēmums un bankas licenci ieguva 2009. gadā. LHV Pank ir strauji augusi, kļūstot par lielāko banku
pēc vietējā kapitāla (kopējie aktīvi 3 miljardi EUR) ar tirgus daļu pēc kopējiem aktīviem 2019. gada
beigās ~ 10%, kas ir ceturtā lielākā banka valstī. Tā pilnībā pieder LHV Group, Tallinas Fondu biržā
kotētam uzņēmumam.

ERAB finansējums
70 000 000,00 EUR
Pirmajā nodrošināto obligāciju emisijā ERAB investēja 37 miljonus EUR.

Projekta kopējās izmaksas
250 000 000,00 EUR
Pirmās nodrošināto obligāciju emisijas apmērs bija 250 miljoni EUR.
Programmas kopējais apjoms ir 1 miljards eiro.

Pārskats par ietekmi uz vidi un sabiedrību
Kategorija FI (Vides un sociālā politika (ESP), 2019): AS LHV Pank ir jauns klients, un tai būs
jāievēro 2., 4. un 9. pīlāri, kā arī turpmāk jāievieš un jāievēro attiecīgā ERAB Vides un sociālā (E&S)
procedūra nekustamo īpašumu kreditēšanai. Šī darījuma ieņēmumus izmanto hipotēkām, kuras no
vides un sociālā viedokļa uzskata par zema/vidēja riska darbību. LHV piemīt nepieciešamās
komponentes šāda portfeļa pārvaldīšanai, un ir panākta vienošanās par vides un sociālās
procedūras formalizēšanu un papildināšanu, lai tā būtu piemērota riska veidam. LHV būs jāiesniedz
Bankai gada vides un sociālie pārskati.

Tehniskā sadarbība
N/P

Papildināmība
Apstiprināt jaunu izveidotu aktīvu klasi, kas atbilst politiskajai sadarbībai ar Igauniju, atbalstīt
salīdzinoši jauna emitenta un vietējās bankas piekļuvi starptautiskajam kapitāla tirgum, nodrošinot
atbalstu citiem ieguldītājiem, ņemot vērā Bankas kā nozīmīga investora lomu nodrošinātajās
obligācijās.
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Uzņēmuma kontaktinformācija
Kadri Haldre (Kadri Haldre)
Kadri.Haldre@lhv.ee
+372 6802756
https://www.lhv.ee/
TARTU MNT 2, TALLINA (TALLINN) 10145

Izpratne par pāreju
Papildu informācija par ERAB pieeju pārejas ietekmes novērtēšanai ir pieejama šeit.

Uzņēmējdarbības iespējas
Saistībā ar uzņēmējdarbības iespējām vai iepirkumiem sazinieties ar klienta uzņēmumu.
Par biznesa iespējām ar ERAB (kas nav saistītas ar iepirkumiem) sazinieties
pa tālruni +44 20 7338 7168,
e-pastā: projectenquiries@ebrd.com
Informācija par sabiedriskā sektora projektiem pieejama vietnē ERAB iepirkumi, pa tālruni
+44 20 7338 6794
vai e-pastā: procurement@ebrd.com

Vispārīgi jautājumi
Īpašus pieprasījumus var veikt, izmantojot ERAB pieprasījumu veidlapu.

Vides un sociālā politika (VSP)
VSP un ar to saistītās Izpildes prasības (IP) nosaka veidus, kā ERAB īsteno savas saistības veicināt
„videi draudzīgu un ilgtspējīgu attīstību”. VSP un IP ir iekļauti īpaši noteikumi klientiem, lai viņi
ievērotu piemērojamās valsts tiesību aktu prasības attiecībā uz sabiedrības informēšanu un
apspriešanu, kā arī lai izveidotu sūdzību izskatīšanas mehānismu, kas atvieglotu ieinteresēto
personu jautājumu un sūdzību saņemšanu un risināšanu, jo īpaši attiecībā uz klienta un projekta
vides un sociālo sniegumu. Proporcionāli projekta vides un sociālo risku un ietekmes veidam un
apjomam ERAB papildus lūdz saviem klientiem atklāt informāciju par projektu radīto risku un ietekmi
vai arī veikt jēgpilnas pārrunas ar ieinteresētajām personām, apsverot viņu atsauksmes un reaģējot
uz tām.
Plašāka informācija par ERAB praksi šajā jautājumā ir sniegta VSP.
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Integritāte un atbilstība
ERAB Galvenās atbilstības amatpersonas birojs (GAAB) veicina labu pārvaldību un nodrošina, lai
visām bankas darbībām tiktu piemēroti visaugstākie integritātes standarti saskaņā ar labāko
starptautisko praksi. Lai nodrošinātu, ka projekti nerada Bankai nepieņemamu integritāti vai
reputācijas risku, visiem Bankas klientiem tiek veikta padziļināta integritātes izpēte. Banka uzskata,
ka problēmu identificēšana un risināšana projekta novērtēšanas apstiprināšanas posmos ir
visefektīvākais veids, kā nodrošināt Bankas darījumu integritāti. GAAB ir galvenā loma šajos
aizsardzības centienos, un tas arī palīdz uzraudzīt integritātes riskus projektos pēc investīciju
veikšanas.
GAAB ir atbildīgs arī par iespējamo krāpšanas, korupcijas un nepareizas rīcības izmeklēšanu ERAB
finansētos projektos. Ikvienam, kam ir aizdomas par krāpšanu vai korupciju Bankā vai ārpus tās,
jāiesniedz rakstveida ziņojums Galvenajai atbilstības amatpersonai pa e-pastu
compliance@ebrd.com. Visi iesniegtie ziņojumi tiks nodoti GAAB turpmākai pārbaudei. Visi ziņojumi,
arī anonīmie, tiks izskatīti. Ziņojumi var būt sagatavoti jebkurā Bankas vai Bankas darbības valsts
valodā. Informācija ir jāsniedz godprātīgi.

Informācijas piekļuves politika (IPP)
IPP pēc tās stāšanās spēkā 2020. gada 1. janvārī nosaka veidus, kādos ERAB izpauž informāciju un
konsultējas ar ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu labāku informētību par ERAB stratēģijām,
politikas dokumentiem un aktivitātēm. Lūdzu, apmeklējiet lapu „Informācijas piekļuves politika”, lai
uzzinātu, kāda informācija ir pieejama ERAB interneta vietnē.
Īpašus pieprasījumus var veikt, izmantojot ERAB pieprasījumu veidlapu.

Ar projektu saistīto sūdzību izskatīšanas mehānisms
Ja centieni risināt problēmas, kas saistītas ar vides, sociālās vai publiskās informācijas atklāšanu
Klientam vai Bankai, ir neveiksmīgi (piemēram, izmantojot Klienta sūdzību izskatīšanas mehānismu
projekta līmenī vai tieši iesaistoties Bankas vadībai), privātpersonas un organizācijas var mēģināt
savas bažas risināt, izmantojot ERAB atbildības mehānismu.
Atbildības mehānisms neatkarīgi pārskata projekta problēmas, kuras, domājams, ir radījušas (vai
varētu radīt) kaitējumu. Mehānisma mērķis ir: atbalstīt dialogu starp projekta ieinteresētajām
personām, lai atrisinātu vides, sociālos un publiskās informācijas atklāšanas jautājumus; noteikt, vai
Banka ir ievērojusi savus Vides un sociālās politikas vai projektam specifiskos noteikumus par
Informācijas piekļuves politiku; un, ja piemērojams, novērš jebkādas esošās neatbilstības, vienlaikus
novēršot turpmākās neatbilstības no Bankas puses.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai uzzinātu, kā iesniegt sūdzību, izmantojot konfidenciālo
tiešsaistes veidlapu, e-pastā, pa pastu vai tālruni. Esam pieejami, lai apspriestu jūsu bažas un
atbildētu uz visiem jautājumiem, kas jums varētu rasties attiecībā uz sūdzību iesniegšanu vai
izskatīšanu. Sūdzības iesniedzēju identitāti pēc pieprasījuma var noteikt kā konfidenciālu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai vadītu lietas izskatīšanu, pēc jaunā vadītāja ievēlēšanas 2020. gadā
stāsies spēkā pārskatītā Projekta atbildības politika un Vadlīnijas.
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