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Projekti kirjeldus 

Kuni 70 miljoni euro suurused investeeringud pandikirjade seeriasse, mille AS LHV Pank (edaspidi: 
LHV) emiteeriks oma pandikirjade programmi (edaspidi: programm) raames kolmeaastase 
ajavahemiku jooksul ning mis noteeritakse Iirimaa börsil. Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 
investeering piirdub iga emissiooni puhul kuni 20%-ga iga emissiooni kogu põhisummast. 

2. juunil 2020. aastal investeeris Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank programmi raames 
toimunud 250 miljoni euro suurusesse esimesse pandikirjade emissiooni 37 miljonit eurot. 

Projekti eesmärgid 

Projekti eesmärk on toetada ikka veel uudse kapitalituru instrumendi loomist Eestis. Projektiga 
toetatakse läbi aegade teist pandikirjade emissiooni Eestis ning see on täielikult kooskõlas panga 
strateegilise tegevusega, mille eesmärk on arendada Baltikumi piirkondlikke kapitaliturge. 

Ülemineku mõju 

ETI 62 

Projektiga toetatakse finantssektori ja turgude vastupanuvõimet tänu sellele, et i) suurendatakse 
investeerimiseks sobivate börsinimekirjas olevate instrumentide hulka kohalikele ja rahvusvahelistele 
investoritele ning ii) aidatakse LHV-l mitmekesistada rahastamisallikaid ning vähendatakse varade ja 
kohustuste mittevastavust. Selle tegevusega võimaldatakse LHV-le stabiilne pikaajalise rahastamise 
allikas. Hea juhtimise kvaliteeti toetatakse panga Balti riikide strateegiaga, mille eesmärk arendada 
kapitaliturge, ning selle tulemusel võttis Riigikogu vastu pandikirjaseaduse (PandiKS). 
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Klienditeave 

AS LHV PANK 

AS LHV PANK on 1999. aastal maakleritegevuseks asutatud LHV kontserni (edaspidi: kontsern) 
pangandusharu, mis sai pangalitsentsi 2009. aastal. LHV Pank on kasvanud kiiresti ja muutunud 
suurimaks kodumaisel kapitalil põhinevaks pangaks (koguvarasid 3 miljardit eurot), mille turuosa oli 
2019. aasta lõpus koguvara põhjal ~10% ehk suuruselt riigi neljas. See kuulub täielikult LHV 
kontsernile, mis kuulub Tallinna börsi nimekirja. 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga rahastuse kokkuvõte 

70 000 000,00 eurot 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank investeeris esimesse hõlmatud pandikirjade emissiooni 
37 miljonit eurot. 

Projekti kogukulu 

250 000 000,00 eurot 

Esimese hõlmatud pandikirjade emissiooni maht oli 250 miljonit eurot. 

Programmi kogumaht on 1 miljard eurot. 

Keskkonna- ja ühiskonnaküsimuste kokkuvõte 

FI-kategooria (ESP 2019): AS LHV on uus klient ja temalt nõutakse toimivusnõuete 2, 4 ja 9 täitmist 
ning lisaks asjaomaste Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga hüpoteeklaene puudutava 
keskkonna- ja ühiskonnaalase menetluse rakendamist ja täitmist. Kõnealusest tehingust saadav tulu 
on ette nähtud kasutamiseks hüpoteekides, mida peetakse keskkonna- ja ühiskonnaalasest 
seisukohast väikese/keskmise riskiga tegevuseks. LHV-l on sellise portfelli haldamiseks olemas 
teatavad komponendid ning kokku on lepitud kava keskkonna- ja ühiskonnaalase menetluse 
formaliseerimiseks ja täiendamiseks, nii et see on riski liigi suhtes asjakohane. LHV-lt nõutakse 
keskkonna- ja ühiskonnaalaste aastaaruannete esitamist. 

Tehniline koostöö 

P/K 

Täiendavus 

Edendada äsja väljatöötatud varaklassi kooskõlas Eestis rakendatava strateegiaga, toetada 
suhteliselt uue emitendi ja kodumaisele kapitalile kuuluva panga juurdepääsu rahvusvahelisele 
kapitaliturule, anda kindlustunnet teistele investoritele, võttes arvesse panga rolli märkimisväärse 
investorina pandikirjadesse investeerimisel. 
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Ettevõtte kontaktandmed 

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

Kuidas mõista üleminekut 

Rohkem teavet EBRD lähenemisviisi kohta ülemineku mõju mõõtmisele saate siit. 

Ärivõimalused 

Ärivõimaluste või hangete küsimustes palume võtta ühendust kliendiettevõttega. 

Ärivõimaluste asjus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga (hankega mitteseotud teemadel) 
võtke ühendust: 

Tel: +44 20 7338 7168 

E-post: projectenquiries@ebrd.com 

Riiklike projektide asjus külastage Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga hankeosakonna 
veebisaiti: Tel: +44 20 7338 6794 
E-post: procurement@ebrd.com 

Üldised päringud 

Konkreetseid päringuid saate teha Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga päringuvormi kaudu. 

Keskkonna- ja ühiskonnaküsimuste kokkuvõte 

Keskkonna- ja ühiskonnaküsimustes ning seonduvates toimivusnõuetes nähakse ette viisid, kuidas 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank täidab oma kohustust edendada „keskkonnahoidlikku ja 
säästvat arengut“.  Keskkonna- ja ühiskonnaküsimused ning toimivusnõuded hõlmavad erisätteid, et 
kliendid täidaksid avalikku teavet ja konsulteerimist käsitlevate riiklike õigusaktide kohaldatavaid 
nõudeid ning kehtestaksid kaebuste esitamise mehhanismid, eesmärgiga saada teada 
sidusrühmade muredest ja kaebustest ning hõlbustada nende lahendamist, eeskätt seoses kliendi ja 
projekti keskkonna- ja sotsiaalvaldkonna toimivusnõuetega. Projekti keskkonna- ja sotsiaalsete 
riskide ning mõjude iseloomu ja ulatusega proportsionaalselt nõuab Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupank lisaks, et kliendid avaldaksid asjakohasel juhul teavet projektist tulenevate riskide ja 
mõjude kohta või pidama sisukaid konsultatsioone sidusrühmadega ning kaaluma nende tagasisidet 
ja vastaksid sellele. 

Lisateavet Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga sellekohaste tavade kohta on esitatud 
keskkonna- ja ühiskonnaküsimuste kokkuvõttes. 

mailto:Kadri.Haldre@lhv.ee
https://www.lhv.ee/
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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
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Usaldusväärsus ja nõuetele vastavus 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga vastavuskontrolli üksuses edendatakse head 
valitsemistava ja tagatakse, et panga kõigi tegevuste suhtes kohaldatakse kõrgeimaid 
usaldusväärsuse standardeid kooskõlas rahvusvahelise parima tavaga. Panga kõigi klientide suhtes 
tehakse nõuetekohane usaldusväärsuse kontroll, tagamaks, et projektid ei põhjustaks pangale 
vastuvõetamatuid usaldusväärsuse- või maineriske. Pank on kindel, et probleemide väljaselgitamine 
ja lahendamine projekti hindamise heakskiiduetappides on panga tehingute usaldusväärsuse 
tagamisel kõige tulemuslikum. Nendes kaitsvates toimingutes on otsustav roll vastavuskontrolli 
üksusel, mis aitab seirata projektide usaldusväärsusriske ka pärast investeerimist. 

Samuti vastutab vastavuskontrolli üksus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga rahastatud 
projektide puhul väidetavate pettuste, korruptsiooni ja väärkäitumiste uurimise eest. Igaüks, nii 
pangas kui ka väljaspool seda, kes kahtlustab pettust või korruptsiooni, peaks vastavuskontrolli 
üksusele esitama kirjaliku aruande e-posti aadressil compliance@ebrd.com. Kõik teatatud juhtumeid 
käsitletakse vastavuskontrolli üksuses, eesmärgiga võtta järelmeetmeid. Läbi vaadatakse kõik 
aruanded, ka anonüümsed. Aruande saab esitada pangas kasutatavas või panga tegevusriikide mis 
tahes keeles. Teave tuleb esitada heas usus. 

Teabele juurdepääsu põhimõtted 

Teabele juurdepääsu põhimõtetega nähakse ette, kuidas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank 
avaldab pärast nende jõustumist 1. jaanuaril 2020 teavet ja konsulteerib oma sidusrühmadega, et 
parandada teadlikkust ja arusaama oma strateegiatest, meetmetest ja tegevustest. Palun külastage 
teabele juurdepääsu põhimõtete lehte – sealt saate teada, mis teave on Euroopa Rekonstruktsiooni- 
ja Arengupanga veebisaidil saadaval. 

Konkreetseid teabealaseid päringuid saate teha Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 
päringuvormi kaudu. 

Projektide alaste kaebuste lahendamise mehhanism 

Kui püüded lahendada keskkonna-, sotsiaalseid või teabe avalikustamise probleeme kas kliendi või 
pangaga ei õnnestu (nt kliendi projekti tasandi kaebuste esitamise mehhanismi abil või panga 
juhtkonna otsesel osalusel), võivad eraisikud ja organisatsioonid pöörduda oma murede 
lahendamiseks Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga vastutusmehhanismi poole. 

Vastutusmehhanismis vaadatakse sõltumatult läbi projekti probleemid, mille puhul arvatakse, et need 
on tekitanud (või tõenäoliselt tekitavad) kahju. Selle mehhanismi eesmärk on toetada dialoogi 
projekti sidusrühmade vahel, et lahendada keskkonna-, sotsiaalseid ja teabe avalikustamise 
probleeme; selgitada välja, kas pank on järginud oma keskkonna- ja ühiskonnaküsimuste 
põhimõtteid või oma teabele juurdepääsu põhimõtete erisätteid; ja asjakohasel juhul lahendada mis 
tahes olemasolevad vastuolud nende põhimõtetega, vältides samas edaspidi olukorda, kus pank 
neid põhimõtteid ei järgi. 

Teavet, kuidas esitada kaebus konfidentsiaalse veebivormi kaudu, e-posti või telefoni teel, saate 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
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/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
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
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meie veebisaidilt. Oleme avatud arutama teie muresid ning vastame kõigile küsimustele, mis teil 
võivad kaebuste esitamise või käsitlemise kohta olla tekkinud. Taotluse korral jääb kaebuse esitaja 
isik konfidentsiaalseks. 

Palun võtke arvesse, et pärast mehhanismi uue juhi ametisse nimetamist 2020. aastal jõustuvad 
läbivaadatud projekti vastutuse põhimõtted ja juhised juhtumite käsitlemise kohta. 

 

 

 

 

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

