
OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

Taaleri Solarwind Fund II 
Kraj: Projekt regionalny 

Numer projektu: 50958 

Sektor: Fundusze kapitałowe 

Publiczny/prywatny: Prywatny 

Kategoria środowiskowa: Instytucje Finansowe (FI) 

Planowana data przedstawienia Projektu na Radzie Dyrektorów: 11 grudnia 2019 

Status: Zatwierdzony podczas Final Review 

Data publikacji PSD w języku angielskim: 04 listopada 2019 

Opis projektu 

Zapewnienie zobowiązania kapitałowego w wysokości do 40 mln EUR na rzecz Taaleri 
SolarWind II („Fundusz”). 

Cele projektu 

Fundusz będzie dokonywał inwestycji kapitałowych w projekty energii odnawialnej 
(farmy wiatrowe i fotowoltaiczne). Fundusz będzie inwestował przede wszystkim  
w inwestycje zakładające budowę nowych mocy wytwórczych (greenfield)  
i - okazjonalnie – w projekty już działające w Europie, a także w wybranych innych 
regionach geograficznych na świecie. EBOR będzie uczestniczył wyłącznie  
w inwestycjach w krajach operacji („CoOs”). Obszar inwestycyjny funduszu obejmuje 
następujące kraje operacji EBOR: Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, 
Litwa, Czarnogóra, Polska, Rumunia i Serbia. 

Wpływ projektu na proces transformacji gospodarki 

Proponowane przez EBOR inwestycje będą wspierać transformację w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej w szeregu krajów operacji poprzez finansowanie projektów 
energii odnawialnej, w większości typu greenfield. Oczekuje się również,  
że proponowana inwestycja zwiększy dostępność prywatnego kapitału inwestycyjnego 
na finansowanie energii odnawialnej w regionie. 

Informacje o Kliencie 

TAALERI SOLARWIND II 

Finansowanie przez EBOR 

EUR 40,000,000.00 
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Całkowita wartość projektu 

EUR 400,000,000.00 

Klasyfikacja pod względem środowiskowym  
i społecznym 

Kategoria środowiskowa: FI/Instytucje Finansowe (zgodnie z Polityką Środowiskowo-
Społeczną z 2014 roku). Fundusz będzie zobowiązany do przestrzegania wymogów: 2, 
4 i 9 stosowanych przez EBOR (Performance Requirements, „PRs”) oraz przyjęcia  
i wdrożenia procedur EBOR w zakresie Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym  
i Społecznym dla Aktywnych Funduszy Kapitałowych, a także do składania Bankowi 
rocznych raportów środowiskowych i społecznych. 

Współpraca techniczna 

Brak. 

Kontakt ze Spółką 

Stephen Ross, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, Taaleri Energia 
stephen.ross@taaleri.com 
+358 40 733 7789 
www.taalerienergia.com 

Możliwości współpracy 

W sprawie nawiązania współpracy lub zamówień publicznych należy kontaktować się 

bezpośrednio ze Spółką. 

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 procesami zamówień:  

Tel: +44 20 7338 7168 

Email: projectenquiries@ebrd.com 

Polityka Informacji Publicznej (PIP) 

Polityka Informacji Publicznej (PIP) 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. Aby uzyskać informacje na temat tego, 
w jaki sposób zamówić Sprawozdanie Zarządu Sektora Publicznego, zapraszamy  
na stronę internetową Polityki Informacji Publicznej: Tekst Polityki Informacji Społecznej 
 

mailto:stephen.ross@taaleri.com
http://www.taalerienergia.com/
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
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Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint 
Mechanism - PCM) 

Mechanizm Składania Skarg dotyczących Projektu (PCM) jest mechanizmem 
rozliczalności EBOR. Umożliwia on niezależny przegląd skarg osób fizycznych  
i organizacji dotyczących projektów finansowanych przez EBOR, które mogły lub mogą 
spowodować szkody środowiskowe i/lub społeczne. 

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

