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FIF – UniCredit Leasing Latvia 
Valsts: LATVIJA 

Projekta numurs: 50884 

Uzņēmējdarbības nozare: Finanšu līzings 

Paziņošanas veids: PRIVĀTI 

Projekta kategorija atbilstīgi tā 
ietekmei uz vidi: 

Finanšu starpniecības (FI) projekts 

Projekts apstiprināts valdes sēdē: 2019. gada 13. novembrī 

Statuss: Koncepcija pārskatīta 

Projekta kopsavilkuma dokuments 
publicēts:  

 

Projekta apraksts 

Augstākā līmeņa aizdevuma sniegšana līdz 50 miljonu eiro apmērā SIA „Unicredit Leasing Latvia” 
(„UCL”) līzinga finansēšanai. 

Projekta mērķi 

Aizdevuma ieņēmumi tiks izmantoti, lai sniegtu ilgtermiņa līzinga finansējumu mikro, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem („MMVU”) Latvijā. 

Pārejas ietekme 

Projekts veicina finanšu starpniekprogrammas mērķu sasniegšanu un cenšas veicināt konkurētspēju, 
palielinot finansējuma pieejamību privātiem MMVU. Projekta mērķis ir arī veicināt UCL finansējuma 
avotu dažādošanu un UCL MMVU finansējuma paplašināšanu. 

Informācija par klientu 

SIA „UNICREDIT LEASING” 

SIA „Unicredit Leasing Latvia” ir daļa no Unicredit grupas uzņēmumiem un ir vadošais līzinga 
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uzņēmums Latvijā un Baltijas valstu reģionā. UCL nodrošina līzinga finansējumu visdažādākajiem 
aktīviem, tai skaitā transportlīdzekļiem (vieglais un smagais transports), iekārtām un aprīkojumiem. 

ERAB finansējums 

50 000 000,00 EUR 

50 miljoni € 

Projekta kopējās izmaksas 

50 000 000,00 EUR 

50 miljoni € 

Pārskats par ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Kategorija „Finanšu starpnieki” (FI) saskaņā ar Vides un sociālo politiku (ESP) (2014.) UCL būs 
jāievēro ERAB 2., 4. un 9. darbības prasības, jāpieņem un jāīsteno ERAB Vides un sociālās 
procedūras, kas ir saistošas līzinga uzņēmumiem, un jāiesniedz ERAB ikgadējie vides un sociālie 
ziņojumi par vides un sociālajiem jautājumiem un izpildes prasību īstenošanu. 

Tehniskā sadarbība 

Nav 

Uzņēmuma kontaktinformācija 

Veronika Tomasoni (Veronica Tomasoni), galvenā finanšu vadītāja 
veronica.tomasoni@unicredit.lv 
+371 (0) 67 085 716 
https://www.unicredit.lv 

SIA „UniCredit Leasing”, Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija 

Uzņēmējdarbības iespējas 

Saistībā ar uzņēmējdarbības iespējām vai iepirkumiem sazinieties ar klientu uzņēmumu. 

Vispārīgi jautājumi 

Ar iepirkumiem nesaistīti jautājumi par ERAB projektiem: 
tālrunis.: +44 20 7338 7168 
e-pasts: projectenquiries@ebrd.com 

Publiskās informācijas politika (PIP) 

mailto:veronica.tomasoni@unicredit.lv
https://www.unicredit.lv/
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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PIP nosaka, kā ERAB izpauž informāciju un konsultējas ar ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu labāku 
informētību un izpratni par savām stratēģijām, politikas dokumentiem un operācijām. Lūdzu, 
apmeklējiet Publiskās informācijas politikas lapu zemāk, lai uzzinātu, kā pieprasīt valdes ziņojumu par 
sabiedriskā sektora projektu. 
PIP teksts 

Projektu sūdzību mehānisms (PSM) 

Projektu sūdzību mehānisms (PSM) ir ERAB pārskatatbildības mehānisms. Tas sniedz iespēju neatkarīgi 
pārskatīt fizisku personu un organizāciju iesniegtās sūdzības par ERAB finansētiem projektiem, kuri, 
viņuprāt, ir radījuši vai varētu radīt kaitējumu videi un/vai sabiedrībai. 

Lūdzu, apmeklējiet Projektu sūdzību mehānisma lapu, lai uzzinātu, kā iesniegt sūdzību. PSM speciālists 
(pcm@ebrd.com) atbildēs uz jūsu jautājumiem par sūdzību iesniegšanu un reģistrācijas un atbilstības 
kritērijiem saskaņā ar PSM procedūras noteikumiem. 
 

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
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

