WORKING WITH THE EBRD
הבנק האירופאי לפיתוח ובנייה ( )EBRDהוא ארגון
פיננסי בינלאומי ,שהוקם בשנת  ,1991ופועל כבנק
השקעות במטרה לקדם ולחזק שווקים חופשיים
ודמוקרטיים בעולם.
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ה EBRD-מציע מוצרי  Equity ,Debtואף Guarantees
ללקוחות המתאימים.
•
•
•
•

מעל  €125BNב5,325-
פרויקטים.

נתוני 2018

תחומי הפעילות של הבנק:

& Municipal
Environmental
Infrastructure

משנת  1991ה EBRD-השקיע

נפח עסקה נע בין ( €1–300milממוצע )25
טווח ממוצע של  5-7שנים ,מגיע עד  15שנה
בפרויקטי-תשתית.
אפשרות להלוואה במטבע מקומי
המימון יכול להיות למגוון שימושים ,ובין היתר
לפעילות השוטפת של החברה

קריטריונים למימון**:
• פעילות עסקית קיימת במדינות היעד
• יציבות החברה ורווחיות הפרויקט
• ערך מוסף עבור הכלכלה המקומית (הגדלת ייצוא
וסחר בלבד לא ימומנו).
• קידום פרקטיקות ברות-קיימא.
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**הבנק לא יממן חברות הפעילות בתעשייה בטחונית ,מגזר משקאות אלכוהוליים או הימורים.

ה EBRD-משקיע בפרויקטים במדינות מזרח אירופה ,מרכז אסיה ואף התרחב בשנים האחרונות לאזור
המזרח-התיכון.
המשרדים המקומיים של הבנק נותנים לו וללקוחות שלו יתרון בזכות הידע והחיבור לשוק המקומי,
בקיאות בתהליכי מדיניות והבנת התרבות ואופי העסקים באזור.

EBRD

הזדמנויות עסקיות נוספות
גלומות במכרזים שהבנק
מפרסם כנותנות שירות עבור
הבנק ולקוחותיו .המכרזים
מגוונים ,החל מייעוץ ,ניהול
פרויקטים ,התקנת ציוד וכדומה.
במקרים אלו לא נדרשת פעילות
במדינות היעד כדי להתמודד.

Maya Elnathan
Business Development
Tel: +44 20 7338 6620
Email: elnatham@ebrd.com

Aimana Hoskins
Business Development Manager
Tel: +44 20 7338 6820
Email: hoskinsa@ebrd.com

Yael Mevorach
Israel Alternate Director
Tel: +44 20 7338 6431
Email: mevoracy@ebrd.com

For all further enquiries,
please contact
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