Спільний з Європейським
інвестиційним банком (ЄІБ) Проект
кредитування МСП та компаній з
середнім рівнем капіталізації
Про що?
Спільний з Європейським інвестиційним банком Проект «Основний кредит для МСП та
компаній з середнім рівнем капіталізації». Реалізація Проекту спрямована на розвиток
МСП України, розширення доступу цих підприємств до довгострокових кредитних
ресурсів для фінансування виробничих потреб та проектів з розвитку бізнесу.
Для кого?
– Малі та середні підприємства (МСП)
– Компанії з середнім рівнем капіталізації (КСРК)
– Приватні компанії, які не підпадають під визначення МСП/ КСРК, які реалізують
прийнятні інвестиції в галузі енергетики та/або захисту навколишнього середовища,
розвитку соціальної інфраструктури (ПК)
Для чого?
Субкредити надаватимуться для фінансування інвестицій, що пов’язані з розвитком
компанії та спрямовуватимуться на розвиток місцевого приватного сектору, соціальної
та економічної інфраструктури, включаючи транспортну, енергетичну, екологічну
інфраструктуру, інформаційні та комунікаційні технології, пом’якшення наслідків та
адаптація до зміни клімату, в тому числі на такі цілі:
– придбання, модернізацію або розширення бази матеріальних активів;
– інвестиції у нематеріальні активи;
– середньострокові і довгострокові потреби в оборотному капіталі;
– податки на комерційну діяльність, такі як ПДВ, тільки за умови, якщо вони не
підлягають відшкодуванню;
– фінансування придбання активів, за винятком нерухомого майна (наприклад
будівельного устаткування) з метою надання його в оренду третім особам.
Що потрібно?
Для отримання більш детальної інформації щодо умов фінансування Кінцевих

бенефіціарів в рамках Проекту прохання звертатися до профільних спеціалістів АБ
«УКРГАЗБАНК»
Тел.: +38 044 594-11-63
E-mail: fi@ukrgasbank.com
Що ти можешь отримати?
Тип
Категорія
позичальника кредиту

Сума
Сума
Частка
Субпроекту Субкредиту фінансування

МСП, КСРК

КСРК

ПК

Кредит А

не більше
ніж екв.
25,0 млн.
Євро

не більше
ніж екв.
12,5 млн.
Євро

до 100%
вартості
проекту

Кредит B

не більше
від екв. 25,0
ніж екв.
до екв. 50,0
25,0 млн.
млн. Євро
Євро

до 50%
вартості
проекту

Кредит C

не більше
ніж екв.
50,0 млн.
Євро

до 50%
вартості
проекту

не більше
ніж екв.
25,0 млн.
євро

Терміни:
Безстроково.
Де знайти детальну інформацію?
http://bit.ly/2ut6mRy
Крім цього..

Термін кредитування

Від 1 до 3 років,
Від 3 до 5 років,
Більше 5 років

Валюта кредитування

Гривні, Дол, Євро

Процентна ставка

фінансова вигода становитиме
мінімум 25 базисних пунктів
(що складає 0,25% річних) у
порівнянні з річною
процентною ставкою, яку АБ
«УКРГАЗБАНК» застосовував
би до таких кредитів без участі
Європейського інвестиційного
банку

Комісія

Від 1 % від суми кредиту
(кредитної лінії)

Вимоги до забезпечення

Ліквідне забезпечення

Періодичність сплати
процентів та повернення
кредиту

Проценти – щомісячно Сума
кредиту – щомісячно або
індивідуальний графік

