SAJTÓKÖZLEMÉNY

600 milliós hitelt biztosított a Commerzbank az RFV számára
(Budapest, 2010. április 15.) Az RFV Nyrt. és a Commerzbank Zrt. 600 millió forint értékű,
egy éves futamidejű, áthidaló (ún. „Bridge financing”) típusú hitel-megállapodást kötött. Az
új banki megállapodás az RFV első jelentős lépése abba az irányba, hogy a korábbi projekt
alapú finanszírozási gyakorlatról vállalat szintű finanszírozásra térjen át.
Budapest, 2010. április 15. - A Commerzbank 600 millió forintos, 1 éves lejáratú változó
kamatozású forint hitelkeretet biztosít az RFV Nyrt. számára, amely áthidaló finanszírozást
jelent az év második felére tervezett refinanszírozás lezárásáig. A hitelkeret lehívása 2010
április 16-tól kezdődik.
„Ezt a hitelkeret megállapodást egy fontos kezdeti lépésnek tekintjük, hiszen egy hosszú távú
partnerség kialakítása lebeg szemeink előtt. Sikeres együttműködés esetén a jövőben
lehetőséget látunk a cégcsoport szintű refinanszírozásra is.” – mondta Lovas Emese, a
Commerzbank üzletfejlesztési igazgatója.
„Örömünkre szolgál, hogy újabb banki partnerre találtunk a Commerzbank személyében. Ez
jelzi, hogy a pénzintézetek lehetőséget látnak üzleti modellünkben, amely az
energiahatékonyság javítását és a megújuló energiák elterjesztését célzó projektek
megvalósítását tűzte ki célul. Az RFV emellett egyre közelebb áll a stabil, több lábon álló banki
finanszírozás kialakításához, hiszen immáron négyre nőtt banki partnereink száma.”, emelte ki
az ügylet kapcsán Kassai Ákos, az RFV Nyrt. Vezérigazgatója.
Idén februárban a Takarékbank, márciusban az FHB nyitott hitelkeretet az RFV számára- Ebbe
a sorba illeszkedik a Commerzbankkal most aláírt megállapodás is.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Háttérinformáció:
Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt.
Az RFV Nyrt. az egyetlen Budapesti Értéktőzsdén jegyzett ESCO-társaság („Energy Saving Company”),
amely alapvetően önkormányzatok, intézmények számára, egyedileg tervezett és komplex
energiahatékonyság-javító fejlesztéseket valósít meg a hő-, villamos energia és közvilágítási
szolgáltatások területén. Az RFV Nyrt. a fenntarthatóság szempontjait minden esetben szem előtt

tartva, lehetőség szerint megújuló energiaforrásokra alapozza szakmai terveit, biztosítja a
finanszírozást, lebonyolítja a rekonstrukciót, majd hosszú távon karbantartja és üzemelteti a kialakított
rendszereket. Mindezek révén, az energiahatékonyság tényleges javításával partnerei számára
költséget takarít meg.
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