SAJTÓKÖZLEMÉNY

Új hitelmegállapodás az RFV és a Raiffeisen bank között
A Fejér megyei projektet is a Raiffeisen Bank finanszírozza
(Budapest, 2010. június 18.) A Raiffeisen Bankkal a mai napon egy 10 éves, összesen 1,6
milliárd forintos hitelkeret-szerződést írt alá az RFV vezetősége. Az RFV számára ez a forrás
biztosítja a Fejér megyei projekt két fázisának megvalósítását. A hitelszerződések előkészítése
a tervezettnél több időt vett igénybe, emiatt a Fejér megyei beruházás befejezése későbbre
tolódott. A 2010-es évi eredmény összességében nem változik, de a beruházás késése a
második negyedévi teljesítményt negatívan fogja érinteni. A hitelszerződés aláírásával
további kockázati tényező hárult el a 2010-es üzleti terv megvalósításának útjából.
Az RFV Nyrt. a negyedéves beszámolójában jelezte, hogy megkezdődtek a Fejér megyei project
második fázisának tervezési munkálati, az alvállalkozók kiválasztása valamint a finanszírozás
szervezése. A beruházás első fázisának forrásigényével kapcsolatos munkák a mai nappal
fejeződtek be, így a Raiffeisen Bank és az RFV Nyrt. képviselői aláírták a hitelkeret szerződést. A
megállapodások EBRD részfinanszírozást is tartalmaznak.
A beruházás első és második fázisának finanszírozását a mai napon aláírt hitelkeret szerződés
biztosítja, amelynek a részletei a következők:
- Teljes hitelkeret: 1 653 800 000 forint1
- Lejárat: lehívástól számított 10 év
- 1 fázis: 225 millió forint; 599 millió forint értékű euró
- 2. fázis: 226 millió forint; 603 millió forint értékű euró
A Fejér megyei projekt forrásigényének biztosításáról szóló tárgyalások a tervezettnél hosszabb
időt vettek igénybe, ennek következtében a Fejér megyei beruházás második fázisának
tényleges munkálatai a tervezettnél később kezdődhetnek el. A beruházás várhatóan a
2010/2011-es fűtési szezon kezdetére készül el.
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A második fázishoz tartozó hitelkeret megnyílásához további banki hitelszerzıdések szükségesek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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