Az Európai Befektetési Bank KKVknak és Mid Cap vállalkozásoknak
nyújtott hitelei
Az Európai Beruházási Bankkal (EIB, www.eib.org) kötött megállapodásunk keretében az Oberbank
kedvező finanszírozást és rugalmas visszafizetési ütemezést biztosító értékes forráshoz nyújt hozzáférést
kis- és középvállalatok (KKV), valamint a 3.000 főnél kevesebb munkavállalói összlétszámmal működő
közepes piaci tőkeértékű (KPTV) úgynevezett Mid Cap vállalkozások részére.

A kis- és középvállalkozások javára létrejött európai együttműködés
Az Európai Beruházási Bank (EIB) az Európai Unió hosszú lejáratú hitelt nyújtó intézménye. Az EIB feladata,
hogy elősegítse a tagállamok integrációját, kiegyensúlyozott fejlődését, valamint gazdasági és társadalmi
kohézióját. Az EIB az elérhető legjobb adósbesorolásának (AAA) köszönhetően előnyös feltételekkel jut
tőkepiaci forrásokhoz, amelyeket az Oberbankon keresztül továbbít a KKV-k és Mid Cap vállalkozások felé.
A KKV-kat és a Mid Cap vállalkozásokat az Oberbank részletesen tájékoztatja az EIB források bevonásáról
és a nyújtott kölcsön pénzügyi feltételeire gyakorolt hatásáról. A KKV-k és a Mid Cap vállakozások
támogatásáról átfogó tájékoztatás található az EIB csoport honlapján (www.eib.org).

Mit finanszíroz az EIB?
Az EIB fokozottan támogatja az európai KKV-k és Mid Cap vállalkozások új hitelkeretekhez történő
hozzáférését. Az EIB források felhasználhatók a legkisebb beruházási céloktól kezdve egészen a 25 millió
eurós összköltségű beruházási projektek finanszírozásáig, az EIB forrás összege azonban nem haladhatja
meg az adott projekt összköltségének a felét, azaz 12,5 millió eurót.

Ki igényelhet EIB hitelt?




A 28 EU tagállam egyikében bejegyzett székhellyel és összevont (konszolidált) alapon 250-nél
kevesebb munkavállalóval rendelkező független kis- és középvállalkozások
A 28 EU tagállam egyikében bejegyzett székhellyel és összevont (konszolidált) alapon 3000-nél
kevesebb munkavállalóval rendelkező, független, közepes piaci tőkeértékű Mid Cap vállalkozások;
bármely gazdasági ágazat finanszírozható, néhány kivétellel, mint: fegyver- és lőszergyártás,
katonai és rendőrségi felszerelések és infrastruktúra, az emberi jogok és szabadság korlátozására
szolgáló felszerelések és infrastruktúra, szerencsejáték, dohányipar, állatkísérleteket magukba
foglaló olyan tevékenységek, melyek nem egyeztethetők össze „a kísérleti és egyéb tudományos
célokra felhasznált gerinces állatok védelméről szóló európai egyezmény”-ben foglaltakkal, vagy a
környezetre gyakorolt hatásuk nem mérsékelhető vagy ellensúlyozható, valamint az etikailag vagy
erkölcsileg vitatható tevékenységek, mint pl. az emberi klónozás vagy az ingatlanspekuláció.

Mire használható fel az EIB-hitel?
Az EIB hitel bármely beruházási célra fordítható, amelyek a KKV-k, valamint a közepes piaci tőkeértékű
vállalkozások fejlesztéséhez szükséges. Ilyenek:





tárgyi eszközökbe történő beruházások: gépek és berendezések vásárlása, a földvásárlással
kapcsolatos néhány kivétel figyelembe vételével
immateriális beruházások: különösen a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos kiadások, értékesítő
hálózat kiépítése hazai vagy EU-n belüli külföldi piacokon, szabadalmaztatások vagy szabadalmak
vásárlása
közép- vagy hosszú távú működőtőke a vállalkozások másod- vagy harmadfokú likviditásának
(forgóeszközök/rövid lejáratú bankhitelek) helyreállítására

Milyen előnyöket jelent ez az Ön cége számára?




Az általános hitelkamatokkal szemben Ön előnyösebb kamatokhoz juthat
a hitel futamidejét és a törlesztés ütemezést oly módon választhatja meg, hogy az a leginkább
megfeleljen cége igényeinek és cash-flow szükségleteinek
Jelentős összegű beruházást hajthat végre a cégében anélkül, hogy az kedvezőtlen hatást
gyakorolna a cash-flow-ra és a likviditásra.

Ön hozzájárul ahhoz, hogy (a) egy előzetes értesítést követően lehetővé teszi az EIB
képviselőinek, hogy megszemléljék az EIB hitel tárgyát képező telephelyeket, berendezéseket és építési
munkálatokat, és (b) az EIB által feltett kérdésekre az Oberbank megadhatja az EIB számára az Önre
vonatkozó információkat.
Az EIB kölcsönöket társaságunk továbbítja a KKV-k és Mid Cap vállalkozások felé, így a hitelkérelem
vizsgálatát és a hitelbírálatot is kizárólag az Oberbank végzi.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel, vagy keresse fel bankfiókunkat, hogy tájékoztathassuk Önt
arról, hogy az Ön vállalkozása megfelel-e az EIB által támogatott, kis- és középvállalkozások vagy közepes
piaci tőkeértékű Mid Cap vállalkozások részére nyújtható hitelkonstrukciók feltételeinek.

