КРЕДИТИ ВІД ЧЕСЬКОГО ЕКСПОРТНОГО БАНКА ТА АГЕНТСТВА
СТРАХУВАННЯ ЧЕСЬКОГО ЕКСПОРТУ
КОМПЛЕКСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЖКГ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ
СПАЛЮВАННЯ БІОМАСИ ЧЕСЬКОЇ КОМПАНІЇ TTS
Ø Дивимося відео за посиланням: https://youtu.be/RFSeB1oevlg
Ø Презентацію комплексних рішень можливо завантажити за посиланням:
http://www.garapena.com/TTS/RUS%20Teplov%20v%20Trebici_UA_16.11.2017.
pptx
Ø Відео презентації від Ріхарда Хорки-власника ТТС Груп на IX Міжнародному
інвестиційному бізнес-форумі «Відновлювана енергетика та енергоефективна
модернізація
промисловості»
23.11.2017
р.,
м.
Київ:
https://youtu.be/eh0X0f2mTXY
Ø На IX Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі в Києві інвестори з Чехії
заявили про наміри розширювати виробництво енергії з біомаси в Україні:
http://saee.gov.ua/uk/news/2070
Ø Обладнання: http://www.garapena.com/TTS/Bollers_RUS.pdf
Ø Референції: http://www.garapena.com/TTS/REFERENCE_2016.pdf
Ø Про прямий та непрямий експортний кредит українському покупцеві від
Чеського експортного банка (Česká exportní banka) та ЕГАП (Агентство
страхування чеського експорту) дозволяє TTS здійснювати великі поставки,
призначені для українських покупців (імпортерів).
o Прями та косвені кредити до 2 та до 6 років.
o Процентна ставка - фіксована ставка CIRR або її еквівалент на основі плаваючої
процентної ставки (LIBOR, EURIBOR і т.д.).
o Завантажуємо
схеми,
умови
та
порядок
фінансування:
http://garapena.com/TTS/CzBanka.pdf
Ø Відповідаємо
на
декілька
питань.
Опитувальний
лист
тут:
http://www.garapena.com/TTS/Project_descriptionEngUkr.docx
Ø Відправляймо
інформацію
та
можливі
питання
на
адресу:
moroz@ttsboilers.com.ua tel.: +380 67 235 29 95

Загальні умови надання експортного фінансування на обладнання TTS
Розмір і умови кредиту залежить від забезпечення ризиків безпеки і кредиту,
тобто.
Нам необхідно, щоб наш договір відповідав законодавчим вимогам України.
Необхідно мати усі дозволи від органів влади України
•
•
•
•

До початку переговорів на отримання фінансування нам потрібно мати:
Основні дані про підприємство (назва компанії, юридична форма тощо) та
дані про її економічну ситуацію та платоспроможність;
Фінансова звітність за 5 років;
Загальний опис проекту;
Фінансову схему проекту.

Слід зазначити, що страхування експортних кредитних ризиків і експортне
страхування вимагає оцінок впливу експорту та інвестицій на навколишнє
середовище в країні кінцевого призначення експорту та країну інвестицій,
експортер, виробник або інвестор повинен докласти до заявки на підтримку
фінансового документа для страхової компанії-експортера для оцінки впливу
вибраного експорту чи інвестицій на навколишнє середовище в точці їх кінцевого
призначення.
Позичальник повинен покривати всі витрати, пов'язані з оцінкою впливу
обраного експорту або інвестицій на навколишнє середовище в кінцевому пункті
експорту або інвестицій.
Більш детально за посиланням: http://garapena.com/TTS/vop-pu032015-1-2.pdf
У роботі в Україні ми використовуємо також партнерську програму “Укргазбанк”.

