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GGF, FMO ve EFSE’den Fibabanka’ya toplam 50 milyon Avro Kredi

İstanbul, Türkiye, [ Ekim 2014]— Fibabanka, Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ve Güneydoğu
Avrupa Enerji Verimliliği Fonu (GGF)’ndan enerji verimliliği projeleri için sağladığı 40 milyon Avro
kredinin yanı sıra Güneydoğu Avrupa Fonu (EFSE)’ndan mikro ve küçük ölçekli işletmelere
kullandırılmak üzere sağladığı 10 milyon Avro kredi ile toplam 50 milyon Avro uzun vadeli kredi temin
etti.

FMO ve GGF aracılığıyla sağlanan yeni krediyi enerji verimliliği sağlayan projeleri desteklemek için
kullanacaklarının altını çizen Fibabanka Genel Müdürü Bekir Dildar “GGF, FMO ve EFSE ile
kurduğumuz işbirliğinden ve bu krediler sayesinde müşterilerimize daha iyi finansman olanakları
sunuyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

FMO ve GGF ile yeni kurulan işbirliği çerçevesinde Fibabanka’nın aldığı bu ilk Enerji Verimliliği Kredisi
öncelikle turizm, imalat sanayi ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelere kullandırılacak. Enerji
verimliliği sağlayan projelere fon sağlayacak olan kredinin, birincil enerji tüketiminde 84.000 MWh,
karbondioksit emiliminde yıllık 18.600 tona varan azalmaya yol açacağı hesaplanmaktadır.

GGF Başkanı Christopher Knowles: “Gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir yere sahip olan
Türkiye’de enerji verimliliği projelerine destek olmanın olumlu etkilerini göreceğimize inanıyor ve bu
doğrultuda Fibabanka ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

EFSE ise Fibabanka ile olan işbirliğini 10 milyon Avro tutarında yeni bir anlaşma ile genişletti.
Fibabanka ve EFSE’nin işbirliği 2012 yılına dayanıyor. İlk işlemde olduğu gibi söz konusu yeni kredi yine
mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansmanı için kullandırılacak.

EFSE Yönetim Kurulu Başkanı Monika Beck: “Fibabanka, EFSE’ nin hedef grubuna ulaşan güvenilir ve
etkili bir iş ortağı olduğunu ispatladı. Bu nedenle Fibabanka ile yaptığımız yeni kredi anlaşması bizlerin
mikro ve küçük ölçekli işletmelere bir adım daha yaklaşmamıza yardımcı olacak.” dedi.

Fibabanka A.Ş. hakkında:
Fibabanka A.Ş., 32’si İstanbul’da olmak üzere toplam 66 şubesi ve 1.214 çalışanıyla kurumsal, ticari,
KOBİ, bireysel, tarım ve özel bankacılık hizmetleri sunmakta olup, aktif büyüklüğü Haziran 2014
itibarıyla 7.3 milyar TL’dir.

FMO Hakkında
Hollanda Kalkınma Bankası (FMO), gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektörün sürdürülebilir büyümesini
destekleyen bir kuruluştur. FMO kalkınmaya etkisi en yüksek 3 sektör olan finansal kurumlar, enerji ve
tarım sektörlerine odaklanmaktadır. 6.6 milyar Avro tutarındaki yatırım portföyü ile FMO, Avrupa’nın en
büyük özel kalkınma bankalarından biridir.

GGF Hakkında
GGF 2009 yılında KFW Yatırım Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından Avrupa Komisyonu,
Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası
(EBRD) desteğiyle kurulmuştur. Güneydoğu Avrupa ülkelerinde enerji verimliligi ve yenilenebilir enerji
projelerinin finansmanı icin bankalara ve finans kuruluşlarına destek sağlamaktadır.

EFSE Hakkında
EFSE, 2005 yılında KFW Yatırım bankası tarafından ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu desteğiyle kurulan bir fondur. Kurumun amacı Türkiye’nin içinde
bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli firmalara finansman sağlamaktır.

Fibabanka hakkında daha fazla bilgi için: www.fibabanka.com.tr
FMO hakkında daha fazla bilgi için: www.fmo.nl
GGF hakkında daha fazla bilgi için: www.ggf.lu
EFSE hakkında daha fazla bilgi için: www.efse.lu

