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EIB kkv & Mid Cap hitelek

Újabb keretmegállapodást írt alá az EIB-vel az UniCredit Bank
Az UniCredit Banknak újabb 100 millió euró összegű kedvezményes refinanszírozási
forrást nyújt az Európai Beruházási Bank (EIB) a kis- és középvállalkozások, valamint
a Mid Cap cégek hitelezéséhez egy új keretmegállapodás alapján. Ezzel az EIB az
UniCredit Bank közvetítésével immár összességében 444 millió euró összeggel
támogatja a hazai magán- és önkormányzati szektor beruházásait.
Az Európai Beruházási Banktól felvett hitelek kiemelt célja, hogy hosszú lejáratú,
kedvezményes kamatozású forrást biztosítson az UniCredit Bank által a vállalkozásoknak
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környezetvédelmi beruházások. A forrás ezen kívül felhasználható két éven túli
tartósforgóeszköz-szükséglet finanszírozására is.
Az EIB közvetített kölcsöne az UniCredit Bankkal kötött megállapodás keretében lehetőséget
biztosít a 250 főnél kisebb állományi létszámmal működő kis- és középvállalatoknak,
valamint a 3000 főnél kevesebb munkavállalói összlétszámmal működő úgynevezett Mid
Cap vállalkozások részére nyújtott beruházási és tartósforgóeszköz-hitelek kedvező
kondíciójú refinanszírozására.
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. a Közép- és Kelet-Európában legkiterjedtebb bankhálózattal
rendelkező vezető európai kereskedelmi bank, az UniCredit Csoport magyarországi tagja. Az
UniCredit Magyarországon lakossági, egyéni és társas vállalkozói, valamint intézményi
ügyfelei számára korszerű banki szolgáltatások teljes körét kínálja a számlavezetéstől a
lízingig, a vagyonkezeléstől a befektetési banki szolgáltatásokig és a különböző feltételű
hitelektől a faktorálásig. Ezen felül szakértő tanácsadással nyújt segítséget az európai uniós
és a nemzeti támogatások igényléséhez és felhasználásához.

Az Európai Beruházási Bank az Európai Unió hosszú lejáratú hitelt nyújtó intézménye,
melyet az EU tagországai alapítottak. Az EIB az életképes beruházások megvalósításához
hosszú lejáratú finanszírozást biztosít, hogy ezzel járuljon hozzá az EU célkitűzéseinek
megvalósulásához. Az EIB és az UniCredit folytatódó együttműködése révén a hazai
vállalatok, vállalkozások és intézmények továbbra is kedvező feltételekkel juthatnak
forrásokhoz.
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