Zestaw definicji dotyczących umów leasingu ze wsparciem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego
ZESTAW DEFINICJI
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„CZYNNOŚCI NIELEGALNE” oznaczają którekolwiek czynności o charakterze nielegalnym lub działania prowadzone w celach niezgodnych z
prawem: unikanie podatków, oszustwo podatkowe, oszustwo, korupcję, przymus, zmowę, utrudnianie, pranie pieniędzy, finansowanie działalności
terrorystycznej, lub wszelkie nielegalne działania mogące mieć wpływ na finansowe interesy Unii Europejskiej - zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
„EBI” – oznacza Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem 98-100 blvd Konrad Adenauer, Luxembourg, L-2950
Luxembourg (www.eib.org) udzielający wsparcia w ramach EFSI.
„EFSI” oznacza Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych.
„MIDCAP” – za przedsiębiorstwa sektora Mid-Cap, uznaje się przedsiębiorstwa, w których, zatrudnienie wynosi co najmniej 250 etatów ale
jednocześnie jest mniejsze niż 3 000 etatów - zgodnie z wymogami EBI, w tym bazując na zalecaniach Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczących definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, z zastrzeżeniem, że:

inna spółka posiada mniej niż 25% kapitału własnego przedsiębiorstwa Mid–Cap lub;

inna spółka posiada 25% lub więcej kapitału własnego spółki, ale grupa zatrudnia mniej niż 3000 etatów–liczbę zatrudnionych pracowników
oblicza się w sposób skonsolidowany–metodologia liczenia udziałów zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej jednakże odnosi się jedynie do
zatrudnienia lub,

instytucja publiczna posiada co najmniej 25% kapitału własnego spółki, oraz jest to instytucja publiczna samorządu lokalnego z rocznym
budżetem nieprzekraczającym 10 milionów EUR, obejmująca swym zasięgiem obszar zamieszkiwany przez co najwyżej 5000 mieszkańców
lub,

do 50% udziałów własnych spółki znajduje się w rękach spółek lub instytucji, zgodnie z wyjątkami zawartymi w artykule 3, paragraf 2
zalecenia Komisji2003/361/EC z dnia 6 maja 2003, (tj. w rękach funduszy typu venture capital (spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka) lub
„aniołów biznesu” (spółki nienotowane na giełdzie) pod warunkiem, że zainwestują mniej niż 1,25 mln EUR w tę samą spółkę, uniwersytetów
lub ośrodków badawczych typu non-profit, inwestorów instytucjonalnych z regionalnymi funduszami rozwoju włącznie).
„MSP” – do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250
pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR - zgodnie z wymogami EBI,
w tym bazując na zalecaniach Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczących definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.
„PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA” oznacza:
a.
prawo UE, w tym zasady i standardy;
a.
krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze; i
a.
obowiązujące umowy międzynarodowe,
których głównym celem jest zachowanie, ochrona lub poprawa ŚRODOWISKA.
„ROZPORZĄDZENIE EFSI” - oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów
Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych (wraz ze zmianami i uzupełnieniami)
„SBP” - SANTANDER BANK POLSKA S.A., z siedzibą w Warszawa pod adresem: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000008723,
REGON 930041341, NIP 8960005673 o kapitale zakładowym PLN 1 020 883 050,00
„SCB” - SANTANDER CONSUMER BANK S.A., z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000040562,
REGON 012736938 NIP 5272046102 o kapitale zakładowym PLN 520,000,000
„ŚRODOWISKO ”oznacza poniższe, o ile wpływa na zdrowie ludzkie i dobrobyt społeczny:
a.
fauna i flora;
b.
gleba, woda, powietrze, klimat i krajobraz; i
c.
dziedzictwo kulturowe i środowisko zabudowane,
i obejmuje, bez ograniczeń, zawodową i społeczną ochronę zdrowia i bezpieczeństwa.
„UPOWAŻNIENIE” - oznacza upoważnienie, zezwolenie, zgodę, zatwierdzenie, uchwałę, licencję, odstępstwo, zgłoszenie, poświadczenie notarialne
lub rejestrację.
„ZGODA ŚRODOWISKOWA” - oznacza każde UPOWAŻNIENIE wymagane przez PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.
„ZMIANA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO" oznacza zmianę prawa własności lub kontroli zgodnie z definicją „beneficjenta rzeczywistego”
określonej w art. 3(6) Dyrektywy 2015/849 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu
systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE wraz z poprawkami,
uzupełnieniami lub zmianami.

Korzystający oświadczył w UL, że przeczytał, zapoznał się i akceptuje informacje oraz definicje zamieszczone powyżej (wraz ze zm.) – które
mają bezpośrednie zastosowanie do UL i mogą ulec zmianie (po uprzednim powiadomieniu Korzystającego) – na co Korzystający wyraził
zgodę.
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