СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТA

Скопје, 6 ноември 2015

ОХРИДСКА БАНКА, ГРУПАЦИЈА СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ НАГРАДЕНА СО
СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСВЕТЕНОСТ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ПРОЕКТИ ЗА
ОДРЖЛИВА ЕНЕРГИЈА
На свечената церемонија којашто се одржа во Загреб, Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) на
Охридска банка, Групација Сосиете Женерал (ОБСГ) ù додели сертификат за посветеност кон
финансирање проекти за одржлива енергија. Проектите се финансирани преку кредитната линија
WeBSEFF (Програмата за финансирање на одржлива енергија за Западен Балкан) развиена од ЕБОР,
а достапна преку локалните банки за инвестиции коишто поттикнуваат одржлива употреба на
енергијата.
ОБСГ беше прва банка во Македонија што пласираше средства за финансирање проекти за енергетска
ефикасност и обновлива енергија, со потпишување на договорот WeBSEFF 1 со ЕБОР во 2010 година.
Соработката продолжи со потпишување на WeBSEFF 2 во 2013 година. Во изминатиот период, ОБСГ
помогна во реализација на бројни проекти од овој вид.
Проектот на компанијата „Киро Дандаро“ од Битола, финансиран преку кредитната линија WeBSEFF од
страна на Охридска банка, Групација Сосиете Женерал, беше награден во категоријата подобрување
на енергетската ефикасност во производствениот процес за поголема заштита на животната средина.
Зголемувањето на побарувачката за природни ресурси, урбанизацијата и важноста на животната
средина создаваат растечка потреба за инвестирање во енергетска ефикасност и во обновлива
енергија. Енергетската ефикасност и обновливата енергија даваат огромни економски и еколошки
придобивки, поради што постои речиси неограничен потенцијал за проекти од овој вид. ОБСГ ќе
продолжи со финансирање и поддршка на проекти за обновлива енергија и енергетска ефикасност,
помагајќи на тој начин за зголемување на продуктивноста на економијата и засилување на транзицијата
кон просперитетна нискојаглеродна иднина.
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ЗА ОХРИДСКА БАНКА, ГРУПАЦИЈА СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ
Охридска банка, Групација Сосиете Женерал (ОБСГ) е универзална банкарска институција што на
македонскиот пазар е рангирана на четвртото место. Од 2007 година, ОБСГ е дел од една од
најголемите финансиски институции во светот – Групација Сосиете Женерал. Со над 148.000
вработени, во повеќе од 76 земји, Сосиете Женерал е на страната на 30 милиони клиенти низ светот
веќе 150 години. Охридска банка дејствува во согласност со високите стандарди на Сосиете Женерал,
почитувајќи ги притоа четирите вредности на Групацијата: тимски дух, иновативност, одговорност и
посветеност. Основната стратегија на ОБСГ е постојано унапредување на квалитетот на извршување
на банкарските услуги и целосна посветеност кон задоволување на потребите на клиентите. Преку
своето седиште во Скопје и развиената мрежа од 28 експозитури на територијата на Македонија, ОБСГ
се стреми да биде референтна банка за односи со клиентите, препознатлива на пазарот, избрана
поради квалитетот и посветеноста на нејзините тимови.
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