Tlačová správa

Refinancovanie R1 PR1BINA
Bratislava (29. november 2013) – Spoločnosť GRANVIA, a.s., koncesionár rýchlostnej cesty R1
PR1BINA 29. novembra úspešne uzatvorila refinancovanie prvého PPP projektu na Slovensku
vydaním projektových dlhopisov v hodnote takmer 1 miliarda 243 miliónov euro. Nahradením
doterajších úverov týmto výhodnejším modelom projektových dlhopisov Slovenská republika
ušetrí 145 miliónov euro.
Spoločnosť GRANVIA, a.s., pred niekoľkými mesiacmi navrhla Ministerstvu dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR refinancovanie s cieľom dosiahnuť efektívnejšie financovanie projektu R1
PR1BINA. Pôvodný úver 19 bánk bol nahradený projektovými dlhopismi s pevnou úrokovou sadzbou
a so splatnosťou v roku 2039, ktoré majú byť súkromne uložené u inštitučných investorov po celej
Európe.
Stratégia refinancovania bola vypracovaná s podporou akcionárov spoločnosti GRANVIA, a.s., ktorými
sú Vinci Concessions a Meridiam Infrastructure a a v spolupráci s renomovanou finančnou inštitúciou
Deutsche Bank.
,,Úspech refinancovania úveru vo výške 1,2 miliardy euro znamená, že PPP R1-PR1BINA je
najdôležitejším projektom financovania projektovými dlhopismi v Európe a modelom pre budúce
infraštruktúrne projekty v Európe,´´ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Granvia, Eric Genêtre
a dodal: ,,Tento výsledok by sme nedosiahli bez podpory predstaviteľov vlády Slovenskej republiky a
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a aktívnej spolupráce našich akcionárov
Vinci Concessions and Meridiam.´´
Ratingová agentúra Standard and Poor´s ohodnotila tieto dlhopisy na úroveň BBB+, čo znamená
stabilný výhľad a atraktivitu pre investorov.
,,Toto refinancovanie ukazuje, že silné partnerstvo štátov ako je Slovensko so svetovými lídrami
medzi infraštruktúrnymi fondmi akými sú Vinci a Meridiam, je garanciou úspechu pre investorov. To
im dáva dostatok dôvery ponúknuť konkurencieschopnú cenu, čoho výsledkom je ušetrenie 145
miliónov euro pre Slovenskú republiku´´, povedal Eric Genêtre a dodal, že ´´Toto úspešné
refinancovanie jasne potvrdzuje priestor pre možné budúce PPP projekty na Slovensku.´´
GRANVIA, a.s. bola v roku 2009 poverená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
financovaním, výstavbou, prevádzkou a údržbou rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na obdobie 30 rokov.
Do projektu 51,6 km rýchlostnej cesty medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami patrí aj severný obchvat
v Banskej Bystrici.
Rýchlostná cesta bola postavená v rekordne krátkom čase, 26 mesiacov pre prvé tri úseky, ktoré boli
odovzdané do užívania v októbri 2011.
Doposiaľ po PR1BINE prešlo približne 16 miliónov vozidiel, pričom denná intenzita dopravy sa
pohybuje na úrovni 20 tisíc vozidiel.

