Sajtóközlemény
Agrárexport ösztönzés, már az állattenyésztésben működő integrátorok termelői részére
is nyújtható hitelkonstrukcióval

Az Eximbank az agrárexport ösztönzése céljából kiterjeszti az állattenyésztésben működő
integrátoroknak beszállító termelők számára is a biztosított hitelt az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezességvállalásával. Az egyedi termék megállapodást 2016.
február 23-án, a Portfolio.hu által szervezett Agrárium 2016 című szakmai konferencián írta alá
Herczegh András, az AVHGA ügyvezető igazgatója és Urbán Zoltán, az Eximbank
vezérigazgatója.
Az Eximbank az integrátor tevékenységének változatlansága mellett, a vele
alapján átvállalja a termelés finanszírozásához szükséges forrás biztosítását és
kockázatok egy részét. Az így kialakított konstrukcióval a hitelintézet
hitelgaranciájának kedvező kondíciókkal történő igénybevételét, valamint
bevonásának egységes feltételek mellett történő lebonyolítását.

megkötött megállapodás
a finanszírozásból eredő
biztosítja az AVHGA
a készfizető kezesség

A hitelezés az integrátor és az Eximbank között megkötött együttműködési megállapodás keretében
valósul meg. Az integrátor közreműködik a termelők hitelkérelmével kapcsolatos ügyintézésben, valamint
a megfinanszírozott termelési ciklusok folyamatos monitoringjában, így lehetővé téve a hitelezési kockázat
csökkentését.
Az AVHGA az integrátori finanszírozásban nyújtott forgóeszköz hitelhez egyedi termékmegállapodás
keretében, előre megállapított feltételek alapján befogadott termelői hitelekre vállal készfizető kezességet,
ezzel egyszerűsítve és megkönnyítve a termelők számára az Alapítvány szolgáltatásához való hozzáférést.
Az aláírás kapcsán Herczegh András elmondta: „Az Alapítvány az agrárium legkülönbözőbb igényeit
igyekszik kielégíteni, ezt a törekvést támogatja az Eximbankkal közösen kialakított konstrukció is. Olyan
megoldásokat keresünk, amelyek lehetővé teszik a termelők terheinek mérséklését, legyen szó a díjakról, a
fedezetekről vagy az adminisztrációs feltételekről. Ha az ügyfél uniós szabályok szerint nem támogatható,
a megállapodás keretében lehetőség van az alapítványi támogatásként nyújtott, állami viszontgarancia
nélküli, saját kockázatra vállalt kezesség nyújtására is.”
Urbán Zoltán a megállapodás kapcsán kiemelte: „A konstrukciót hosszú távon refinanszírozásban
kívánjuk működtetni, de a termék bevezetésekor - pilot jelleggel – két-három integrátorral, várhatóan
baromfi- és sertésintegrációkkal tervezünk szerződést kötni közvetlen finanszírozásra. Tekintettel az
Eximbank adottságaira, a pilot ügyletekben nem több, mint 8-10 nagyobb termelővel rendelkező
integrátorok beszállítói körének finanszírozását tervezzük.”
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