
Upublicznienie dokumentów i/lub akt objętych tajemnicą zawodową lub handlową, 
przechowywanych w archiwach historycznych EBI – poszukiwanie kontrahentów 

(2009/C 172/05) 

Bank pragnie powiadomić organizacje wymienione poniżej lub ich prawnych następców, że ma zamiar 
udostępnić opinii publicznej, zgodnie z „Przepisami dotyczącymi archiwów historycznych” opublikowanymi 
w Dz.U. C 289/12 z dnia 22 listopada 2005 r., dokumenty ich dotyczące, które początkowo były objęte 
tajemnicą zawodową lub handlową. Organizacje te są zatem proszone o zgłoszenie się do EBI, na adres 
podany poniżej, w ciągu ośmiu tygodni począwszy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia. Po upływie 
tego terminu Bank, zgodnie ze swoim najlepszym osądem, podejmie decyzję o ewentualnym wyrażeniu 
zgody na ujawnienie tych dokumentów w zastosowaniu artykułu 2 wyżej wymienionych przepisów. 

Adres: 

EBI 
100, boulevard Konrad Adenauer 
2950 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

Do wiadomości pani Patricii Tibbels, dyrektora departamentu budynki, logistyka i dokumentacja 
Adres poczty elektronicznej: p.tibbels@eib.org 

Sektor Kontrahent Nazwa projektu Kraj ( 1 ) 

Rolnictwo Portugalskie Ministerstwo Rolnictwa Projekt irygacyjny w Macedo de Cavaleiros PORTUGAL 

Rolnictwo Portugalskie Ministerstwo Robót Publicz
nych 

Projekt irygacyjny w Macedo de Cavaleiros PORTUGAL 

Rolnictwo Portugalskie Ministerstwo Rolnictwa/Depar
tament Hydrauliki Rolniczej 

Projekty irygacyjne w Odivelas i Vigia PORTUGAL 

Rolnictwo Portugalskie Ministerstwo Wyposażenia 
Społecznego/Departament Hydrauliki 

Projekty irygacyjne w Odivelas i Vigia PORTUGAL 

Lotnictwo Aeroportos e Navegação Aérea (ANA) Projekt dotyczący lotniska na Maderze PORTUGAL 

Finansowy Banco de Fomento Nacional (BFN) Portugalia – proponowany drugi kredyt 
globalny dla Banco de Fomento Nacional 
z przeznaczeniem na pomoc 
w finansowaniu małych i średnich projektów 
w sektorze przemysłu i turystyki 
w Portugalii 

PORTUGAL 

Finansowy Banco de Fomento Nacional (BFN) Portugalia – proponowany trzeci kredyt 
globalny dla Banco de Fomento Nacional 
z przeznaczeniem na pomoc 
w finansowaniu małych i średnich projektów 
w sektorze przemysłu i turystyki 
w Portugalii 

PORTUGAL 

Przemy
słowy 

Cimentos de Portugal (CIMPOR) Projekt mający na celu zwiększenie zdol
ności produkcji cementu w Souselas 

PORTUGAL 

Przemy
słowy 

Quimigal E.P. Projekt dotyczący produkcji materiałów 
wykorzystywanych do wytwarzania 
produktów ze wzmocnionego plastiku i z 
poliuretanu 

PORTUGAL 

Morski Administração dos Portos do Douro 
e Leixões (APDL) 

Projekt połączeń portowych i kolejowych 
w Leixões 

PORTUGAL 

Morski Administração dos Portos do Douro 
e Leixões (APDL) 

Projekt mający na celu zwiększenie przepus
towości portu w Leixões 

PORTUGAL 

Hutnictwo 
żelaza 

Fabryka chemiczna i metalurgiczna Rozbudowa i modernizacja fabryki 
chemicznej i metalurgicznej w Barreiro 

PORTUGAL
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Sektor Kontrahent Nazwa projektu Kraj ( 1 ) 

Hutnictwo 
żelaza 

Rząd Portugalii Rozbudowa i modernizacja fabryki 
chemicznej i metalurgicznej w Barreiro 

PORTUGAL 

Hutnictwo 
żelaza 

Siderurgia Nacional Rozbudowa i modernizacja fabryki 
chemicznej i metalurgicznej w Barreiro 

PORTUGAL 

( 1 ) Kraj, w którym sfinansowano dany projekt.
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