
 
Fundo soberano Samruk-Kazyna do Cazaquistão amplia os horizontes 

de investimento 

Samruk-Kazyna aumenta o potencial para a cooperação na implementação 
de projetos de investimento na indústria petroquímica, energia hidráulica e 
energia térmica, energia renovável e alternativa, engenharia, farmácia. 

ASTANA, Cazaquistão,  de janeiro de 2013 /PRNewswire/ -- O fundo 
soberano Samruk-Kazyna do Cazaquistão foi criado para melhorar a 
competitividade da economia nacional e evitar o impacto negativo dos 
mercados mundiais sobre o crescimento econômico do país. O principal 
instrumento para atingir estes objetivos: diversificação e desenvolvimento 
inovador da economia nacional. 

Para visualizar o news release de multimídia, acesse:  
http://www.multivu.com/mnr/58682-kazakhstan-wealth-fund-expands-
horizons 

Até o presente, o fundo que implementou com sucesso o programa de 
resgate é a holding efetiva em relação às suas filiais e um investidor 
estratégico, que visa a criação de uma carteira de investimentos equilibrada. 

O Samruk-Kazyna é mais de 500 empresas do setor industrial e de produção, 
que trabalham nas áreas-chave da economia nacional: petróleo e gás, 
mineração, química, transportes e comunicações, eletricidade e serviço 
bancário. 

Após o ano passado, a agência internacional de rating Standard & Poors 
elevou a classificação de crédito de longo prazo do fundo do Cazaquistão de 
"BBB" para "BBB +", previsão - estável. 

O lucro líquido consolidado do fundo para 2012, excluindo os bancos de 
segunda linha é pré-avaliado no valor de mais de US$ 4,6 bilhões. O 
crescimento do ano passado foi de 10,6%. 

Atualmente, o fundo é um modelo de negócio ativo, que implementa a política 
de investimento e pensa sobre a competitividade das empresas nos 
princípios de mercado. Os ativos do Estado são participantes de sucesso no 
mercado internacional. 



O Samruk-Kazyna desempenha um papel fundamental na modernização e 
diversificação da economia do Cazaquistão. Ele está ativamente envolvido na 
rápida industrialização do país, implementa uma série de grandes e novos 
projetos e planos. O programa de investimento total do fundo tem 157 
projetos de investimento de US$ 101 bilhões, dos quais 74 projetos de 
investimento estão sendo implementados por US$ 54 bilhões. 

Certamente, a industrialização requer financiamento de longo prazo, inclusive 
o externo. 

Algumas das grandes empresas nacionais, inclusive a empresa de Gás e 
Petróleo KazMunayGas e a empresa Atômica Kazatomprom, que estão sob o 
controle do fundo, são bem conhecidas pelos investidores internacionais. 
Queremos que as outras empresas se tornem empresas inovadoras, capazes 
de competir globalmente. 

O grande potencial do Cazaquistão no setor de petróleo e gás já é bem 
conhecido pela comunidade mundial. Este setor está aberto a investidores 
estrangeiros há 20 anos. 

O Samruk-Kazyna também se estende às prioridades e abre o potencial para 
cooperação na implementação de projetos de investimento na indústria 
petroquímica, energia hidráulica e energia térmica, energia renovável e 
alternativa, engenharia e produtos farmacêuticos. 

A escolha do Cazaquistão é explicada pela posição geográfica favorável do 
país. O Cazaquistão, localizado no coração do continente euro-asiático, 
conecta os principais mercados na China, Europa, Rússia, países da CEI, 
presta serviços de transporte nos países da Ásia Central e no Golfo Pérsico, 
o que é benéfico para os investidores, garantindo-lhes o link entre produção e 
consumo. 

Samruk-Kazyna. Com confiança para o futuro! 

"Samruk-Kazyna" JSC 

http://www.sk.kz 


