
Samruk-Kazyna anuncia nove acordos no valor de US$ 3 bilhões no encontro inaugural do 
Conselho Empresarial Cazaque-Britânico 

LONDRES, 6 de novembro de 2015 /PRNewswire/ -- A Samruk-Kazyna, fundo de riqueza soberana 
da República do Cazaquistão, divulgou hoje memorandos de entendimento e acordos para nove 
projetos, no valor de US$ 3 bilhões, no encontro inaugural do Conselho Empresarial Cazaque-
Britânico (KBBC -- Kazakh-British Business Council). 

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, por favor, clique em: 

http://www.multivu.com/players/English/7681751-samruk-kazyna-nine-projects/ 

Os acordos fechados no encontro do KBBC demonstram ainda mais o progresso das parcerias entre 
as empresas cazaques e britânicas, que foram promovidas com a assinatura de um acordo de 
cooperação entre a Samruk-Kazyna e a UK Trade & Investment, no início do ano. 

Novos projetos e parcerias anunciados no encontro do KBBC incluem: 

 Início de um projeto entre a Samruk-Kazyna e a United Green LLP para expandir a usina de 
energia solar Burnoye na região de Zhambyl, no Cazaquistão, de 50 para 100 MW, a um 
custo inicial de US$ 105,5 milhões; 

 Criação de conglomerados industriais em torno do campo de petróleo e gás de 
Karachaganak; 

 Investigação do potencial geológico de localidades no Cazaquistão, para identificar 
oportunidades de exploração conjunta com o grupo Vitol; 

 Financiamento para o projeto de "Modernização de Shardara HPP". 

O encontro do KBBC celebrou mais de uma década de parceria entre o Cazaquistão e o Reino 
Unido, um dos maiores investidores no Cazaquistão, desde que o país ganhou independência em 
1991 e coincidiu com a visita oficial do presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev. 

"Estamos aqui para ajudar as firmas do Reino Unido a capitalizar na Nova Rota da Seda (New Silk 
Road), uma rota moderna de comércio, em rápido desenvolvimento, da China e Rússia para a 
Europa e outras regiões do Ocidente, ao investir na economia de alto crescimento do Cazaquistão", 
disse o presidente da Samruk-Kazyna, dr. Umirzak Shukeyev, que foi anfitrião do encontro junto com 
o ministro de Estado para Comércio e Investimento, lorde Francis Maude, e o muito honorável 
Charles Hendry. "Esse Conselho não é apenas uma plataforma para parcerias públicas e privadas, 
mas também um fórum para a troca de experiências e ideias que podem fazer nossas economias 
crescerem". 

Sobre a Samruk-Kazyna   

A Samruk-Kazyna é a catalisadora da modernização, diversificação e crescimento da economia do 
Cazaquistão. Criado em 2008, o Fundo administra um portfólio diversificado de grandes empresas e 
instituições de desenvolvimento nacional, incluindo a Air Astana, a FC Astana e a Kazakhtelecom. O 
Fundo está, atualmente, liderando um Programa de Transformação para melhorar a administração e 
a produtividade de seus ativos existentes, em um esforço para ajudar o Cazaquistão a se tornar um 
dos 30 principais países desenvolvidos do mundo até 2050. 
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