Empresas estratégicas do Cazaquistão aprovaram o programa de transformação de
negócios sob a direção do Fundo de Riqueza Soberana "Samruk-Kazyna"
ASTANA, Cazaquistão, dezembro de 2014 /PRNewswire/ -- "Samruk-Kazyna" JSC é um fundo
de riqueza soberana que gerencia os maiores ativos estratégicos do Cazaquistão. Baseando-se
na decisão de sua diretoria, o fundo de riqueza soberana aprovou a estratégia do Programa de
Transformação de Negócios de uma sociedade gestora e suas empresas de porfólio.
Para ver o Press Release Multimídia, clique em:
http://www.multivu.com/players/English/7407351-samruk-kazyna-national-companies/
A estratégia define as principais iniciativas voltadas para conseguir os maiores objetivos do
Programa, cronologia e marcos do envolvimento das empresas nacionais na transformação dos
negócios nos próximos três anos.
Quanto aos documentos acima, uma fase ativa foi iniciada em 2014 pelo próprio Fundo, na
operadora nacional de trens "Kazakhstan Temir Zholy", a maior empresa de correios "Kazpost",
nas principais unidades de negócio da empresa petroleira "KazMunaiGas". Em 2015, o
Programa de Transformação de Negócios será iniciado na produtora de urânio "KazAtomProm",
na empresa de eletricidade KEGOC e "Samruk-Energo".
Em 2016, a transformação nos negócios será iniciada pela empresa de telecomunicações
"Kazakhtelecom", a mineradora "Tau-Ken Samruk", a companhia de engenharia "Kazakhstan
Engineering", "United Chemical Company", no Fundo Imobiliário "Samruk-Kazyna". A maior
empresa aérea do Cazaquistão "Air Astana" estará envolvida no Programa de Transformação de
Negócios em 2017.
Deve-se notar que o Programa de Transformação da "SWF "Samruk-Kazyna" JSC que possui
ativos no total de 100 bilhões de dólares, foi oficialmente lançado em 6 de outubro de 2014 em
Astana. O presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev assumiu o controle pessoal da
implementação da iniciativa.
Um documento desenvolvido conjuntamente com especialistas internacionais será uma das
principais ferramentas que permitirão atingir o objetivo de entrar na lista dos 30 países mais
desenvolvidos do mundo, como está colocado na estratégia "Cazaquistão-2050".
O programa de transformação é um Programa de Transformação de Negócios em grande
escala, do Fundo e suas subsidiárias. Sugere uma mudança do modelo de operação existente,
onde o Fundo é um gerente de ativos do Estado, passando para o papel de investidor ativo.
Melhorias nos negócios do Fundo dentro do Programa de Transformação sugere melhores
visões de investimento, otimização dos processos de negócios e estrutura de portifólio,
mudanças organizativas de larga escala e redução das regulamentações no Fundo.
O benefício econômico do Programa de Transformação de Negócios "Samruk-Kazyna" JSC está
estimado em 11 bilhões de dólares.
Sobre Samruk Kazyna
O JSC "Fundo de Riqueza Soberana "Samruk Kazyna"" foi fundado em 2008 como resultado de
uma fusão entre "Kazyna Sustainable Development Fund" e "Kazakhstan State Asset
Management Holding Samruk." O Fundo administra grandes empresas estratégicas do país com

o valor de ativos combinados de $100 bilhões. Empresas subsidiárias incluem AirAstana,
Kazakhtelecom, Kazatomprom, Kazmunaigaz, Kazpochta e outras.
Os objetivos centrais do Fundo e suas subsidiárias incluem modernização e diversificação da
economia nacional consistente com estratégias iniciadas pelo presidente do Cazaquistão, assim
como a Estratégia de Desenvolvimento Inovador e Industrial do Cazaquistão 2003-2015. O
Fundo joga um papel central na economia do país, tendo mais de 350 empregados e
contribuindo com mais de 2,5 bilhões de tenges para o PIB nacional.
Em 2014 "Samruk-Kazyna" JSC se tornou membro oficial do Fórum Internacional de Fundos de
Riqueza Soberana (IFSWF) o que permitiu ao Fundo examinar as melhores práticas dos
membros da organização. O IFSWF é formado por 25 dos mais importantes fundos de
investimento do mundo, especialmente Temasek Holdings (Singapura), Khazanah Nasional
(Malásia), China Investment Corporation (RPC), Qatar Investment Authority (Qatar), etc. Os
critérios de seleção são satisfeitos através do cumprimento das exigências encontradas nos
Princípios de Santiago, quer dizer, estabilidade e transparência financeira, governança
corporativa e desempenho nos negócios.
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