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Informacja o firmach uczestniczących w Forum Gospodarczym Polska-Kazachstan
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa firmy

„Bank Rozwoju
Kazachstanu” S.A.

„Narodowy Holding
Zarządzający „Baiterek”
S.A.

„Fundusz Rozwoju
Przedsiębiorczości „Damu”
S.A.

Krótka informacja o firmie i jej działalności

Poszukiwane firmy w Polsce, pożądany polski partner

Bank Rozwoju Kazachstanu jest narodową
instytucją rozwojową ds. modernizacji i rozwoju
sektorów pozasurowcowych i infrastrukturalnych
gospodarki Kazachstanu założoną w 2001 roku.
Główne kierunki działania: rozwój infrastruktury
produkcyjnej i przemysłu przetwórczego,
Polskie banki rozwoju i agencje kredytów eksportowych.
promocja i przyciąganie inwestycji
Omówienie możliwości realizacji wspólnych projektów.
zagranicznych i krajowych. Bank działa jako
jeden z największych operatorów inwestycyjnych
państwowych programów rozwoju przemysłu i
innowacji. Bank jest częścią „Narodowego
Holdingu Zarządzającego „Baiterek” S.A.
„Narodowy Holding Zarządzający „Baiterek”
S.A. jest kluczową instytucją Rządu Republiki
Kazachstanu, spełniającą zaawansowane
standardy zarządzania korporacyjnego i
zapewniającą realizację zadań na rzecz
zrównoważonego rozwoju gospodarki
Kazachstanu poprzez jej dywersyfikację,
wspieranie innowacyjności, rozwój eksportu i
wzrost wydajności pracy.
Zapewnia wsparcie finansowe i niefinansowe dla
przedstawicieli mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Działa jako pośrednik w
zakresie rachunkowości i kontroli wykorzystania
środków z budżetu państwa w ramach

Analogiczna instytucja w Polsce

Bank Gospodarstwa Krajowego – wymiana doświadczeń w
zakresie udzielania gwarancji
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państwowych programów wspierania
przedsiębiorczości.

4.

„Rolnicza Korporacja
Kredytowa” S.A.

5.

„INKAR sp. z o.o.

6.

“NBC-Group”

7.

8.

„Leenvit Kazakhstan” sp. z
o.o.

„ATI Group” sp. z o.o.

Misją Korporacji jest pomoc w zrównoważonym
rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego
Republiki Kazachstanu poprzez stworzenie
dostępnego i efektywnego systemu finansowania
dzięki zaangażowaniu prywatnych instytucji
finansowych i poprawie kompetencji podmiotów
kompleksu rolno-przemysłowego

Sprzedaż hurtowa leków, suplementów diety i
wyrobów medycznych - lider na rynku
kazachstańskim

Logistyka, izolacja rur, dostawy sprzętu
naftowego itp.

1) Kredytowanie i pozyskiwanie inwestycji na wzajemnie
korzystnych warunkach
2) Nowe kontrakty z producentami leków, suplementów diety i
wyrobów medycznych
3) Projekty z zakresu analityki sprzedaży, zakup danych
analitycznych
4) Automatyzacja procesów magazynowych i logistycznych,
innowacje
5) Usługi doradcze w zakresie budowy struktury holdingowej
do zarządzania kilkoma rodzajami działalności gospodarczej
Logistyka, zielone technologie w zakresie recyklingu odpadów
komunalnych, instalacje odsalania wody, produkcja materiałów
budowlanych itp.

Firma produkująca suplementy diety z lnu

Rozszerzenie działalności firmy z polskim partnerem

Integratorzy systemów automatyki i
telemechaniki w przemyśle energetycznym.

Producenci oprogramowania;
1) SCADA
2. ASKUE - zautomatyzowany system ewidencji energii
elektrycznej
3) zintegrowane systemy zarządzania
4) analiza danych i analityki

System SCADA
Szafy sterownicze
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9.

„Saryarka-MS” sp. z o.o.

10. „DANK KZ” sp. z o.o.

11. „Eger” sp. z o.o.
12. ANM Group

Budowa obiektów sieci elektroenergetycznej

Zajmuje się produkcją piwa i napojów
bezalkoholowych (kwas, lemoniada), a także
działalnością restauracyjną. Wszystkie produkty
oparte są na ekologicznie czystej wodzie z
własnej studni, która znajduje się na terenie
zakładu.
Firma zajmuje się produkcją i przetwórstwem
gryki.
Budowa zakładu do produkcji napojów
bezalkoholowych, koncentratów i przecierów

Producenci sprzętu:
1. Sterowniki
2. Moduły dyskretnych i analogowych wejść/wyjść
3. Przekształtniki napięcia
4. Przekładniki prądowe
5. Czujniki uszkodzeń (zwarć) kabli
Sprzęt elektryczny dla stacji elektroenergetycznej 6-10-35-110220kV (transformatory, zabezpieczenia przekaźnikowe,
automatyka, kable):
1. Produkty kablowe na wysokie napięcie 6kV i więcej
2. Produkty kablowe
3. Złącza kablowe.
4. Kable sterujące.
5. Wsporniki szyn zbiorczych 110-220 kV
6. Osłony prądu przemiennego 0,4 kV
7. Wyłączniki automatyczne Zbiornik z izolacją gazową
8. Przełącznik kolumnowy
9. Izolatory trójbiegunowe
10. Ograniczniki przepięć
Firma zainteresowana jest nawiązaniem kontaktów z
producentami mąki ziemniaczanej w celu omówienia
możliwości uruchomienia produkcji w Kazachstanie
Firmy zainteresowane zakupem gryki z Kazachstanu
Inwestor zainteresowany branżą przetwórstwa owocowego
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13.

„Karat” sp. z o.o.

14. Global Beverages

15. GSA Group

16. iP Khmura Sh.S.

Produkcja wyrobów z papieru do celów
gospodarczych i sanitarno-higienicznych,
produkcja płyt z tworzyw sztucznych, komór do
opon i profili.
Naprawa i przegląd techniczny silników
elektrycznych, generatorów i transformatorów,
handel detaliczny wyrobami piekarniczymi i
cukierniczymi w wyspecjalizowanych sklepach
Global Beverages jest największym holdingiem
reprezentującym zakłady produkujące naturalną
wodę mineralną, napoje bezalkoholowe i wódkę
w Kazachstanie. W skład holdingu wchodzą
następujące zakłady: "Kokshetauska woda
mineralna”, „GEOM” sp. z o.o.,
„Pietropavlovska wytwórnia wódek”, „Vympel”
sp. z o.o.
Budowa elektrowni ze źródeł OZE w pełnym
zakresie EPC: doradztwo, projektowanie i
dostawa urządzeń, montaż, uruchomienie, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny
Od 2008 roku firma zajmuje się importem
sprzętu medycznego, leków, elektroniki (tablety,
smartfony, kamery sportowe), materiałów
budowlanych i kolektorów słonecznych, paneli
fotowoltaicznych (stacjonarnych i mobilnych),
hybryd TWIN. Rozpoczęła teraz handel w branży
spożywczej, posiada własny środek transportu z
agregatem chłodniczym.
Posiada licencje na prowadzenie magazynów:
handel eksport-import oraz magazynowanie
sprzętu medycznego, w tym aparaty RTG, MRI,

Urządzenia do produkcji wyrobów z papieru gospodarczego i
sanitarno-higienicznych, wyrobów z tworzyw sztucznych,
komór do profili i opon

Sprawdzony dystrybutor w Polsce oraz przedstawiciele dużych
sieci handlowych: Dino, Żabka, Lewiatan, Biedronka,
Delikatesy Centrum, Piotr i Paweł

Elektrownie słoneczne, wiatrowe i wodne (sprzedaż instalacji
OZE, budowa, wyposażenie i materiały dla obiektów OZE)

- Źródła odnawialnej energii
- Dostawcy produktów spożywczych na rynek Republiki
Kazachstanu (ryby, wędliny, wędliny, półprodukty przed
gotowaniem błyskawicznym)
- Dostawa warzyw, owoców, miodu do Polski
- Dostawa aparatów KT, MRT, RTG
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Polsko-Kazachstańskie
17. Centrum Biznesowe
„TOMIRIS”

CT, handel oraz magazynowanie eksport-import
leków.
- posiada bazę klientów, która jest
przygotowywana i aktualizowana od prawie 10
lat
- dysponuje tłumaczami z języka polskiego na
rosyjski, z rosyjskiego na polski (kwalifikacje
tłumacza przysięgłego w Polsce), przyznawane w
instytucjach państwowych Republiki
Kazachstanu
Od 2008 roku firma zajmuje się importem
sprzętu medycznego, leków, elektroniki (tablety,
smartfony, kamery sportowe), materiałów
budowlanych i kolektorów słonecznych, paneli
fotowoltaicznych (stacjonarnych i mobilnych),
hybryd TWIN. Rozpoczęła też handel w branży
spożywczej, posiada własny środek transportu z
agregatem chłodniczym.
Posiada licencje na prowadzenie magazynów:
handel eksport-import oraz magazynowanie
sprzętu medycznego, w tym aparaty RTG, MRI,
CT, handel oraz magazynowanie eksport-import
leków.
Posiada własny skład celny, budynek, w którym
znajdują się biura PKCB „TOMIRIS” oraz biura
do wynajęcia wraz z magazynem o powierzchni
700 m2, wysokości 8m. Przed magazynem
wylano beton, aby można było korzystać z
wózków widłowych. Całe terytorium jest
ogrodzone i wyposażone w system monitoringu
wideo, uzupełniony o ochronę 24 godzinna.

Firmy, które mogłyby rozlewać leki weterynaryjne z Indii i
Chin w Polsce i wysyłać je do Kazachstanu – dostępna lista
leków, które są potrzebne w Kazachstanie.
Dostawcy białka, dodatków do pasz dla drobiu (2-3 auta na mc)
Spotkania z firmami, które chciałyby dostarczyć do
Kazachstanu kiełbasy (drób: indyk, kurczak), półprodukty do
szybkiego gotowania (mrożone),
Turystyka tzw. trofejnaja (związana z myślistwem) w
Kazachstanie, dla polskich myśliwych, agroturystyka a także
organizacje turystyki medycznej,
- PRZEZ
- dostawcy produktów spożywczych na rynek Republiki
Kazachstanu (ryby, wędliny, wędliny, półprodukty przed
gotowaniem błyskawicznym)
- dostawa warzyw, owoców, miodu do Polski
- Źródła odnawialnej energii
- Dostawa aparatów KT, MRT, RTG
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Budynek znajduje się 2 minuty od kompleksu
rozładunkowo-załadunkowego, wyposażonego w
rampy kolejowe i wózki widłowe, z równymi
utwardzonymi (betonowymi) platformami
manewrowymi oraz drogą wewnątrz budynku
prowadzącą bezpośrednio do ulicy.
Obiekt posiada powierzchnię wystawienniczą, na
której można zaprezentować importowane
produkty. Centrum jest tak zaprojektowane, że w
każdej chwili można handlować materiałami
budowlanymi, sprzętem medycznym, lekami,
żywnością, a także łatwo jest rozpocząć małą
produkcję - własny transformator 100 kW,
magazyn jest specjalnie wzmocniony
składowanie na 3 poziomach palet. do 2 ton,
które możena przeznaczyć w całości na
produkcję.
Dysponuje tłumaczami z języka polskiego na
rosyjski, z rosyjskiego na polski (kwalifikacje
tłumacza przysięgłego w Polsce), przyznawane w
instytucjach państwowych Republiki
Kazachstanu
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