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Selena: Nowy zakład produkcyjny i centrum dystrybucyjne w Kazachstanie
Inwestycja w Kazachstanie zainaugurowana przez Prezydenta Nursułtana Nazarbajewa
Selena kontynuuje światową ekspansję oraz umacnia pozycję spółki jako czołowego globalnego producenta i
dystrybutora nowoczesnej chemii budowlanej. Firma uruchomia w Kazachstanie najnowszą fabrykę i centrum
dystrybucyjne w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Nowe miasto Astana”. Inwestycja znacząco zwiększy moce
produkcyjne firmy i pozwoli na wytwarzanie ok. 120 tysięcy ton nowoczesnej chemii budowlanej rocznie. 6
grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego zakładu Seleny w formie transmisji telewizyjnej z
udziałem Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa.

Grupa Selena prowadzi w Kazachstanie działalność od 2002 roku. Aktywność Seleny w Kazachstanie realizowana jest
przez oddziały dystrybucyjne zlokalizowane w Astanie, Ałmacie, Szymkencie, Atyrau, Aktobe, Aktau, Karagandzie i UstKamienogorsku, a także przez pierwszy zakład produkcyjny w Astanie – wytwarzający zaprawy suche służące do
ocieplania budynków. W ciągu 14 lat Selena zbudowała pozycję lidera lokalnego rynku klejów montażowych, pian
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poliuretanowych i uszczelniaczy z udziałami rynkowymi przekraczającymi 45%. W swojej ofercie na rynku
kazachstańskim Grupa ma ponad 200 produktów, głównie pod markami własnymi Tytan i Artelit.
Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Nowe miasto Astana” rozpoczęła się
w 2015 roku i poprzedzona była wieloma przygotowaniami. Jest to zaawansowana inwestycja, w skład której wchodzi
nie tylko zakład produkcyjny, ale również nowoczesne centrum dystrybucji.
„Grupa Selena specjalizuje się w opracowywaniu i dostarczaniu na rynek systemowych rozwiązań dla
budownictwa. Należy przy tym podkreślić, że jest to rynek globalny. Dlatego dywersyfikacja mocy produkcyjnych ma
kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy. Strategia spółki zakłada międzynarodową ekspansję, dlatego konieczna jest
budowa obiektów w krajach, w których Selena działa. Uruchomienie nowego zakładu stworzy dla Seleny szansę na
nowe rynki zbytu, gdyż docelowo ponad 40% produkcji będzie eksportowane na rynki krajów Azji Centralnej oraz
południowej Syberii. Fabryka zapewni nowe miejsca pracy dając świadectwo odpowiedzialnemu społecznie
modelowi biznesowemu firmy. 95% zatrudnionego w zakładzie Seleny personelu to menedżerowie, specjaliści i
pracownicy kazachstańscy, z których część odbyła już zaawansowane szkolenia technologiczne w Polsce. Kluczowe
specjalności osób zatrudnionych w zakładzie to inżynierowie, menadżerowie produkcji oraz kierownicy ds.
zarządzania jakością. W 2017 roku zatrudnianie wyniesie ok. 50 osób i będzie zwiększane w kolejnych latach.” –
powiedział Jean-Noel Fourel, Prezes Zarządu Selena FM S.A., jednostki nadrzędnej w Grupie Selena
Nowy zakład Selena Insulations w Astanie
należy do grupy 15 zakładów produkcyjnych
firmy na całym świecie, głównie w Europie oraz
Ameryce Południowej i Azji. Produkowane w nim
będą nowoczesne zaprawy do izolacji termicznej
domów
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technologii, jakie stosowane są przez Selenę w najnowocześniejszych zakładach w Polsce, Hiszpanii, Turcji, Brazylii czy
w Korei. Zakład ten został zbudowany z udziałem polskich i kazachstańskich specjalistów. Wyposażony jest w dwie
nowoczesne linie produkcyjne z pełnym komputerowym sterowaniem oraz wewnętrzne laboratorium do rozwoju nowych
produktów i kontroli jakości.
„Realizację tej inwestycji silnie wspierał Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce – Pan Altay Abibullajev, a
także rząd i administracja Republiki Kazachstanu oraz Akimat Astany. Dzięki temu nowy zakład produkcyjny Seleny
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w Astanie został zbudowany i uruchomiony w rekordowym tempie – nie tylko biorąc pod uwagę uwarunkowania w
regionie - ale uwzględniając nawet standardy światowe. Silnym, pozytywnym impulsem do dalszego rozwoju współpracy
biznesmenów oraz naukowców Kazachstanu i Polski była także wizyta Prezydenta Kazachstanu Nursułtana
Nazarbajewa w Polsce w sierpniu bieżącego roku. Jesteśmy bardzo dumni, że 6 grudnia to właśnie Pan Prezydent
dokonał uroczystego otwarcia nowego zakładu produkcyjnego Seleny w Astanie. Wierzę, że inwestycja Seleny
przyczyni się do zacieśnienia współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Kazachstanem, który jest obecnie jednym z
najlepszych i najbardziej konkurencyjnych miejsc do inwestowania w Azji Centralnej.” - powiedział Krzysztof Domarecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

Informacje dodatkowe:
Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z trzech największych producentów piany
poliuretanowej na świecie. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania
oraz produkty komplementarne. W skład Grupy wchodzi 30 spółek w 17 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii,
Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie. Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych
rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać – jest to firma innowacyjna, kreująca nowe rozwiązania, dostosowane do rosnących potrzeb
użytkowników. Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach. Spółka została wyróżniona przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w ramach konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Trwały Sukces” oraz
otrzymała m.in. tytuł Teraz Polska w kategorii „Inwestycja Zagraniczna”. Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą
się uznaniem partnerów i klientów w 70 krajach. Portfolio marek Grupy otwierają takie topowe brandy jak: Tytan, Quilosa, Artelit czy Matizol. Od
kwietnia 2008 akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM SA – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Więcej informacji o spółce na: www.selena.com

