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MEIE KOHTA

TURGUDE VÕTI

Complus Systems Group on Eestis (Tallinnas),
Itaalias (Milaanos) ning Põhja-Ameerikas asuv,
2006. aastal asutatud sõltumatu kaubandusja tootmisettevõte. Complus Systems Group
keskendub peamiselt kuuele ärivaldkonnale:
naftaja
gaasitoodete
ning
energiasäästutoodetega
kauplemine,
naftakeemia tooted (HDPE, LDPE ja PP),
keemiatoodete
tootmine
ja
müük,
innovatsioonitehnoloogia ja äriteenused..
Meie ülemaailmsed suhted võimaldavad meil
pakkuda
jätkusuutlikke
lepinguid
kvalifitseeritud klientide ja vastaspooltega.
Complus Systems Group on ettevõte, millel on
selge 21. sajandi nägemus sellest, kuidas
muutuvad tehnoloogilised nõudmised meie
ülemaailmses ühiskonnas ning kuidas muuta
majanduslikku ja poliitilist maastikku, et
loomaks unikaalseid võimalusi.

Meie fookuses on saada iga tehing
pangatasandile
võimalikult
varakult.
Tegeleme otse varustajatega, olenemata
sellest, millist varaklassi kaalutakse. Complus
Systems Group juhtimine ning suhted
konsortsiumifirmadega
on
vastavates
tegevusvaldkondades ennast pika aja jooksul
tõestanud. Edukate tehingute võtmeteguriks
on
professionaalne
juhtimine
koos
kultuurilise tõhususe, kogemuste ja
tururuumist
arusaamisega.
Alates
novembrist 2015 on Complus Systems Group
alustanud
akrediteerimist
Venemaa
Föderatsiooniga ja eelkõige annab leping
Complus Systems meeskonnale võimaluse
pääseda
ligi
kõikidele
Venemaal
toodetavatele nafta-ja gaasitoodetele.
Complus Systems Group kaupleb peamiselt
nafta- ja gaasitoodetega,aidates viia nafta
suurematest ettevõtetest kvalifitseeritud
valitud ostjateni. Tooteid saab FOB- või CIFalusel tarnida ostjate poolt nõutavatesse
sihtkohtadesse (AWSP).

Complus Systems Group´is hõlmab meie
mitmekesine taust ning eetos nii lääne kui ka
ida
kultuuri. Kombineeritud
distsipliinid
võimaldavad meil tõhusalt suhelda tõeliste
kvalifitseeritud tarnijate ja ostjatega ning neid
hoida. Pikaajaline kogemus õigus-, finants- ja
pangandussektoris ning kõrgtehnoloogia
valdkonnas võimaldab Complus Systems
Group´il pakkuda jätkusuutlikku silda äri
juhtimisel Euroopasse, Aasiasse ja USA-sse.

tehingu sujuva ja vaevatu sulgemise.
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Seoses sellega on Complus Systems Group
jätkuvalt esindatud peamiselt Euroopas (Eesti,
Itaalia ja Šveits) ning neil on Venemaal, Hiinas,
Taiwanis ja USAs sõltumatud esindajad.

KAUBAD
Kaubatehingutel on kaks olulist tegurit,
mida tuleb tänastel maailmaturgudel
tõhusalt juhtida. Sageli ei õnnestu
tehinguid sõlmida, kuna müüjad ja ostjad ei
suuda kokkuleppele jõuda; poliitiline

olukord on konfliktne või puuub
osapoolte vaheline usaldus. Oma
ülemaailmse
lähenemise,
heade
juhtimisoskuste
ning
tehnilise
oskusteabe kaudu võime pakkuda
tehinguid
lihtsustatud
tehinguvoo
kaudu. Meie mitmekesised sidemed ning
pangandussuhted on edu võtmeks, kuna
vähendame võimalikke riske ja ebakõlasid
heauskste tarnijate ja ostjate vahel.

KOGEMUSED JA OSKUSED
Läbi koostöö ja suhtluse mitmete maailma
suurimate naftatarnijate ja hulgimüüjatega
juhitakse kvalifitseeritud tehinguid algusest
peale
korralikult
reguleeritud
pangakeskkonnas. Complus Systems Groupi
pangandussuhted ulatuvad meie ainuomanduses olevatesse tütarettevõtetesse
Itaalias, Šveitsis ja Põhja-Ameerikas. Complus
Systems Groupi töötajad omavad ühist
kumulatiivset
kogemust
kaubanduse,
turunduse, müügi, tehnoloogia, juriidika,
panganduse, väärtpaberite haldamise ja
kommertspanganduse valdkonnas üle 30
aasta.

TOOTED
Ülemaailmsete võrguühenduste kaudu suudame
sõlmida tarnimislepinguid nõuetele vastavatele
rahvusvahelistele ostjatele. Valdavalt on Complus
Systems Groupi poolt kaasatud naftatarnijad tõestatud
kogemustega akrediteeritud üksused. Complus Systems
Group keskendub viiele (5) peamisele kaubaklassile, mis
on tänapäeva globaalses majanduses nõutavad:
•
•
•
•
•

Energiatooted
Loodusvarad & kaevandamine
Roheline energia
Naftakeemia
Keemiline tootmine

Energiatooted:
• Toornafta
• Gaasiõli
• Kütteõli
• Lennunduse kütus
• VEELDATUD MAAGAASI/LPG
Loodusvarad & kaevandamine
• Rauamaak
• Süsi
• Vask
Roheline energia:
• LED-lampide projekteerimine ja tootmine
• Grafeeni tootmine
Naftakeemia:
• Ümbertöötatud HDPE
• Ringlussevõetud PP
• Taaskasutatud LDPE
TOOTMISKEMIKAALID, MIDA ON KOHANDATUD KÕRGELT
KVALIFITSEERITUD MEESKONNA POOLT
Saasteained ja muud probleemid, nagu parafiin, emulsioon,
korrosioon või katlakivi, võivad põhjustada tootmisseisakut
Sellisel juhul saab abi Complus Systems Group´i haru- Complus
seadmed
&
Chemical
käest.
Meie
valmistatud
tootmiskemikaalid kombinatsioonis enam kui 85-aastase
töökogemusega nafta- ja gaasitööstuses, professionaalsus ning
kõrgelt koolitatud teenindusmeeskond leiavad lahenduse
kõigile probleemidele. Kindlustame Teie masinate töö
maksimaalsel võimsusel, efektiivseimate tulemustega ning
madalaimate kuludega, kvaliteedis järelandmisi tegemata.

Meie ulatuslik tooteliin sisaldab (ei piirdu vaid sellega):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demulgaatorid
Parafiini inhibiitorid
Parafiini dispergandid
Vahustajad
Vee selgendajad
Katlakivi inhibiitorid
Korrosiooni inhibiitorid
Biotsiidid
Pindaktiivsed happed
Hapnikukogurid
Vesiniksulfiidikogurid
Süsinikdioksiidikogurid
Vahutajad
Seebipulgad
Soola inhibiitorid
Hüdraadi inhibiitorid
Vedeldajad
Erialatooted ja muud
Bioremediatsiooni tooted

Systems Group haldab oma tehnilisi oskusi ja asjakohaseid
pangandussuhteid, saamaks tehinguid Panga tegevusalasse
varaseimas lepingufaasis. See mudel võimaldab luua kõigi
asjaosaliste jaoks mugavusi ja minimaliseerida ebakindluse.Tegelik
turuolukord on Complus Systems Group´I põhifookus, kus peamised
tehingud sõlmitakse.

KLIENTUUR
Complus Systems Group´I peamiseks kliendiks on SOE (riigi
osalusega ettevõtted), kvaasikoraalsed ettevõtted ja teatud
eelkvalifitseeritud erasektori ostjad. Keskne fookus ja nõuded,
mida Complus Systems Group klientidelt otsib, on ettevõtte
kogemus korporatiivsetel turgudel. Complus Systems Group on
veendunud, et kaubanduse nõuetekohaseks haldamiseks
peavad olema valdkonnaalased teadmised ning kogemused.
Praegu on enamus Complus Systems Group´I klientidest
vastavate valitsuste nimel tegutsevad SOE-ettevõtted.
Erasektori klientuurist moodustavad suurema osa "ekssektori
veteranid”,
kellel
on
teadmised
ja
aktiivsed
kaubanduskogemused vastavates tegevusvaldkondades
Nõudmised klientidele on lihtsad: läbirääkimiste alustamiseks
on vaja kõrget kvalifikatsiooni ja otsekohesust. Esitada tuleb
ostusoov, pärast mida võtab Complus Systems Group
kasutusele oma standartse KYC ja DD protsessi.

HALDAMINE
Complus Systems Group on orgaanilise kasvugaa ettevõte, mis
loodi konkreetsel eesmärgil teenindada kaubanduse teatavaid
vajadusi ning ühendada äritegevust Euroopa, Aasia ja Ameerika
Ühendriikide vahel. on moodustatud konkreetse eesmärgi ja
kavatsusega teenindusse võtta teatavaid füüsilise tarbekaupade
äri vajadusi ja sillaks kaubandustehinguid Euroopasse, Aasiasse
ja Ameerika Ühendriikidesse. Complus Systems Group ' iga
ühinenud ettevõtete ainulaadne taust ressursside juhtimise
ning pangaduse positsioonil võimaldab leida lahenduse
probleemidele, mis tavaliselt kaubatehinguid puudutavad.
ENG Stefano Ferrari
Enne Complus Sytemsi asutamisest oli Itaalia kodanik Stefano
Alcatel TLC Kaug-Ida piirkonna ekspordijuht. Stefano hoiak
keskendus
TLC
ülemaailmsetele
turgudele,
nafta
ülemaailmsetele turgudele, varahalduses ja erakapitalis.
Stefano on töötanud seeniorpositsioonidel ettevõtetes Italtel,
Lucent ja Nettest. Stefano pikaajaline töökogemus on kaasa
toonud väga olulisi koostöid suuremate naftaettevõtet nagu
ENI, Lukoil, CNPC ja Socar. Stefanol on õnnestunud edukalt
sõlmida koostöölepinguid paljude naftaettevõtetega Hiinas ja
USA-s. Stefano on Complus Systems grupi tegevjuht.
ENG Karl Kuhn
Šveitsi kodanik Karl Kuhn on Complus Systems Group´ija
Complus Systems Group Itaalia ning Šveitsi haru tegevdirektor.
Tema vastutab kohaliku tegevuse eest Euroopas ja Venemaal.
Enne liitumist Complus Systems Group ' iga töötas Karl
direktorina sellistes ettevõtetes nagu ASCOM, MOTOROLA ja
ITALTEL. Karl omab
finants-ja pangandussüsteemis
suurepäraseid oskusi ning pikaajalisi kogemusi.
Dr. William L. Burns
Dr. William L. Burns (USA kodanik) on Complus Systems Group '
i ja Complus Systems Group´i õigusosakonna vastutav isik. Bill
on endine Montana kohtunik ja 20 aastasekogemusega
advokaat. Bill on ka rahvusvahelise õiguse professor
spetsialiseerumisega rahvusvahelistes lepingutes

Dr. Barry F. Haugh
USA kodanik Barry F. Haugh on Complus Systems Groupi PõhjaAmeerika osakonna tegevdirektor. Praegu Texases ja Virginias.
Enne Complus Systems Group´iga liitumist töötas Barry
logistikaalal, juhtides õhu-ja maapealsete kaubavedusid ning
arendadades UPS-i lennutranspordisüsteemi. Operatsioonide
seadistamine mitmes linnas Mississippi jõe idaosas UPS-i jaoks.
Barrry´l on üle 30 aastane juhtimiskogemus, kasutades oma
logistika, klienditeenindus ja müügioskused, aitamaks suunata
tehinguid positiivse lahenduseni.
Dr. Brad Mothersbaugh
Brad Mothersbaugh on täiuslik raamatupidaja, rohkem kui 35
aastase töökogemusega. Ta on teeninud avalikult kaubeldava
rahvusvahelise allmereehitusettevõtte vastutavaks töötlejana,
hallates kõiki igapäevaseid raamatupidamistoiminguid,
igakuiseid sulgemiseperioode ja kvartaalset finantsaruandlust
vastavalt sisejuhtimisele, äriühingu üldjuhtimise ja SEC
nõuetele. Tal on spetsiaalsed kogemused finantskorrigeerimise
ja nendega seotud SEC-i arhiveerimisega ning on esitanud
hoolsuskohustuse aruandluse ja raamatupidamisarvestuse
uuringuid, mis on seotud nafta ja gaasi omandamise
projektidega, samuti kohtuvaidluste projektidega. Tal on
kogemusi nafta ja gaasi, kinnisvara ja professionaalsete
teenuste valdkonnas ning tema professionaalne hoiak enne
liitumist Complus ' i ettevõtetega hõlmab järgmist: Opportune
kõrgem Nõuandspetsialist; Toornafta globaalse kauplemise
analüütik Chevron/Texaco, avalik raamatupidamine ja GL
kontroller Caltex/American Overseas Petroleum.

Dr. Ladd Naquin
"Sinu äri edu hoiab meid ka äris. Sellepärast otsimealati sinu
parimaid huvisid. "
Ladd Naquin ehitas oma pere omanduses oleva äri üles nullist.
Tänu tohututele kogemustele naftapõllu tugitööstuses, teab ta,
mida sa tahad ja vajad. Complus Systems Group eksklusiivselt
pakub usaldusväärseid, kõrge jõudlusega keemilisi tooteid ja
ausat, asjatundliku müügimeeskonda.
Complus Systems Group meeskond, mis hõlmab insenere ja
sertifitseeritud laboritehnikud, omab rohkem kui 85
kombineeritud aastat töökogemusi.

Dr. Jun Wang
Jun Wang on Hiina kodanik, kuida elab juba viimased 12
aastat Soomes, Helsingis. Jun on professional, omades üle
15 aastalist töökogemust kauplemise, projekti rahandus-ja
energeetikatööstuses nii Euroopas kui ka Aasias. Tema
ainulaadne juhtimisstiil on muutnud ta edukaks, kindlaks ja
arenenud ärivõimalustega multi-kultuuriline töötajaks. Jun
tänu pikaajaliste suhete ja pere mõjule omab kõrgel
tasemel kontakte Hiinas, olles seetõttu Complus Systems
Group peamine ühendus SOE ostjate Hiinas ja teistes Aasia
riikides vahel.
Mr. Fausto Bianchi
Fausto ' il on üle 25 aasta kogemust piiriülestes
kaubandussektorites, mis ulatuvad projekti rahastamis-,
kapitali kaasamise, investeeringute ja kapitaliosaluse
halduseni. Enne Complus Systems ' i kaasasutamist oli
Fausto suurfirmade tegevjuht Itaalias ning ta on olnud
aktsionär ja ülemaailmse panga esimees Libeerias, ainus
Pank Libeerias, kellel on lubatud hallata pangatehinguid
Euroopa, Aasia ja USA vahel. Pank on hiljem müüdud PHBle (omab tema Kõrgeausus prints Shah Karīm Al-Husaynī,
aga Khan IV).
Mr. Marco Alboni
Marco on kogenud professionaal, kel on üle 25 aasta
kogemust kaupade, projektide finantseerimise ja
energiasäästu tööstustes nii Euroopas kui ka Aasias. Marco
on Itaalia kodanik, kes resideerub Tallinnas, Eestis. Marco
liitus Complus Systems Group´iga 2010. Aastal.

Mr. Mustapha Sowe
Mustapha on kogenud professionaal, üle 15 aastase
töökogemusega, kaupade, projektide finantseerimise ja
energiasäästu tööstuste vallas, nii USAs kui ka Aasias. Mustapha
on USA kodanik, kes elab Ameerika Ühendriikides Texases Irving
' is.
Mustaphal on magistrikraad rahanduses ning ta töötas
peamiselt JP Morgan Chase ' i ja Wells Fargo pankade jaoks.
Mr. Stefano Spiti
Stefano on kogenud professionaal, kel on üle 30 aasta kogemust
kaupade, projektide finantseerimise ja energiasäästu tööstuste
valdkonnas nii Euroopas kui ka USAs. Stefano on Itaalia kodanik,
kes elab Itaalias, Milanos.
Mrs. Anneli Ferrari
Complus Systems Group´i täitevsekretär ja meeskonna
assistent. Anneli suhtleb vabalt vene, eesti, inglise ja Itaalia
keeles.

KONTAKTID
Haldus:
Roosikrantsi 2 – K154
10119 Tallinn - Estonia
Ida-Euroopa peakorter:
Vabaõhumuuseumi tee 2A-14
13522 Tallinn Estonia
Tel.: +372-6027986
Fax: +372-6667289
Mob: +372-5010996
Lääne-Euroopa peakorter:
Via Lavoratori Autobianchi 1, Building 9
20832 Desio (MB)
Italy
Tel.: +39-0362-30911
Fax: +39-0362-3091-247
Mob: +39-3371173206
WWW.COMPLUSYSTEMS.COM
WWW.COMPLUSTRADING.COM

COMPLUS SYSTEMS
GROUP

Turuvõtmed
Mitmekesistamine
Kui olete loonud eduka äri, on teie majanduskasv piiratud teie turu
suurusega. Mitmekesistamisstrateegia avab uusi võimalusi.

