
 

 

 

 

  

Bästa damer och herrar! 

Intex AB (Smolensk stad) tillverkar lantbruksmaskiner för utfodring av nötboskap. Tekniken säljs 

under varumärket Hozain (dvs. Husbonde på svenska). Vår verksamhet under de senaste 20 åren har resulterat i 

en hög efterfrågan på vår produktion på marknaden i Oberoende staters samvälde. Vi är ett ledande företag i 

Oberoende staters samvälde när det gäller sortiment av fodervagnar. Vår andel på marknaden i Ryssland är mer 

än 25% inom vår bransch. Varumärket Hozain omfattar följande varor: 

 Foderhackare, foderblandare, fodervagnar med vertikala och horisontella skruvar, 

 Halmströare för att förse nötboskap med ströbädd av halm, 

 Släpvagnar för jordbrukstransporter, 

 Gödselspridare. 

Vi är intresserade av att skaffa kontakter med nya återförsäljare (företag) som är villiga att lansera vår 

produktion på marknaden i sitt land, samt av att hitta en strategisk samarbetspartner som har erfarenhet inom 

tillverkning av lantbruksmaskiner och är villig att etablera en gemensam fabrik i Ryssland. Som en sådan 

partner skulle ni ha följande förmåner: 

1. Ökad försäljning av varorna i Oberoende staters samvälde, inklusive stater som ingår 

Eurasiska ekonomiska unionen (en tullunion mellan Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Armenien och 

Kirgizistan) genom tillgång till nya marknader och marknadsföring av varorna genom vårt försäljningsnätverk. 

2. Minskade kostnader för logistik tack vare montering av varorna vid våra 

produktionsanläggningar. 

3. Har ni produktionsanläggningar i Ryssland, får ni delta i statens program som syftar till att 

stödja lokala producenter och få bistånd för att tillverka lantbruksredskap. 

4.  Staten och Rosagroleasing AB, det stora leasingföretaget inom offentliga sektorn, stödjer 

lantbrukstillverkare genom att erbjuda lantbruksteknik till förmånliga villkor. 

5. Närhet och tillgänglighet till den ryska marknaden som har stor potential, samt egen 

tillverkningsanläggning och ett utvecklat försäljningsnätverk garanterar hög försäljning i denna region. 

 

Vi erbjuder vår strategiska partner en möjlighet att köpa en andel i business. 

 

Med vänliga hälsningar, 

A.N. Fedukovich 

Grundare av Intex AB 
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J.O. Lavrov 

Vice direktör 
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