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W dniach  19.03.2015 – 20.03.2015 w Warszawie odbędzie się szczyt 

gospodarczy Europe – Africa Business Summit organizowany przez 

IESE. Gras Savoye jest głównym partnerem tego wydarzenia. 
 
 

Tematyka Europe – Africa Business Summit skierowana jest do 

przedsiębiorców , którzy zamierzają rozwijać swoje firmy w Afryce i poznać 

narzędzia pozwalające na rozpoczęcie inwestycji oraz na efektywną działalność 

na tym rynku.  
 
Wśród prelegentów wystąpią między innymi dr Jan Kulczyk – właściciel Kulczyk 
Investments oraz Horst Köhler – Prezydent Republiki Federalnej Niemiec w latach 
2004-2010. 
 

W ramach Szczytu Gras Savoye we współpracy z kancelarią prawną Gide 

Loyrette Nouel oraz firmą audytorską Mazars organizuje panel dotyczący 

aspektów prawnych, ubezpieczeniowych oraz fiskalnych zakładania  

i prowadzenia działalności w Afryce. Poruszone zostaną konteksty związane  

z bezpieczeństwem działalności oraz udzielone będą konkretne odpowiedzi na 

wszystkie zadane przez państwa pytania. Ponadto wszystkie powyższe 

informacje zostaną poparte konkretnymi przykładami firm, które dzięki pomocy 

wyżej wymienionych spółek inaugurowały swoją działalność na kontynencie 

afrykańskim. 

 

W panelu udział wezmą  

Olivier Dubois – Dyrektor Filii Zagranicznych Grupy Gras Savoye 

Paris 

François Krotoff - Partner w paryskim biurze kancelarii Gide Loyrette 

Nouel 

Taïbou Mbaye – Partner Zarządzający Mazars Senegal. 
 

Panel dyskusyjny organizowany jest w ramach projektu „Synergy”, który 

stanowi wspólne przedsięwzięcie GLN, Mazars i Gras Savoye w Polsce, 

zgodnie  

z którym trzy firmy oferujące komplementarne usługi adresowane do tej samej 

grupy przedsiębiorstw połączyły swoje siły by umożliwić zaproponowanie 

swoim klientom szerokiej gamy usług audytorskich, ubezpieczeniowych oraz z 

zakresu doradztwa prawnego i podatkowego. 



Gras Savoye jest największą grupą świadczącą usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego niezmiennie od 1992 

roku we Francji i od 2004 w Polsce. Gras Savoye została założona w 1907 we Francji. Obecnie grupa zatrudnia 
ponad 3800 osób, a jej sieć obejmuje około 100 placówek w różnych częściach świata. Gras Savoye jest 
pierwszym brokerem ubezpieczeniowym działającym w Afryce, obecnym na kontynencie od 1951r. Gras Savoye 
obsługuje swoich klientów poprzez 40 biur w 31 afrykańskich krajach. 
Grupa działa w Polsce w ramach dwóch spółek  

 Gras Savoye Polska – broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny  

 Pol-Assistance – spółka serwisowa  

Gras Savoye w Polsce, z 400 osobowym zespołem i obrotami przekraczającymi 150 mln PLN zapewnia obsługę 
wszystkich linii ubezpieczeniowych takich jak ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności 
cywilnej, osobowe oraz specjalistyczne produkty. Usługi Gras Savoye kierowane są dużych międzynarodowych 

firm oraz do średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż. Grupa specjalizuje się w szczególności w obsłudze 
sektora budowlanego i nieruchomości, energetycznego, finansowego i motoryzacyjnego oraz podmiotów 
publicznych. W ramach jej struktur istnieje dedykowany departament obsługi klientów francuskich. Grupa 
świadczy ponadto usługi w zakresie masowej dystrybucji ubezpieczeń, bancassurance, risk management, 
reasekuracji, likwidacji szkód oraz assistance.  
Spółki Gras Savoye zostały osiem razy nagrodzone tytułem Gazela Biznesu. Znalazły się również w 

zaszczytnym gronie Diamentów Forbes oraz otrzymały od Dun&Bradstreet certyfikat Przejrzysta Firma oraz 
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. 
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