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Eurasian Natural Resources Corporation PLC  

(Евразийская корпорация природных ресурсов) 
 

ENRC и акимат Костанайской области заключили Меморандум о сотрудничестве по 
реализации социальных проектов на 2011 год 

 
Церемония заключения Меморандума о сотрудничестве по реализации социальных 

проектов на 2011 год состоялась сегодня между корпорацией ENRC и акиматом Костанайской 
области. В продолжение многолетней традиции социального партнерства Главный 
исполнительный директор ENRC PLC Феликс Вулис и аким области Сергей Кулагин 
подписали совместный Меморандум, направленный на развитие региона. В этом году вклад 
корпорации в социальное благоустройство области составит порядка 1,354 млрд тенге. 

В рамках Меморандума планируется осуществить ряд первоочередных экономических, 
социальных и культурных проектов. Значимые инфраструктурные проекты включают в себя 
асфальтирование дорог в г. Рудный на сумму порядка 350 млн тенге, а также спонсорскую 
помощь для ремонта школы в п. Качар.  

В соответствии с устоявшейся практикой во всех регионах своего присутствия ENRC 
активно способствует развитию физкультуры и спорта. Ежегодно корпорация оказывает 
помощь местным спортивным организациям, в частности в этом году планируется направить 
средства на поддержку ФК «Тобол», на развитие хоккея с шайбой, а также в целом на 
продвижение спорта в регионе – всего на сумму более 400 млн тенге. 

Следует особо отметить проекты в рамках Меморандума, которые направлены на 
поддержку местных духовных концессий. На строительство мечети и церкви в г. Рудный, а 
также на помощь духовным центрам корпорация выделит почти 440 млн тенге. Кроме того, 
Меморандум предусматривает оказание поддержки выдающимся деятелям культуры, 
искусства и образования области. 

Средства на финансирование в рамках Меморандума будут направлены через 
Корпоративный благотворительный фонд «ENRC Көмек» и АО «ССГПО», входящий в состав 
ENRC.  

В ходе церемонии подписания Меморандума Главный исполнительный директор 
ENRC PLC Феликс Вулис отметил: «Для Евразийской корпорации природных ресурсов 
заключение меморандумов о сотрудничестве с акиматами стало не только доброй традицией, 
но и одним из основных приоритетов в реализации политики корпоративной социальной 
ответственности Группы. Главное значение данной практики заключается в том, что она 
приносит реальные результаты и способствует развитию промышленных регионов». 

В течение последних девяти лет ENRC ежегодно заключает меморандумы о 
сотрудничестве с исполнительными органами областей, где расположены предприятия 
Группы, в частности с акиматами Павлодарской, Костанайской, Карагандинской и 
Актюбинской областей. В 2010 году в четырех регионах страны были подписаны 
меморандумы на общую сумму порядка 5 млрд тенге. В текущем году уже были заключены 
меморандумы между ENRC и акиматами Карагандинской и Павлодарской областей. 
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О ENRC PLC 
ENRC является ведущей диверсифицированной группой компаний в сфере добычи и 

обогащения полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, 
энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. Производственные активы группы 
находятся в основном в Республике Казахстан и включают: ТНК Казхром, Жайремский ГОК, 
Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), Алюминий 
Казахстана, Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евроазиатскую энергетическую корпорацию 
(ЕЭК) и ENRC Logistics. 

Другие активы, прежде всего Подразделения других цветных металлов, в основном 
расположены в Африке и включают в себя медные и кобальтовые активы компаний Central African 
Mining and Exploration Company (CAMEC), Chambishi Metals PLC и 50,5% акций Camrose Resources 
Limited (Camrose). В ENRC также входят Серовский завод ферросплавов в России, Bahia Minerals BV и 
Mineração Minas Bahia SA (MIBA), проекты по разведке железной руды в Бразилии, а также 50% акций 
Xinjiang Tuoli Taihang Ferroalloy Company в Китае (Туоли) и 14,35% акций Northam Platinum Limited, 
одного из лидирующих производителей платины в Южной Африке. В ENRC на данный момент 
работают более 70 000 человек, из которых 65 000 – в Казахстане.  

ENRC входит в список FTSE 100. 
 
 
Прогнозные заявления 
Данное объявление содержит прогнозные заявления, отражающие мнение руководства 

Группы относительно будущих событий. Эти заявления включают вопросы, не являющиеся 
историческими фактами, или являющиеся заявлениями по поводу намерений, мнений или ожиданий 
Группы, касающихся, помимо прочего, результатов деятельности Группы, финансового состояния, 
ликвидности, перспектив, роста, стратегий и сфер производства, в которых занята Группа. В 
основе прогнозных заявлений лежат планы, расчеты и прогнозы, поэтому не нужно полагаться на 
них с очень большой степенью уверенности. Такие заявления подвержены риску и 
неопределенности, большинство из которых трудно предугадать и, как правило, выходят за рамки 
контроля Группы. Группа предупреждает, что прогнозные заявления не гарантируют результатов 
деятельности в будущем, и в случае осуществления рисков и неопределенностей, или если 
предположения, лежащие в основе этих заявлений, окажутся неточными, фактические результаты 
деятельности Группы, финансовое состояние, ликвидность и развитие производства Группы, 
могут значительно отличаться от тех, что сделаны или предложены прогнозными заявлениями, 
содержащимися в данном объявлении. Кроме того, даже если результаты деятельности Группы, 
финансовое состояние, ликвидность и развитие производства Группы будут соответствовать 
прогнозным заявлениям, содержащимся в данном объявлении эти результаты или события не 
являются индикаторами результатов или событий в будущих периодах. Группа не берет на себя 
каких-либо обязательств по пересмотру или подтверждению выводов аналитиков, предположений 
или расчетов или по публикации корректировок прогнозных заявлений для отражения событий, 
которые могут иметь место, или обстоятельств, возникших после даты данного объявления. 



 
 
21 сəуір 2011 жыл  
Павлодар қ. 

 
Eurasian Natural Resources Corporation PLC  

(Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясы) 
 

ENRC жəне Қостанай облысының əкімшілігі 2011 жылғы əлеуметтік жобаларды жүзеге 
асыру бойынша əріптестік туралы Меморандумға қол қойды 

 
Бүгін ENRC корпорациясы мен Қостанай облысы əкімшілігінің арасында əлеуметтік 

жобаларды жүзеге асыру бойынша əріптестік туралы Меморадумға қол қою рəсімі өтті. 
Əлеуметтік саладағы көп жылдық өзара əріптестіктің жалғасы ретінде ENRC PLC Бас 
атқарушы директоры мен Қостанай облысының əкімі Сергей Кулагин өңірдің дамуына 
бағытталған Меморандумға қол қойды. Осы жылы корпорацияның өңір дамуына қосатын үлесі 
шамамен 1,354 млрд теңгені құрайды. 

Меморандум аясында бірқатар экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени жобаларды 
жүзеге асырылады. Маңызды инфрақұрылымдық жобаларға Рудный қаласындағы жолдарды 
асфалттау мен Қашар поселкесіндегі мектепті жөндеуді айтуға болады. 

Қалыптасқан дəстүрге сəйкес ENRC өз кəсіпорындары орналасқан барлық өңірде 
спорттың дамуына көмек көрсетеді. Жыл сайын корпорация жергілікті спорт ұйымдарына 
көмек қолын созады. Атап айтқанда, ағымдағы жылы жалпы сомасы 400 млн теңге демеушілік 
көмек ретінде «Тобыл» ФК-на, шайбалы хоккей мен өңірдегі спортты дамытуға жұмсалмақ. 

Меморандумдағы жергілікті діни концессияларды қолдау жөніндегі жобаларды да атап 
айтқан жөн. Рудный қаласында мешіт пен шіркеудің құрылысына, сондай-ақ діни орталықтарға 
көмек ретінде корпорация 440 млн теңгеге жуық қаражат бөледі. Бұған қоса, Меморандумда 
белгілі мəдниет, өнер жəне білім қайраткерлеріне көмек көрсету де қарастырылған.  

Меморандум жобаларын қаржыландыру «ENRC Көмек» корпоративтік қайырымдылық 
қоры мен ENRC құрамындағы «ССКӨБ» АҚ арқылы жүзеге асырылатын болады.  

«Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясы үшін əкімшіліктермен əріптестік туралы 
меморандумдарға қол қою тек жақсы дəстүр болып қана қоймай, Топтың корпоративтік 
əлеуметтік жауапкершілігі саясатын жүзеге асырудағы негізгі басымдықтарының бірі болып 
қалыптасты. Бүл дəстүрдің бастапқы маңыздылығы ол нақты нəтижелер əкеледі жəне 
өнеркəсіп өңірлерінің дамуына жол ашады», - деп атап өтті Меморандумға қол қою рəсімі 
барысында ENRC PLC Бас атқарушы директоры Феликс Вулис. 

Соңғы тоғыз жыл қатарынан ENRC Топ кəсіпорындары орналасқан Павлодар, 
Қостанай, Қарағанды жəне Ақтөбе облыстарының атқарушы органдарымен осындай 
меморандумдарға қол қояды. 2010 жылы төрт өңірдегі меморандум аясындағы жүзеге 
асырылған жобалардың жалпы құны 5 млрд теңгеге жетті. Ағымдағы жылы ENRC Қарағанды 
жəне Павлодар облыстарының əкімшіліктерімен өзара əріптестік туралы Меморандумға қол 
қойған болатын. 

 
 
 
 
Қосымша ақпарат үшін хабарласыңыз: 
ENRC Қазақстан, Астана қ.,  
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т/ф.  +7 (7172) 59 21 53  
press@kz.enrc.com  
 
 



ENRC PLC, Лондон қ. 
Юлия Кальчева 
Қоғаммен байланыс бөлімі бастығының орынбасары 
т/ф.  +44 (0) 20 73891861 
julia.kalcheva@enrc.com  

 
ENRC туралы 
ENRC пайдалы қазбаларды қазып алу жəне байыту саласында жетекші əртараптандырушы 
компаниялар тобы болып табылады, ол кен қазып алу, өңдеу, энергетика, көлік жəне маркетинг 
кəсіпорындарымен интеграцияланған. 
Топтың өндірістік активтері негізінен Қазақстан Республикасында орналасқан жəне құрамына келесі 
кəсіпорындар кіреді: Қазхром ТҰК, Жəйрем КБК, Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі 
(ССКӨБ), Қазақстан алюминийі, Қазақстан электролиз зауыты (ҚЭЗ), Еуразиялық энергетика 
корпорациясы (ЕЭК), ENRC Logistics.  
Басқа активтер, ең алдымен Өзге түсті металдар бөлімшесі, негізінен Африкада орналасқан жəне оның 
ішінде Central African Mining and Exploration Company (CAMEC) жəне Chambishi Metals PLC мыс пен 
кобальт активтері жəне Camrose Resources Limited (Camrose) компанияларының 50,5 % акциялары бар.  
ENRC сондай-ақ Серов ферроқорытпа зауытына, Бразилиядағы темір рудасын барлау  жөніндегі Bahia 
Minerals BV жəне Minercao Minas Bahia SA(MIBA) жобаларына,  Қытайдағы (Туоли) Xinjiang Tuoli 
Taihang Ferroalloy Company акциясының 50%-ына жəне Онтүстік Африкадағы платина өндіру бойынша 
көшбасшы болып табылатын Northam Platinum Limited-тің 14,35% акцияларына иелік етеді.  
ENRC FTSE 100 тізіміне кіреді. ENRC-де қазіргі уақытта 70 000-нан астам адам жұмыс істейді, оның 65 
000-ы Қазақстанда.  

 
Болжамдық мəлімдемелер 
Аталған хабарландыруға Топ басшылығының болашақтағы оқиғаларға қатысты болжамдық 
мəлімдемелері енгізілген. Бұл мəлімдемелер тарихи дерек болып табылмайтын немесе Топтың 
қызметтік нəтижелері, қаржылық жағдайы, өтімділігі, келешегі, өсімі, стратегиясы мен Топ əрекет 
ететін өндіріс салаларына қатысты Топтың мақсаты, пікірі мен күтімі туралы мəлімдемелерді 
қамтиды. Болжамдық мəлімдемелер жоспарларға, есептер мен болжамдарға негізделген. 
Сондақтан, бұл мəлімдемелерге үлкен сеніммен қарау қажет емес. Мұндай мəлімдемелер екіұшты 
болып келеді, олардың көбін алдын ала болжау мүмкін емес мəне олар Топтың бақылау шеңберінен 
шығады.Топ болжамдық мəлімдемелер келешектегі қызмет нəтижелеріне кепілдік бере 
алмайтындығы туралы ескертеді. Мəлімдемелер екіұшты болып, ондағы болжамдар нақты 
болмаған жағдайда, Топ қызметінің нəтижелері, қаржылық жағдайы, өтімділігі мен Топ өндірісінің 
дамуы болжамдық мəлімдемелерде көрсетілгендерден анағұрлым ауытқуы мүмкін. Бұған қоса, егер 
Топ қызметінің нəтижелері,  қаржылық күйі, өтімділігі жəне Топ өндірісінің дамуы осы 
хабарландырудағы болжамдық мəлімдеулерге сəйкес келген жағдайда бұл нəтижелер немесе 
оқиғалар болашақтағы кезеңдердің көрсеткіші бола алмайды. Топ өзіне аналитиктердің 
қорытындыларын, ұсыныстары немесе есептерін бекіту не қайта қарау бойынша, не болмаса осы 
хабарлама берілген күннен кейін пайда болған оқиғалар мен жағдайларды көрсету үшін болжамдық 
мəлімдеулерге түзетулер енгізу жөніндегі басылымдар бойынша қандай да болмасын 
міндеттемелерді алмайды. 


