
 
 

9 июня  2017 года  

 
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ  ПРЕДЭКСПОРТНОЙ  КРЕДИТНОЙ  ЛИНИИ  И 

УВЕЛИЧЕНИЕ  ЛИМИТА ДО $600 МЛН  
 

Группа KAZ Minerals сообщает о рефинансировании существующей предэкспортной кредитной линии, 
которое включает в себя увеличение лимита заимствования до $600 млн. 

По новым условиям продлен срок погашения задолженности по существующей кредитной линии на 
2,5 года – с декабря 2018 года по июнь 2021 года. Пересмотрен график погашения кредита: погашение 
основной суммы долга начнется в июле 2018 года, затем будет выплачиваться ежемесячными 
равными долями в течение трех лет вплоть до окончательного погашения в июне 2021 года. 

Размер кредитной линии увеличен до $600 млн, что демонстрирует сильную поддержку со стороны 
рынка в ходе синдицирования. Остаток в пределах лимита в $600 млн – за вычетом задолженности по 
существующей кредитной линии в размере $224 млн по состоянию на 31 мая 2017 года – будет 
доступен для освоения в течение шести месяцев, до декабря 2017 года. 

Процентная ставка по новой кредитной линии практически такая же, как и по существующей, с 
переменной маржой в диапазоне от 3,0% до 4,5% поверх ставки LIBOR в долларах США, в 
зависимости от соотношения чистого долга и EBITDA1, которое будет замеряться раз в полгода. 

Финансовые ковенанты по новой кредитной линии также пересмотрены для увеличения резерва во 
время наращивания Группой производства на новых рудниках Бозшаколь и Актогай. При этом в 
отношении Группы продолжают действовать временные ограничения на размер общего долга Группы, 
выплату дивидендов, приобретение активов и капитальные затраты, за исключением расходов на 
действующие рудники и основные проекты роста, пока соотношение чистого долга к EBITDA 
превышает значение 3,5 к 1. 

Процесс рефинансирования координировался банками Deutsche Bank AG, ING Bank и Société Générale 
Corporate and Investment Banking, выступившими в качестве уполномоченных ведущих организаторов 
финансирования и синдиката. В числе кредиторов по кредитной линии также представлены: ABN 
AMRO Bank NV, Bank of China Limited, Citibank N.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ICBC 
London, JP Morgan Chase Bank N.A., Natixis, Rabobank London и UniCredit S.p.A.. Deutsche Bank AG 
продолжает действовать в роли банка-агента наряду с ING Bank – доверительным управляющим 
обеспечением по линии. 

Финансовый директор Группы KAZ Minerals Эндрю Саузам прокомментировал: «Мы рады объявить 
сегодня о подписании изменений к предэкспортной кредитной линии и продлении срока ее действия с 
увеличенным синдикатом из 12-ти банков. Новая линия демонстрирует постоянную поддержку Группы 
со стороны банков-кредиторов, при этом все действующие банки-участники сохраняют или 
увеличивают свою долю участия, и также присоединяются четыре новых банка. Новая предэкспортная 
кредитная линия усиливает финансовую гибкость Группы в период завершения этапа по наращиванию 
производства на наших новых рудниках Бозшаколь и Актогай».  

                                                      
1 EBITDA рассчитывается в целом на той же основе, что и «Валовый EBITDA», как определено в Годовом отчете 

KAZ Minerals PLC за 2016 год. 
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Финансовый аналитик, департамент по 
связям с инвесторами, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Алмас Садыков Менеджер департамента корпоративных 
связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 
                      

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на 
развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Группа ведет 
операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном 
Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане, а также на горно-обогатительных 
комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в ВКО. В 2016 году общий объем 
производства меди в катодном эквиваленте составил 140 тыс. тонн, в качестве попутной продукции 
произведено 75 тыс. тонн цинка в концентрате, 120 тыс. унций золота в эквиваленте слитков и 3,103 
млн унций серебра в эквиваленте слитков. 

Основные проекты роста Группы – Бозшаколь и Актогай – обеспечат один из самых динамичных 
показателей увеличения объемов производства в отрасли и преобразуют KAZ Minerals в компанию, в 
ресурсном профиле которой преобладают рудники открытого типа мирового класса.  

По операционным затратам Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных 
медедобывающих проектов. Полная проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского 
ГОКа составит 30 млн тонн руды в год. Срок эксплуатации рудника – более 40 лет, с содержанием 
меди в руде 0,36%. Объем производства в первые 10 лет составит 100 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте и 120 тыс. унций золота в концентрате в год. 

Актогай – крупномасштабный рудник карьерного типа – идентичен Бозшаколю. Срок эксплуатации 
рудника – более 50 лет, с содержанием меди в руде 0,37% (окисленная руда) и 0,33% (сульфидная 
руда). На Актогае производство катодной меди из окисленной руды началось в декабре 2015 года, 
производство первого медного концентрата из сульфидной руды началось в феврале 2017 года. 
Годовая мощность обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды составит 25 млн тонн. 
Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных 
медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 90 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте из сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной меди из окисленной руды. 

Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. 
В KAZ Minerals работают около 13 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 

Этот релиз содержит внутреннюю информацию. 



 
 

2017 жылғы  9 маусым  

 
ЭКСПОРТ  АЛДЫНДАҒЫ  НЕСИЕ  ЖЕЛІСІН  ҚАЙТА ҚАРЖЫЛАНДЫРУ  ЖӘНЕ  

ОНЫҢ  КӨЛЕМІН  $600 МЛН ДЕЙІН ҰЛҒАЙТУ  
 

KAZ Minerals Тобы қолданыстағы экспорт алдындағы несие желісін қайта қаржыландыру және қарыз 
сомасын $600 млн дейін ұлғайту. 

Жаңа шарттарға сәйкес қолданыстағы несие желісі бойынша берешекті өтеу мерзімін 2,5 жылға, яғни 
2018 жылдың желтоқсан айынан 2021 жылдың маусым айына дейін ұзартады. Несиені өтеудің 
кестесі де қайта қаралды: қарыздың негізгі сомасын өтеу 2018 жылдың маусым айында басталып, 
содан кейін 2021 жылдың маусым айына дейін үш жыл бойы ай сайынғы бірдей бөлшектермен 
төленеді.  

Несие желісінің $600 млн дейін ұлғайту нарық тарапынан көрсетілген сенімділіктің белгісі. 
Қолданыстағы несие желісі бойынша 2017 жылғы 31 мамырдағы $224 млн көлеміндегі берешекті 
алып тастағандағы $600 млн-дың қалған сомасы алты ай ішінде, яғни 2017 жылдың желтоқсан айына 
дейін игеру үшін қол жетімді болады.  

Жаңа несие желісі бойынша пайыздық мөлшерлеме қолданыстағы желідегідей, яғни ауыспалы 
маржасы АҚШ долларымен есептелген LIBOR мөлшерлемесі бойынша 3,0%-дан 4,5%-ға дейін. Ол 
жарты жылда бір рет өлшенетін таза қарыздың EBITDA1-ға қатынасына байланысты.  

Жаңа несие желісі бойынша қаржылық ковенанттар да Топтың Бозшакөл мен Ақтоғай сияқты жаңа 
кеніштеріндегі өндірісті арттыру кезіндегі резервті ұлғайту үшін қайта қаралды. Топтың таза қарызы 
EBITDA көрсеткішіне қатынасы 3,5 есе болған кезде Топтың жалпы қарызына, дивидентерді төлеуге, 
активтерді сатып алуға және қолданыстағы кеніштер мен жобаларға жұмсалатын шығындардан 
басқа күрделі шығындарға салынған уақытша шектеулер өз күшінде қалады.  

Қаржыландыру мен бірлестірудің жетекші ұйымдастырушылары болған Deutsche Bank AG, ING Bank 
және Société Générale Corporate and Investment Banking банктері қайта қаржыландыруды үйлестірді. 
Несие желісі бойынша басқа басқа қарыз берушілер арасында ABN AMRO Bank NV, Bank of China 
Limited, Citibank NA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ICBC London, JP Morgan Limited, 
Natixis және UniCredit S.p.A. бар. Deutsche Bank AG желіні қамтамасыз етудегі сенімді басқарушы - 
ING Банкпен бірлесіп агент-банкі рөлін атқарып отыр. 

KAZ Minerals Тобының қаржы директоры Эндрю Саузам былай деп мәлімдеді: «Біз экспорт 
алдындағы несие желісінің өзгерістер енгізіле отырып қайта қаржыландыруға қол қойылғаны, оның 
мерзімінің ұзарғаны және қатысушы банктер синдикатының 12-ге дейін жеткені туралы хабарлауға 
қуаныштымыз. Жаңа несие желісі – ол қарыз беруші банктер тарапынан тұрақты сенімнің көрсеткіші. 
Қатысушы банктер өздерінің үлесін сақтайды немесе ұлғайтады. Сонымен қатар синдикатқа төрт 
жаңа банк қосылды. Экспорт алдындағы жаңа несие желісі Бозшакөл мен Ақтоғай сияқты жаңа 
кеніштерінің өндірісін арттырудың соңғы кезеңдеріндегі Топтың қаржылық икемділігін арттырады».  

                                                      
1 EBITDA KAZ Minerals PLC 2016 жылдағы Жылдық есебінде көрсетілгендей «Жалпы EBITDA» сияқты негізде есептеледі.  
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Қосымша ақпарат алу үшін келесі телефондар бойынша хабарласуға болады: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Қаржылық талдаушы, Инвесторлармен 
байланыс департаменті, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы, Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Ермек Дюзкенев Корпоративтік байланыстар 
департаментінің ШҚО бойынша 
менеджері, Өскемен 

Tel: +7 7232 59 35 59 
                      

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ  

КAZ Minerals – Қазақстанда заманауи, азшығынды тау-кен өндірісін дамытуға бағытталған, өсу 
әлеуеті зор мыс өндіруші компания. Компания операциялық іс-қызметін Шығыс Қазақстанда 
орналасқан үш кеніш пен үш кен байыту фабрикаcында және Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын 
кенішінде, сонымен қатар Павлодар облысы мен ШҚО орналасқан Бозшакөл және Ақтоғай кен 
байыту кешендерінде жүргізеді. 2016 жылы катод эквивалентіндегі мыстың жалпы өндіріс көлемі 140 
мың тоннаны құрады, ілеспе өнім ретінде 75 мың тонна концентраттағы мырыш, құйма 
эквивалентіндегі 120 мың унция алтын мен 3,103 млн. унция күміс өндірілді. 
 
Топтың негізгі өркендеу жобалары – Бозшакөл мен Ақтоғай - саладағы ең қарқынды даму 
көрсеткіштерін қамтамасыз етіп, KAZ Minerals-ты қорының басым бөлігі әлемдік деңгейдегі ашық 
түрдегі кеніштерден тұратын компанияға айналдырмақ. 
 
Операциялық шығындар бойынша Бозшакөл халықаралық мыс өндіруші жобалар арасында бірінші 
квартильге кіреді. Бозшакөл КБК кен байыту фабрикаларының жылдық жобалық қуаты 30 млн тонна 
кенді құрайды. Кен орнын пайдалану мерзімі – 40 жылдан астам. Кендегі мыс құрамы 0,36%. Өндіріс 
көлемі – алғашқы 10 жылда жыл сайын катодты эквивалентегі 100 мың тонна мысты және 120 мың 
унция концентраттағы алтынды құрайды. 
 
Ақтоғай – карьер типтес ірі ауқымды кеніш. Ол Бозшакөлге ұқсас. Кен орнын пайдалану мерзімі - 50 
жылдан астам. Кендегі мыс мөлшері 0,37% (тотыққан кен) және 0,33% (сульфидті кен). Ақтоғайда 
тотыққан кеннен катодты мысты өндіру 2015 жылдың желтоқсан айында басталды, ал сульфидті 
кеннен алғашқы мыс концентратын өндіру 2017 жылғы ақпан айының басында басталды. Сульфидті 
кенді қайта өңдейтін кен байыту фабрикасының жылдық қуаты 25 млн тоннаны құрайды. Ақтоғай кен 
орнының операциялық шығындары халықаралық мыс өндіруші жобаларының арасында бәсекеге 
қабілетті болып табылады. Өндіріс көлемі - алғашқы 10 жылда жыл сайын сульфидті кеннен 
өндірілетін 90 мың тонна катод эквивалентіндегі мысты және тотыққан кеннен өндірілетін 15 мың 
тонна катодты мысты құрайды.  
 
KAZ Minerals PLC компаниясының құнды қағаздары Лондон, Қазақстан және Гонконг қор 
биржаларында айналымда. Топта шамамен 13 000 адам жұмыс істейді, олардың басым бөлігі 
Қазақстан азаматтары. 
 
Бұл хабарламада ішкі ақпарат бар. 
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