
 
 

  
2013 жылғы 20 мамыр 

 
ҚАЗАҚМЫС ТОБЫНЫҢ ENRC КОМПАНИЯСЫНА ЖАСАЛҒАН ИНДИКАТИВТІ ҰСЫНЫСҚА 

ҚАТЫСТЫ МӘЛІМДЕМЕСІ  

 
Kazakhmys PLC-дің Директорлар кеңесі, Eurasian Natural Resources Corporation PLC (әрі қарай 

«ENRC») Директорлар кеңесі Тәуелсіз комитетінің бүгін, яғни 2013 жылдың 20 мамырында 

жарияланған, ENRC-дің Консорциумға тиесілі емес акцияларына қатысты ықтимал ашық 

ұсынысқа байланысты Консорциумның индикативті ұсынысының шарттары көрсетілген 

мәлімдесінен («әрі қарай «Мәлімдеме») хабардар болды.    

Kazakhmys PLC Директорлар кеңесі аталмыш мәлімдемеге сәйкес ұсыныс аясында 

қарастырылатын Kazakhmys PLC компаниясының акцияларына қатысты мәселені түсіндіргісі 

келеді. Аталмыш акциялар Kazakhmys PLC-дағы Консорциумның бір мүшесі болып табылатын  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің үлесін, яғни 26 пайызды құрайтын барлық акцияларын 

қамтиды және Топ тарапынан қандай да бір акциялардың қосымша шығарылымын көздемейді.  

Kazakhmys PLC компаниясының өзі Консорциумның мүшесі емес.  

Алқа болып қарастыру мақсатында, Ситидің қосылулар мен жұтып алу тәртіптері жөніндегі 

Кодексіне сәйкес (әрі қарай «Кодекс»),  Kazakhmys PLC аталмыш ұсыныстың бір тарабы ретінде 

қарастырылуда. Ал компанияның тиісті құнды қағаздары 8 Кодекстің Ережелері бағынады.  

Kazakhmys PLC Директорлар кеңесі бұған дейін мәлімдегеніндей, Компания иелігіндегі ENRC 

акциялары стратегиялық инвестициялар болып табылмайды және Кеңес Консорциумның 

акционерлерге жасаған кез-келген ұсынысын мұқият қарастыруға әзір.   

Аталмыш мәлімдеме Консорциумның, не ENRC Тәуелсіз комитетінің алдын-ала келісімінсіз, не 

мақұлдауынсыз жарияланып отыр.  

Kazakhmys PLC бұған қосымша, Кодекстің 2.10 Ережесіне сәйкес, 2013 жылдың 17 мамырында 

биржа жабылған сәттегі жағдай бойынша, компания шығарған ISIN (құнды қағаздардың 

халықаралық сәйкестендірме коды) GB00B0HZPV38 коды бар  акциялардың саны  523 718 350 

дана қарапайым акцияны құрағанын растайды. Әрқайсының құны 20 пенс (11 701 830 дана 

көлеміндегі қазыналық акцияларды есептемегенде).  

Citi и J.P. Morgan Cazenove - Kazakhmys PLС-дің аталмыш мәселеге қатысты кеңесшілері болып 
табылады.    
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Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 
 

Казахмыс    
Джон Смэлт Корпоративтік байланыстар 

департаментінің Лондондағы 
басшысы  

Тел: +44 20 7901 7882 
Тел: +44 78 7964 2675 

Роберт Уэлш Компания хатшысы, Лондон Тел: +44 20 7901 7831 

Citi 
 

 
 

Саймон Линдси 

Роберт Уэй 

Том Рид  

Тел: +44 20 7986 4000 

J.P. Morgan Cazenove  
 

Барри Уэйр 

Эдвард Джэк 

Джеймс Робинсон  

Тел: +44 20 7742 4000 

College Hill    

Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7457 2031 

Анка Спиридон  Тел: +44 20 7457 2842 
 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс - мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру және өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ болып табылады. 
 
Қазақмыс - Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші әрі 16 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына және 
екі мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған әлемдегі алыңғы қатарлы мыс өндіруші 
болып табылады. Тау-кен өндірісі кен өндіруден бастап мыс катанкасын және катодты мыс 
түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай интеграцияланған. 2012 жылы меншікті кеннен 
292 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндірілді. Бұл өндіріс электр энергиясының ішкі 
тасымалдарымен және ауқымды теміржол инфрақұрылымымен қамтамасыз етіліп тұрады.  
 
Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс және алтын өндіріп отыр. 2012 жылы Қазақмыс 152 мың тонна мырыш концентратын 
өндірді. Топ әлемдегі ең ірі деген он күміс өндірушінің бірі боп табылады - 2012 жылы 12,6 млн. 
унция күміс өндірді. 
 
Kazakhmys Power Қазақстандағы ең ірі электр станцияларының бірі болып табылатын Екібастұз 
ГРЭС-1 көмір электр станциясының 50 пайыздық үлесіне ие. Электр станциясында өндірістік 
қуаттылығын 3 000 МВт-тан 4 000 МВт-тық өз жобалық қуаттылығына жеткізуге мүмкіндік 
беретін модернизациялау бағдарламасы қолға алынған. Kazakhmys Power бөлімшесінде 
Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыратын электр 
станциялары бар. 
 
Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында және Гонконг қор биржасында айналымға кіреді; 
сондай-ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2012 жылы Топтың 
ағымдағы қызметінен келген табысы 3,4 млрд. АҚШ долларын, ал сегменттік EBITDA көрсеткіші 
1,9 млрд. АҚШ долларын құрады. Топта шамамен 60 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі 
Қазақстан азаматтары. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді 
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оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру және де Орталық Азиядағы 
ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  

 
 


