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EURASIAN RESOURCES GROUP B.V. КОМПАНИЯСЫНЫҢ ENRC PLC-ГЕ ҰСЫНЫС 

ЖАСАУ ЖӨНІНДЕГІ НИЕТІНЕ ҚАТЫСТЫ МӘЛІМДЕМЕ 
 

Қазақмыс ПЛС Директорлар Кеңесі ENRC PLC акцияларын сатып алуға ұсыныс жасау жөніндегі 
бекем ниетіне қатысты Eurasian Resources Group B.V. (Eurasian Resources) тарапынан түскен 
мәлімдемені қабылдады. ENRC бір акциясына қолма-қол ақшамен 2,65 АҚШ доллары және  
Қазақмыс ПЛС-дің 0,23* акциялары ұсынылды. Eurasian Resources мәлімдемесі құрамына А. 
Машкевич мырза, А. Ибрагимов мырза мен П. Шодиев мырза және Қазақстан Республикасының 
Үкіметі кіретін консорциум атынан жасалды.  
 
Ұсыныстың шарттарына сай, Қазақмыс шамамен 887 млн АҚШ долларын қолма-қол ақша түрінде 
және Қазақмыстың 77 041 147 акциясын алады. Бұл өндірісті ұлғайту жобалары – Бозшакөл мен 
Ақтоғайды игеру кезеңінде Топтың қаржылық ахуалын едәуір нығайтуға мүмкіндік береді.  
 
Бұл ұсыныс Топқа ENRC-дегі үлесін иеленуді доғаруға мүмкіндік береді, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің немесе Eurasian Resources компаниясының Қазақмыс ПЛС акционерлері 
құрамынан шығуы (немесе олардың  Қазақмыстағы акционерлік үлесінің едәуір қысқаруы) 
нәтижесінде шамамен 58 пайызға дейінгі еркін айналымдағы акциялардың көлемін өсіруге 
мүмкіндік береді. Ал бұл, өз кезегінде, еркін айналымдағы акциялар санының едәуір көбеюіне әсер 
етіп, Қазақмыс акцияларының өтімділігін біршама арттырады.  
 
Қазақмыстың Директорлар кеңесі бұл ұсыныс ENRC компаниясының құны мен активтерінің нақты 
бағамын ескермейді деп пайымдайды, алайда Консорциуммен талқылаудан соң, ұсыныс бойынша 
бұдан да тиімді шарттарға қол жеткізу мүмкіндігі жоқ екеніне көз жеткізді.  
 
Сондай-ақ, Директорлар кеңесі қысқа және орта мерзімде ENRC акциялары пакетінің құны өсуі 
екіталай, ал компания құнының одан әрі төмендеуіне байланысты қауіп елеулі деп болжап отыр. 
Директорлар Кеңесі бұл ұсыныс Қазақмыс үшін де, ENRC-дің өзге миноритарлық акционерлері 
үшін де ең жақсы балама деп есептейді.   
 
Директорлар кеңесінің пікірінше, ұсыныс қабылданбаған жағдайда ENRC-ге салынған 
инвестицияға қатысты бірқатар қауіп туындауы мүмкін. Атап айтсақ: 
 

o ENRC корпоративтік басқаруына қатысты қиындықтар және ENRC қызметіне 
қатысты Британдық аса ірі көлемдегі қаржылық амал-шарғылармен күрес жүргізу 
қызметінің (Serious Fraud Office) тергеуіне байланысты елеулі проблемалар; 

o ENRC корпоративтік басқаруындағы проблемаларды және консорциумға тиесілі 
ациялар пакетінің мөлшерін ескерсек, акцияларының 25 пайыздық үлесін еркін 
айналымда ұстау талаптарын орындамағандығы үшін ENRC-ді FTSE индексінен 
шығарып тастау қаупі немесе айыппұлдар және/немесе компания листингісінің толық 
доғаруы секілді санкцияларға тап болу қаупі бар; 

o Топтың ENRC-ғы инвестициясы өтімсіз болу қаупі бар, ал бұл Қазақмыс компаниясы 
акционерлерінің мүддесіне нұқсан келтіре алады; 

o Тау-кен саласындағы инфляцияны, металдар бағасының тұрақсыздығын және  
ENRC борыштық міндеттемелерін қанағаттандыруға қатысты талаптарды ескере 
отырып, ENRC-ге қосымша қаражат тарту қажеттігінің мүмкіндігі. 
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Осылайша, Қазақмыс өз акционерлерінің, сондай-ақ ENRC компаниясының өзге де миноритарлық 
акционерлерінің мүддесін ескере отырып, ұсыныстың сақталуы мақсатында ENRC-дегі барлық 
үлесіне қатысты ұсынысты қабылдауға қайта шақырылмайтын міндеттеме берді.  Қазақмыстың 
тәуелсіз акционерлері ұсынысты мақұлдаған жағдайда ғана Топ аталмыш ұсынысты қабылдайды. 
Сөйтіп акционерлерде ұсынысты құптау жөнінде ақырғы шешім қабылдау құқы пайда болады.   
 
Қазақмыс ПЛС Директорлар Кеңесінің төрағасы Саймон Хилл мынадай мәлімдеме жасады: 
«ENRC төңірегінде қалыптасқан қазіргі жағдайда, мәмілені бұзған жағдайда ENRC бағалаудың 
келешегі мен салдары тұрғысында, Қазақмыстың Директорлар Кеңесі бұл ұсыныс Топтың ENRC 
инвестицияларын іске асыру үшін жалғыз мүмкіндік деп есептейді. Директорлар Кеңесі 
корпоративтік басқару стандарттарына сәйкес, Қазақмыс акционерлерінің мүддесіне қарай 
ұсынысты сақтап қалу және Қазақмыстың акционерлерін ұсынысқа қатысты соңғы шешім 
қабылдау құқығымен қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдады.     
 
Директорлар Кеңесі Қазақмыстың келешегіне, соның ішінде Топтың ірі де ұзақ мерзімді әрі аз 
шығынды өркендеу жобаларын дамытуға, сондай-ақ мыс нарықтарына қатысты сенімділік танытып 
отыр. Директорлар Кеңесі ENRC пакетін өткізуден түскен қаражатты өзінің негізгі қызметіне арнап 
қайта қаржыландыру және Қазақмыстың қаржылық ахуалының нығаюы барлық мүдделі тараптар 
үшін аса зор құндылық туындататындығын пайымдайды». 
 
*Ұсыныс аясында ENRC акционерлеріне тиесілі Қазақмыс акцияларының саны. ENRC-дің әрбір 
акциясы үшін Қазақмыстың 0,23 акциялары мөлшерінде көрсетілген.  

 
 
  

 

   
Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 
 
Қазақмыс    

Джон Смэлт 
Корпоративтік байланыстар департаментінің 
басшысы, Лондон 

Тел: +44 20 7901 7882 
       

Мария Бабкина 
Корпоративтік байланыстар департаментінің 
басшысының орынбасары, Лондон 

Тел: +44 20 7901 7849 

Мақсұт Жапабаев  
Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы, Алматы 

      Тел:  +77 27 2440 353         

Айрин Бэртон Қаржы талдаушысы, Лондон Тел: +44 20 7901 7814 
        Тел:  +77 17 2557 669 

 

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. 
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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 іске асырылуда. Kazakhmys Power бөлімшесінде Kazakhmys 
Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыратын электр станциялары бар. 
 
Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында және Гонконг қор биржасында айналымға қабілетті FTSE-
100 компаниялар тізіміне 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 (ерекше баптарды қоспағанда) көрсеткіші 1,2 млрд. АҚШ долларын құрады. 
Топта шамамен 60 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі Қазақстан азаматтары. Қазақмыстың 
стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды 
іске асыру және де Орталық Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін 
кеңейтуге қатысу.  

 


