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ҚАЗАҚМЫС ЭКСПОРТ АЛДЫНДАҒЫ НЕСИЕ ЖЕЛІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛГЕНДІГІ 

ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ  
 
Қазақмыс Тобы экспорт алдындағы несие желісіне енгізілетін өзгерістерге қол қойылғандығы 
туралы хабарлайды.  

500 млн АҚШ долларына дейінгі жаңа несие желісі Топқа 2012 жылдың желтоқсан айында 
берілген ағымдағы нұсқасының орнын басады. Бұрынғы шартта Топты қайта ұйымдастыру 
аяқталған соң несиелік желінің күшін жоятын бірқатар шектеулер қарастырылған болатын.  

Несие желісінің шартына енгізілетін өзгерістерге қол қойылған сәтте қазіргі банктер синдикаты 
алдындағы несиелік міндеттемелердің жалпы мөлшері 334 млн. АҚШ долларын құрайтын. 
Несие желісінің жаңа нұсқасында қазіргі кредиторлардың өз міндеттемелерін өсіре алатындығы 
немесе міндеттемелердің жалпы ең жоғарғы сомасы 500 млн. АҚШ долларына жеткенге дейін  
синдикатқа қосымша кредиторлардың қосыла алатындығы қарастырылған.  

Несиені толық өтеу мерзімі мен жеңілдік берілген кезең бір жылға ұзартылды. Негізгі қарыз 2016 
жылғы 31 қаңтар мен 2018 жылғы 31 желтоқсан аралығында, яғни 3 жыл бойы тең бөліктермен 
өтелетін болады.      

Сондай-ақ, келісімнің жаңа редакциясы ковенанттар пакетіне өзгерістер енгізуді қарастырады. 
Атап айтсақ, таза қарыздың EBITDA көрсеткішімен (салық салынғанға дейінгі, пайыздар, тозу 
мен амортизацияға дейінгі) арасалмағын айқындайтын ковенант 2016 жылғы 1 шілдеге дейін 
қолданылмайды. Сонымен қатар, бухгалтерлік баланстағы қарыз ауыртпалығының шамасын  
айқындайтын ковенанттар да өзгерді. Жаңа шарттар Бозшакөл ТКК-ның құрылысы аяқталғанға 
дейін Топтың болжамдық қаржылық жағдайы үшін қолайлырақ. Мұнымен қатар, таза қарыздың 
мөлшері EBITDA көрсеткішінен 3,5 есе асқан жағдайда, қолданыстағы кеніштер мен жобаларға 
кететін шығындарды қоспағанда, Топтың жалпы қарызының көлеміне, дивиденттер төлеуге, 
активтер сатып алуға және капиталдық шығындардың мөлшеріне уақытша шектеулер 
қарастырылған.         

Жаңа шарттар бойынша пайыздық мөлшерлеме өзгермелі және таза қарыз бен EBITDA 
мөлшерінің арасалмағына тәуелді. Ол жарты жылда бір рет өлшеніп отырады. Мөлшерлеме  
жылына 3,0%-дан 4,5%-ға дейінгі аралықта өзгеріп отыруы мүмкін, яғни банкаралық несиелердің 
Лондон нарығының мөлшерлемесінен (АҚШ доллары бойынша LIBOR) жоғары.    
 
Несие желісін келесі банктер ұсынды: Bank of China Limited, Citibank N.A., Credit Agricole 
Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, ICBC (London) PLC, ING Bank N.V., JP Morgan 
Chase Bank, N.A. and Societe Generale. Deutsche Bank AG банк-агент ретінде қалады, ал ING 
Bank несие желісі бойынша қамсыздандырушы сенім белдірілген басқарушы болып табылады.  
 
«Таяу уақыттары аяқталады деп болжанып отырған қайта ұйымдастыру шарасынан кейін де 
қолданыста болатын экспорт алдындағы несие желісінің жаңа шарттарына қол қойылғанына 
қуаныштымын. Өзгеріс енгізілген нұсқасы Бозшакөл мен Ақтоғайдағы кеніштердің құрылысы 
жүріп жатқан кезеңде Топтың қосымша икемділігі мен өтімділігін қамтамасыз етеді»,- деп 
мәлімдеді Қазақмыс Тобының Қаржы директоры Эндрю Саузам.  

KAZAKHMYS PLC 

6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Tel: +44 (0) 20 7901 7800 
 

Company registered in England and Wales 
Company Number: 5180783 

KAZAKHMYS PLC 

6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Tel: +44 (0) 20 7901 7800 
 

Company registered in England and Wales 

Company Number: 5180783 



 2 

 

   

Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 

Қазақмыс  

   
Мария Бабкина 
 
Айрин Бэртон 

Корпоративтік байланыстар департаменті 
басшысының орынбасары, Лондон 
Қаржы талдаушысы, Лондон 

Тел:+44 20 7901 7849 
 

Тел:+44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев  
Корпоративтік байланыстар 
департаментінің Алматыдағы басшысы 

       Тел: +7 727 244 0353  

Алмас Садықов 
Корпоративтік байланыстар 
департаментінің менеджері, Алматы 

        Тел: +7 727 244 0353  

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР  

Қазақмыс - табиғи ресурстарды өндіру және өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ. 
Қазақмыс - Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші және әлемдегі алдыңғы қатарлы мыс 
өндірушілердің бірі. Қазақмыстың 16 кеніші, 7 тау-кен фабрикаcы және 2 мыс балқытушы 
өндірістік кешені бар, қазір олардың бірінде қайта құру жұмыстары жүргізілуде. Kazakhmys 
Mining бөлімшесі кен өндірумен және оны тауарлық металға өңдеумен айналысатын өндірістік 
нысандарды басқарады. 2013 жылы меншікті кеннен 294 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс 
өндірілді. Топ екі негізгі өркендеу жобасын - Ақтоғай мен Бозшакөлді игеруде.  

Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс пен алтын өндіреді. 2013 жылы Қазақмыс 134 мың тонна мырыш концентратын өндірді. 
Топ әлемдегі ең ірі деген күміс өндірушілердің бірі - 2013 жылы 14 млн. унция күміс өндірді.  

Kazakhmys Power бөлімшесінің Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз 
етіп отырған және үшінші тарапқа сатумен айналысатын ішкі электрстанциялары бар. Ішкі 
электрстанциялардағы таза өндірілім 2013 жылы 5 723 ГВт құрады.  

Қазақмыс Тобының құнды қағаздары Лондон қор биржасында, Гонконг қор биржасы мен 
Қазақстан қор биржасында айналымда. 2013 жылы Топтың ағымдағы қызметінен келген табысы 
3,1 млрд. АҚШ долларын, ал Топтың EBITDA көрсеткіші 1,1 млрд. АҚШ долларын құрады. Топта 
шамамен 53 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі Қазақстан азаматтары.  

Қазақмыс Тобын қайта құру туралы ақпарат 
2014 жылдың ақпан айында Топ активтерінің тиімділігін арттыру мақсатында және ұзақ мерзімді 
табысты дамуы үшін ықтимал қайта ұйымдастырылу шарасы туралы жариялады.  

2014 жылдың 23 шілдесінде Қазақмыс Қарағанды, Жезқазған мен Балқаштағы өндірістік 
алаңдардың кемел активтерін иелері Владимир Ким мен Эдуард Огай болып табылатын 
Cuprum Netherlands Holding B.V. компаниясына беру туралы уағдаластыққа қол жеткізілгендігі 
туралы хабарлады. 15 тамызда Топты қайта ұйымдастыру шарасын акционерлер қолдады. 
Аталмыш шара таяу уақыттары аяқталады.   

Шығыс Қазақстан облысындағы қолданыстағы төрт кеніш пен үш кен байыту фабрикасы, үш 
өркендеу жобасы – Бозшакөл, Ақтоғай мен Көксай, сондай-ақ Қырғызстандағы Бозымшақ кеніші 
жариялық компания құрамында қалады. Қайта ұйымдастыру шарасы аяқталған соң жариялық 
компания өз атауын KAZ Minerals PLC деп өзгертеді.  
 


