
 
 

Баспасөз хабарламасы 

«ҚазМұнайГаз БӨ» АҚ KASE-тен артықшылықты акциялардың ерікті 

делистингі туралы шешімнің қабылданғанын хабарлайды 

 

Нұр-Сұлтан, 16 сәуір, 2019 ж. 

 

 «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ (бұдан әрі – «ҚМГ БӨ», 

«Қоғам») 2019 жылғы 11 сәуірде Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы 

жиналысы «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-тан (KASE) Қоғамның 

артықшылықты акцияларын біржола алып тастау (ерікті делистинг) туралы 

шешім қабылдағанын хабарлайды. 

Қоғам артықшылықты акциялардың делистингі 2019 жылғы 14 

мамырда өтеді деп жоспарлап отыр.  

 Байланыстық ақпарат: 

«ҚМГ БӨ» АҚ, Жұртшылықпен байланыс (+7 7172 97 78 93) 

e-mail: pr@kmgep.kz 
 

Болашаққа қатысты мәлімдеме 
 
Осы құжатта «болашаққа қатысты мәлімдеме» болып табылатын немесе есептелетін мәлімдеме қамтылған. 
Басқаларының арасындағы «санайды», «алдын ала бағалау бойынша», «күтіп отыр», «болжам бойынша», «ұйғарып 
отыр», «жоспарлап отыр», «ұйғарды», «болады» немесе «болуы тиіс» деген сөздерді қоса алғанда болашақты 
сипаттауға арналған терминология, не, әр жағдайда осыған ұқсас немесе пара-пар терминология, не талқылауға 
арналған сілтемелер, болашақ оқиғаның немесе ниеттің жоспарлары, мақсаттары, міндеттері келешекке 
қатысты мәлімдемені түсіндіруге арналған. Болашаққа қатысты аталған мәлімдеме тарихи фактілер болып 
табылмайтын барлық мәлімдемелерді қамтиды. Олар ниеттер, пікірлер туралы мәлімдемелерді және 
Компанияның солармен қатар қызметтің нәтижелеріне, қаржылық жағдайға, Компания жұмыс істеп отырған 
стратегиялар мен салалардың жойылымдылығына, перспективаларына, өсуіне қатысты күтулері туралы 
мәлімдемелерді шектеусіз қамитды. Өз тұрғысында болашаққа қатысты өтінімдер болуы мүмкін келешектегі 
оқиғалар мен жағдайаттарға қатысты болғандықтан тәуекелмен және белгісіздікпен байланысты. Болашаққа 
қатысты мәлімдемелер қызметтің болашақ нәтижелерінің кепілдігі болып табылмайды және Компания 
қызметінің іс жүзіндегі нәтижелері, қаржылық жағдайы және қызметін тоқтатуы және Компания жұмыс істейтін 
елдер мен салалардың дамуы осы құжатта сипатталған нұсқалардан айтарлықтай өзгеше болуы немесе осы 
құжатта қамтылған болашаққа қатысты мәлімдемелерге сәйкес жүзеге асуы мүмкін. Компания жаңа ақпараттар 
алудың, болашақ оқиғалардың немесе қандай да бір өзге де жағдайдың нәтижесінде болса да осы құжатта 
қамтылған салаға қатысты қандай да болмасын ақпаратты немесе болашаққа қатысты қандай да болмасын 
мәлімдемені жаңартуды жоспарламайды және ол жөнінде өзіне міндеттеме алмайды. Компания болашаққа 
қатысты мұндай мәлімдемелерде айтылған нәтижелерге қол жеткізілетіндігіне қатысты ешқандай мәлімдеме 
жасамайды, ешқандай растау бермейді және ешқандай болжам жарияламайды. 
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Пресс-релиз 

РД КМГ сообщает о принятии решения о добровольном делистинге 

привилегированных акций с KASE 

 

Нур-Султан, 16 апреля 2019 г. 
 

 

 АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «РД КМГ», 

«Общество») информирует о принятии 11 апреля 2019 года внеочередным 

общим собранием акционеров Общества решения о  постоянном исключении 

(добровольном делистинге) привилегированных акций Общества c АО 

«Казахстанская Фондовая Биржа» (KASE). 

Общество планирует, что делистинг привилегированных акций 

состоится 14 мая 2019 года.  

Контактная информация 

АО «РД КМГ», Связи с общественностью (+7 7172 90 78 93) 

e-mail: pr@kmgep.kz 

Заявления относительно будущего 

В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно 

будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной 

оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в 

каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, планы, цели, задачи, 

будущие события или намерения, призваны обозначить заявления относительно будущего. Указанные заявления 

относительно будущего включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, без 

ограничения, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, 

результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, 

стратегии и отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с 

риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут 

произойти или не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих результатов 

деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие 

страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые 

описаны в настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям 

относительно будущего. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию 

относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в настоящем 

документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. 

Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов 

относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты. 

 


