
 

 
Баспасөз хабарламасы  

 

ҚМГ БӨ KASE-де артықшылықты акцияларды сатып алу бойынша 

арнаулы сауда-саттық нәтижелері туралы хабарлайды 

 

Астана, 21 желтоқсан 2018 жыл. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ 

(«Компания», «ҚМГ БӨ») 2018 жылдың 4-сі мен 20-ші желтоқсан 

аралығында KASE сауда жүйесінде Компанияның артықшылықты 

акцияларын сатып алу жөнінде арнаулы сауда-саттық жүргізілгенін 

хабарлайды. 

Арнаулы сауда-саттық жүргізу қорытындысы бойынша Компания әр 

данасын 12 800 теңге бағамен 27 471 артықшылықты акцияны сатуға 

өтініштерді қанағаттандырды. Сатып алудың жиынтық сомасы 351 628 800 

теңгені құрады. 

Еске сала кетейік, Компания 13 тамызда бір акция үшін 12 800 теңге 

бағамен 1 905 209 акцияға дейін көлемде еркін айналымдағы өзінің 

артықшылықты акциясын сатып алатыны туралы хабарлаған болатын. 

Акционерлерден келіп түскен өтініш санының көптігіне байланысты 

қарашаның 12-сі күні ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің шешімімен 

артықшылықты акцияларын сатып алу мерзімі 2019 жылдың 31 қаңтарына 

дейін ұзартылды.  

Бағдарлама іске қосылғаннан бері Компания 14 383 424 000 теңге 

сомасына артықшылықты акцияның барлығы 1 123 705 данасын сатып алды. 

 

Байланыс ақпарат 

«ҚМГ БӨ» АҚ, Институционалдық инвесторлармен байланыс (+7 7172 97 

5433) 

e-mail: ir@kmgep.kz 

  

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

e-mail: pr@kmgep.kz 
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Пресс-релиз 

 

РД КМГ объявляет о результатах специализированных торгов по 

приобретению привилегированных акций на KASE 

 

 

Астана, 21 декабря 2018 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 

(«Компания», «РД КМГ») сообщает, что c 4 по 20 декабря 2018 года в 

торговой системе KASE проводились специализированные торги по выкупу 

привилегированных акций Компании. 

По итогам проведения специализированных торгов Компания 

удовлетворила заявки на продажу 27 471 привилегированной акции по цене 

12 800 тенге за штуку. Совокупная сумма покупки составила 351 628 800 

тенге.  

Напомним, 13 августа Компания объявила о выкупе своих 

привилегированных акций в количестве до 1 905 209 акций, находящихся в 

свободном обращении, по цене 12 800 тенге за одну акцию. 12 ноября 

решением Совета директоров РД КМГ в связи с большим количеством 

заявлений от акционеров срок выкупа привилегированных акций был 

продлен до 31 января 2019 года. 

Всего с начала запуска программы Компания выкупила 1 123 705 

привилегированных акций на общую сумму 14 383 424 000 тенге. 

 

 

Контактная информация 

АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433) 

e-mail: ir@kmgep.kz 

  

АО «РД КМГ», Связи с общественностью (+7 7172 97 78 93) 

e-mail: pr@kmgep.kz 

 



 

 

 
 

 

Press Release 

 

KMG EP announces the results of special trading to repurchase preferred 

shares on Kazakhstan Stock Exchange 

 

 

Astana, 21 December 2018. KazMunaiGas Exploration Production 

(“Company” or “KMG EP”) announces that there was a special trading to 

repurchase preferred shares of the Company on the Kazakhstan Stock Exchange 

trading platform between 4 and 20 December 2018. 

Following the special trading, the Company met requests for the sale of 27 

471 preferred shares at the price of 12,800 per such share. The total repurchase 

sum was 351,628,800 tenge.  

Please be reminded that on 13 August the Company announced the 

repurchase of up to 1,905,209 of its free floating preferred shares at the price of 

12,800 per such share. On 12 November 2018 the Board of Directors of KMG EP 

passed a resolution to extend the repurchase of preferred shares until 31 January 

2019 because of the large number of requests from shareholders. 

Therefore, since the launch of the buyback programme the Company has 

repurchased  1,123,705 preferred shares to the total sum of 14,383,424,000 tenge. 

 

 

For further details please contact us at: 

KMG EP. Investor Relations (+7 7172 97 5433) 

e-mail: ir@kmgep.kz 

  

KMG EP. Public Relations (+7 7172 97 78 93) 

e-mail: pr@kmgep.kz 
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