
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РД КМГ объявляет о результатах специализированных торгов 
по приобретению привилегированных акций на KASE  

 
Астана, 27 июня 2011г.  АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («Компания», «РД КМГ») 
сообщает, что c 27 мая по 27 июня 2011 года в торговой системе KASE проводились 
очередные специализированные торги по выкупу привилегированных акций Компании. 
  
По итогам проведения специализированных торгов Компания удовлетворила заявки на 
продажу 97 003 привилегированных акций по цене  17 857,02 тенге за штуку. Совокупная 
сумма покупки составила 1 732 184 511,06 тенге. Расчеты будут проведены 30 июня 2011 
года. С начала программы по выкупу привилегированных акций Компания 
приобрела 1 875 818 привилегированных акций на сумму 34 521 111 151,50 тенге. 
 
Дата следующих торгов будет объявлена дополнительно. Компания будет размещать 
объявления до и после проведения каждых специализированных торгов. В объявлениях 
будут указаны условия и результаты их проведения.   
 
Листинг и программа выкупа позволит держателям привилегированных акций 
осуществлять торги на прозрачном и более ликвидном рынке этих бумаг. В настоящее 
время большинством привилегированных акций РД КМГ владеют свыше 20 тысяч 
человек, включая бывших и нынешних работников Компании и членов их семей. 
 
 
СПРАВКА: 
 
Держатель привилегированных акций, который пожелает осуществить продажу своих акций, должен 
обеспечить их наличие на счете в АО “Центральный Депозитарий Ценных Бумаг” на момент подачи заявки 
на продажу таких акций либо раньше.  

Держатели привилегированных акций должны подать лимитированные встречные заявки на продажу своих 
привилегированных акций. Цена заявки должна быть указана в тенге с точностью до второго знака после 
запятой. Количество финансовых инструментов, указанных в заявке, должно быть равно количеству 
продаваемых привилегированных акций. Объем заявки должен быть равен произведению количества 
продаваемых акций на указанную цену за акцию. 

Лимитированные заявки будут приняты по цене отсечения, определенной Компанией в конце проведения 
специализированных торгов. Компанией будут удовлетворены лимитированные заявки, цена которых равна 
или меньше цены отсечения. Лимитированные заявки, цена которых превышает цену отсечения, не будут 
удовлетворены Компанией.  

 
СПРАВКА   
 
РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с 
учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай»), «ПетроКазахстан 
Инк.» и ТОО «НБК» в 2010 г. составил 13,3 млн. тонн (270 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и 
вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2010 года составил 232 млн. тонн (1,7 млрд. баррелей); а 
с учетом долей в совместных предприятиях, около 2,2 млрд. баррелей. Акции Компании прошли листинг на 
Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. 
Во время IPO в сентябре 2006 г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США. Международное 
агентство Standard & Poor's подтвердило РД КМГ кредитный рейтинг «BB+» в июле 2010 г. и рейтинг 
корпоративного управления «GAMMA-6» в ноябре 2010 г. 



Контактная информация: 
 
О проведении специализированных торгов: 
Информационно-справочная служба РФЦА -  8 800 080 01 77 (звонок по Казахстану бесплатный).  

  
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 7600)  
Даулет Жумадил 
e-mail: pr@kmgep.kz  
  
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 54 33)  
Асель Калиева  
e-mail: ir@kmgep.kz  
 
 
Pelham PR (+44 207 861 3147)  
Елена Добсон  
e-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk 
 
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. 
 
 



 
 

БАСПАСӨЗ МƏЛІМДЕМЕСІ 
 

ҚМГ БӨ KASE-да артықшылықты акцияларды сатып алу жөніндегі 
мамандандырылған саудалардың қорытындысын жариялайды 

 
Астана, 27 маусым2011ж.  ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», «Компания») 
2011 жылдың 27 мамыры мен 27 маусым аралығында KASE сауда жүйесінде 
артықшылықты акцияларды сатып алу жөніндегі кезекті мамандандырылған саудалардың 
өткізілгенін хабарлайды.  
 
Мамандандырылған саудалардың қорытындысы бойынша Компания 97 003 
артықшылықты акцияны данасына 17 857,02 теңгеден сату өтінімдерін қанағаттандырды. 
Сатып алу жиынтық сомасы 1 732 184 511,06 теңгені құрады. Есептесу 2011 жылдың 30 
маусым күні жүргізіледі. Артықшылықты акцияларды сатып алу бағдарламасын жүзеге 
асыруды бастағалы бері Компания 34 521 111 151,50 теңге сомаға 1 875 818 
артықшылықты акция сатып алды.  
 
Келесі сауданың өтетін мерзімі қосымша хабарланады. Компания əрбір 
мамандандырылған сауданы жүргізердің алдында жəне соны өткізгеннен кейін 
хабарландыру жариялайтын болады. Хабарландыруда мұндай саудаларды өткізу  
шарттары мен қорытындылары көрсетілетін болады.  
 
Сатып алу бағдарламасы мен листинг артықшылықты акциялардың иелеріне құнды 
қағаздардың ашық əрі неғұрлым өтімді рыногында сауда жүргізуге мүмкіндік береді. 
Қазіргі таңда ҚМГ БӨ артықшылықты акцияларының басым көпшілігін, Компанияның 
бұрынғы жəне қазіргі қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелерін қосқанда, шамамен 
20 мың адам иеленіп отыр.  
 
АНЫҚТАМА: 

Өзінің акцияларын сатқысы келген кез-келген артықшылықты акцияларды ұстаушы сатуға өтінім 
қабылданған кезде немесе оған дейін «Орталық Құнды Қағаздар Депозитарийі» АҚ есеп-шотында құнды 
қағаздардың болуын қамтамасыз етуі тиіс.  

Артықшылықты акцияларды ұстаушылар өздерінің артықшылықты акцияларын сатуға лимиттелген қарсы 
өтінімдер беруге тиіс. Өтінім бағасы үтірден кейін екінші белгіге дейін дəл жазылуы жəне теңгеде көрсетілуі 
керек. Өтінімде көрсетілген қаржылық құралдардың саны сатылатын артықшылықты акциялардың санына 
тең болуы тиіс. Өтінімдердің көлемі сатылатын акциялар санын акция бағасына көбейткендегі көрсеткішке 
тең болуы тиіс. 

Лимиттелген өтінімдер мамандандырылған сауданы өткізгеннен кейін Компания белгілеген кесу бағасы 
бойынша қабылданатын болады. Компания кесу бағасына тең немесе төмен болатын лимиттелген 
өтінімдерді қанағаттандырады. Компания бағасы кесу бағасынан асатын лимиттелген өтінімдерді 
қанағаттандырмайды.  

ҚМГ БӨ мұнай өндіру көлемі жағынан Қазақстанда көшбасшылардың үштігіне кіреді. Компанияның 
өндіру көлемі «Қазгермұнай» БК ЖШС мен CCEL («Қаражанбасмұнай») компанияларындағы үлестерді 
есептегенде, 2009 жылы 11,5 млн. тоннаны (тəулігіне 232 мың баррель) құрады. ҚМГ БӨ-нің мұнайдың 
дəлелденген жəне болжамды қорларының көлемі 2009 жылдың соңындағы жағдай бойынша 234 млн. 
тоннаны (1,7 млрд. баррелді), ал еншілес компаниялардағы үлесті есептегенде 2,2 млрд. баррельден астамды 
құрайды. Компанияның жай жəне артықшылықты акциялары Қазақстан Қор Биржасында, ал ғаламдық 
депозитарлық қолхаттары – Лондонның Қор Биржасында листингтен өтті. 2006 жылдың қыркүйегіндегі ІРО 
кезінде Компания 2 миллиардтан астам АҚШ долларын тартты. 2010 жылдың шілдесінде халықаралық 
Standard & Poor’s агенттігі Компанияның несиелік рейтингін «ВВ+» деңгейінде, ал 2010 жылдың 
қарашасында «GAMMA-6» корпоративтік басқару рейтингін растады.  
 



 
 
Қосымша ақпарат алу үшін төменде көрсетілген телефондарға қоңырау шалыңыз:  
 
Мамандандырылған саудаларға қатысты: 
АӨҚО ақпараттық-анықтамылық қызметі - 8 800 080 01 77 (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін) 
 
«ҚМГ БӨ» АҚ, Жұртшылықпен байланыс (+7 7172 97 7600)  
Дəулет Жұмаділ 
e-mail: pr@kmgep.kz  
 
«ҚМГ БӨ» АҚ, Институционалдық инвесторлармен байланыс (+7 7172 97 5433)  
Əсел Қалиева  
e-mail: ir@kmgep.kz  
 
Pelham PR (+44 207 861 3147)  
Елена Добсон 
e-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk 
 
Болашаққа қатысты мəлімдеме 
 
Осы құжатта «болашаққа қатысты мəлімдеме» болып табылатын немесе есептелетін мəлімдеме 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, əр жағдайда осыған ұқсас немесе пара-пар терминология, 
не талқылауға арналған сілтемелер, болашақ оқиғаның немесе ниеттің жоспарлары, мақсаттары, міндеттері 
келешекке қатысты мəлімдемені түсіндіруге арналған. Болашаққа қатысты аталған мəлімдеме тарихи 
фактілер болып табылмайтын барлық мəлімдемелерді қамтиды. Олар ниеттер, пікірлер туралы 
мəлімдемелерді жəне Компанияның солармен қатар қызметтің нəтижелеріне, қаржылық жағдайға, Компания 
жұмыс істеп отырған стратегиялар мен салалардың жойылымдылығына, перспективаларына, өсуіне қатысты 
күтулері туралы мəлімдемелерді шектеусіз қамитды. Өз тұрғысында болашаққа қатысты өтінімдер олар 
болуы мүмкін келешектегі оқиғалар мен жағдайаттарға қатысты болғандықтан тəуекелмен жəне 
белгісіздікпен байланысты. Болашаққа қатысты мəлімдемелер қызметтің болашақ нəтижелерінің кепілдігі 
болып табылмайды жəне Компания қызметінің іс жүзіндегі нəтижелері, қаржылық жағдайы жəне қызметін 
тоқтатуы жəне Компания жұмыс істейтін елдер мен салалардың дамуы осы құжатта сипатталған 
нұсқалардан айтарлықтай өзгеше болуы немесе осы құжатта қамтылған болашаққа қатысты мəлімдемелерге 
сəйкес жүзеге асуы мүмкін. Компания жаңа ақпараттар алудың, болашақ оқиғалардың немесе қандай да бір 
өзге де жағдайдың нəтижесінде болса да осы құжатта қамтылған салаға қатысты қандай да болмасын 
ақпаратты немесе болашаққа қатысты қандай да болмасын мəлімдемені жаңартуды жоспарламайды жəне ол 
жөнінде өзіне міндеттеме алмайды. Компания болашаққа қатысты мұндай мəлімдемелерде айтылған 
нəтижелерге қол жеткізілетіндігіне қатысты ешқандай мəлімдеме жасамайды, ешқандай растау бермейді 
жəне ешқандай болжам жарияламайды. 
 
 
 
 
 
 


