
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Состоялось заседание Совета директоров РД КМГ

Астана, 6 мая 2011 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 
«Компания») провело очередное очное заседание Совета директоров («СД»). 

В ходе заседания был избран председатель Совета директоров РД КМГ. Им стал

Алик Айдарбаев - управляющий директор по разведке и добыче АО «Национальная

компания «КазМунайГаз». 

На заседании СД было принято решение расширить состав Правления Компании. 
Новым членом Правления избран заместитель генерального директора по производству

Багиткали Бисекен. 

Советом директоров РД КМГ был также рассмотрен ряд других вопросов

коммерческого, кадрового и организационного характера. 

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. 

Состав Совета директоров РД КМГ:  
Алик Айдарбаев – Председатель Совета директоров

Аскар Балжанов – член Совета директоров (Генеральный директор)  
Сисенгали Утегалиев – член Совета директоров

Ержан Жангаулов – член Совета директоров  
Асия Сыргабекова – член Совета директоров  
Филип Дэйер – Независимый директор  
Пол Мандука – Независимый директор  
Эдвард Уолш – Независимый директор

Состав Правления АО РД КМГ: 
Аскар Балжанов - генеральный директор, председатель Правления; 
Владимир Мирошников – первый заместитель генерального директора по производству- руководитель
группы оперативного управления в г.Актау;  
Жаннета Бекежанова - заместитель генерального директора по экономике и финансам;  
Аскар Аубакиров - заместитель генерального директора по корпоративному развитию и управлению

активами; 
Тарас Хитуов - управляющий директор по персоналу и социальной политике

Багиткали Бисекен – заместитель генерального директора по производству

Жумабек Жамауов - директор ПФ «Эмбамунайгаз»;  
Кийкбай Ешманов - директор ПФ «Озенмунайгаз». 



Бисекен Багиткали Лескалиулы – 1958 года рождения, окончил Казахский политехнический институт, 
начинал работу оператором цеха добычи нефти НГДУ «Прорванефть». Обладает большим опытом работы в

нефтегазовой отрасли. Занимал руководящие должности в системе Национальной компании

«КазМунайГаз», в компаниях «Казахстанско-Китайский трубопровод», «Тенгизмунайгаз» и др. С 2007 года
работает в РД КМГ: с января 2007 г. по май 2009 г. – директором ПФ «Эмбамунайгаз», затем – 
управляющим директором по управлению долями, директором ПФ «Озенмунайгаз», советником

генерального директора. С апреля 2011 г. – заместитель генерального директора по производству.

Контактная информация:

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 Bell Pottinger (+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 Директорлар кеңесінің отырысы өтті

Астана, 6 мамыр 2011 ж. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», 
«Компания») Директорлар кеңесінің («ДК») кезекті отырысын өткізді.  

Отырыс барысында «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ барлау жəне өндіру

жөніндегі басқарушы директоры Алик Айдарбаев ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің

төрағасы болып сайланды.  

ДК отырысында сондай-ақ Компания Басқармасының құрамын кеңейту туралы

шешім қабылданды. Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Бағытқали Бисекен

Басқарманың жаңа мүшесі болып сайланды.  

ҚМГ БӨ Директорлар кеңесі сондай-ақ коммерциялық, кадрлық жəне

ұйымдастырушылық сипаттағы бірқатар мəселелерді қарады.  

  
АНЫҚТАМА

ҚМГ БӨ мұнай өндіру көлемі жағынан Қазақстанда көшбасшылардың үштігіне кіреді. Компанияның
өндіру көлемі «Қазгермұнай» БК ЖШС мен CCEL («Қаражанбасмұнай») «ПетроҚазақстан Инк.» жəне
«НБК» ЖШС компанияларындағы үлестерді есептегенде, 2010 жылы 13,3 млн. тоннаны (тəулігіне 270 мың
баррель) құрады. ҚМГ БӨ-нің мұнайдың дəлелденген жəне болжамды қорларының көлемі 2010 жылдың
соңындағы жағдай бойынша 232 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.  

ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің құрамы:  

Алик Айдарбаев - Директорлар кеңесінің төрағасы

Асқар Балжанов – Директорлар кеңесінің мүшесі (бас директор) 
Сейсенғали Өтеғалиев - Директорлар кеңесінің мүшесі  
Ержан Жанғауылов - Директорлар кеңесінің мүшесі

Əсия Сырғабекова - Директорлар кеңесінің мүшесі

Филип Дэйер – Тəуелсіз директор  
Пол Мандука - Тəуелсіз директор  
Эдвард Уолш - Тəуелсіз директор  

ҚМГ БӨ АҚ басқармасының құрамы: 
Асқар Балжанов - Бас директор жəне Басқарма төрағасы; 
Владимир Мирошников – Бас директордың бірінші орынбасары – Ақтау қаласындағы жедел басқару

тобының басшысы; 
Жаннета Бекежанова – Бас директордың экономика жəне қаржы жөніндегі орынбасары; 
Асқар Əубəкіров – Бас директордың корпоративтік даму жəне активтерді басқару жөніндегі орынбасары; 
Бағытқали Бисекен – Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары; 
Хитуов Тарас – Қызметкерлер жəне əлеуметтік саясат жөніндегі басқарушы директор; 
Жамауов Жұмабек - «Ембімұнайгаз» ӨФ директоры; 
Ешманов Киікбай - «Өзенмұнайгаз» ӨФ директоры. 

Бисекен Багытқали Лескалиұлы – 1958 жылы туған, Қазақ политехникалық институтын бітірген, еңбек
жолын «Прорва мұнай» МГӨБ мұнай өндіру цехының операторлығынан бастаған. Мұнайгаз саласында мол



жұмыс тəжірибесін жинақтаған. «ҚазМұнайгаз» Ұлттық компаниясы жүйесінде, «Қазақстан-Қытай құбыр

желісі», «Теңізмұнайгаз» компанияларында басшылық қызметтер атқарды. 2007 жылдан бері ҚМГ БӨ-де: 
2007 жылдың қаңтарынан 2009 жылдың мамырына дейін «Ембімұнайгаз» ӨФ директоры, кейіннен
үлестерді басқару жөніндегі басқарушы директор, «Өзенмұнайгаз» ӨФ директоры, бас директордың

кеңесшісі қызметтерін атқарды. 2011 жылдың сəуірінен бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары.  

Байланыстық ақпарат:  
«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 Bell Pottinger (+44 207 861 3147) 
Елена Добсон

е-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. 


