
БАСПАСӨЗ МƏЛІМДЕМЕСІ

ҚМГ БӨ  Ural Group Limited акцияларының 50 %-ын сатып алғанын хабарлайды  

Астана, 11 наурыз 2011 ж. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», 
«Компания») Exploration Venture Limited (EVL) компаниясымен «Ural Group Limited» 
(UGL) компаниясындағы 50 % акцияны сатып алу жөнінде келісімге қол қойғанын

хабарлайды. UGL Батыс Қазақстан облысында Орал қаласының іргесінде жəне бірқатар

қолданыстағы ірі кен орындарына жақын орналасқан Федоров блогында көмірсутектерін

барлау жүргізу құқығына ие «Урал Ойл энд Газ» (УОГ) ЖШС-нің 100 % қатысу үлесінің

иесі болып табылады.  

UGL-дегі 50 % акцияны сатып алу құны 149,1 млн. АҚШ долларын құрайды жəне

акциялар үшін 61,3 млн. АҚШ долларын жəне Акционерлік займдар бойынша (2010 
жылдың 1 қаңтары күнгі жағдай бойынша) талап ету құқығы үшін 87,8 млн. АҚШ

долларын қамтиды. Мəміленің шарттары бойынша, Акционерлік займдар коммерциялық

өндіру басталғаннан кейін ҚМГ БӨ пайдасына төленеді. EVL компаниясының жұмыс

бағдарламаларын мəміле жабылған күнге дейін қаржыландыруына байланысты, 
Акционерлік займдар үшін сыйақылардың түпкілікті бағасы өзгертуге жатады. Мəміле

ҚМГ БӨ өз қаржысы есебінен қаржыландырылады.  

УОГ 2014 жылға дейінгі мерзімде қолданыстағы жəне одан əрі көмірсутегі шикізаттарын

өндіруге келісім жасау құқығы бар жер қойнауын пайдалану келісімшартына сəйкес,  
Федоров блогында барлау жұмыстарын жүргізеді. 2008 жылы Федоров блогының

аумағында Рожковское мұнайгаз конденсатты кенорны табылды, қазіргі таңда УОГ оған

бағалау жүргізуде.  ҚР Қорлар жөніндегі мемлекеттік комиссиясы бекіткен 2010 жылдың

соңындағы қорлардың есебіне сəйкес, Федоров блогында С1+С2 санаты бойынша алынған

газ жəне конденсаттың жалпы қоры 203,4 млн. баррель мұнай баламасын құрайды. 
Федоров блогының аумағы арқылы Газпром компаниясының «Орынбор-Батыс Еуропа» 
магистралді газ құбыры өтеді. Одан бөлек, Федоров блогының жанынан «Атырау-Самара» 
экпорттық магистралді мұнай құбыры, сондай-ақ Каспий құбыр желісі консорциуымының

жүйесі арқылы əлемдік рынокқа шығуға мүмкіндік беретін «Қарашығанақ-Атырау» құбыр

желісі өтеді.  

ҚМГ БӨ бас директоры Кенжебек Ибрашев былай деп мəлімдеді: «Біз Федоров блогын

болашағы зор ірі актив ретінде бағалап отырмыз. Аталған блоктың үлесін сатып алу біздің

белсенді дамуға талпынып отырған жаңа аймаққа шығуымызды білдіреді. Бұл мəміле

ҚМГ БӨ барлау активтерінің қоржынын сəтті толықтырады жəне белсенді геологиялық

барлау есебінен қорлардың артуына жеделтеуге басымдық беріп отырған Компанияның

стратегияларын жүзеге асырудағы кезекті қадам болып табылады».  

Сатып алу ҚМГ БӨ Директорлар кеңесі мен EVL Директорлар кеңесінің шешімдерімен

бекітілді жəне мемлекеттік реттеуші органдардың мақұлдауына жатады. Қазірдің өзінде

қажетті мақұлдаулардың бірқатары алынды. Қалған мақұлдаулар алынғаннан кейін

мəмілені жабу күтіліп отыр.  



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.  

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. 



-

 50%  Ural Group Limited 

, 11  2011.  «  « » (« », « »)

 Exploration Venture Limited (EVL) 

50%  «Ural Group Limited» (UGL). UGL  100% 

 « » ( ),

, -

.

 50%  UGL  149,1 . ,

 61,3 .  87,8 .

 (  01.01.2010). ,

.

 EVL 

. .

,  2014 ,

.  2008 

,

.  2010 

, ,

1+ 2  203,4 .

.

 « - ».

 « -

»,  « - »,

.

: «

.

, .

,

».

 EVL .

.

.



.

 « », CCEL (« »), « .»

« »  2010 .  13,3 .  (270 . ).

 2010  232 .  (1,7 . );

, ,  2,2 . .

,  – 

.  IPO  2006 .  2 . .

 Standard & Poor's  «BB+»  2010 .

 «GAMMA-6»  2010 .

:

 « »,  (+7 7172 97 7600)  

e-mail: pr@kmgep.kz 

 « »,  (+7 7172 97 54 33)  

e-mail: ir@kmgep.kz

Pelham PR (+44 207 861 3147)  

e-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk

:

-  -  8 800 080 01 77 ( ).  

,  «

». , , ,  « », 

« », « », « », « », « », « »,

« »  « », , , ,

, , , , ,

. ,

. , , ,

, , ,

, , , , , ,

. ,

, ,

.

, ,

, ,

,

.

-

- ,

, , -

. ,

, ,

, .


