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13 қараша 2018 жыл  

 

Астана қаласы 

 

ҚМГ БӨ Директорлар кеңесі артықшылықты акцияларды қайта сатып алу 

мерзімін 2019 жылдың 31 қаңтарына дейін ұзартты  

 

«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ (одан әрі – «ҚМГ БӨ», «Компания») 

акционерлерінен өтініш санының көптігіне байланысты ҚМГ БӨ Директорлар 

кеңесінің шешімімен артықшылықты акцияларды қайта сатып алу мерзімі 2019 

жылдың 31 қаңтарына дейін ұзартылды. Бұрын қайта сатып алуды аяқтау мерзімі 

2018 жылдың 16 қарашасына белгіленген болатын.  

Есеп айырысулар 2019 жылдың 31 қаңтарына дейін бұрынғыдай айына екі 

рет төмендегідей кестеге сәйкес жүргізілетін болады: 
 

19.11.2018 – 29.11.2018 – арнаулы сауда-саттықта артықшылықты акцияларды 

сатуға клиенттік тапсырыстарды берудің жетінші кезеңі  

30.11.2018 – есеп айырысудың жетінші күні  

04.12.2018 – 20.12.2018 – арнаулы сауда-саттықта артықшылықты акцияларды 

сатуға клиенттік тапсырыстарды берудің сегізінші кезеңі 

21.12.2018 – есеп айырысудың сегізінші күні  

24.12.2018 – 10.01.2019 –  арнаулы сауда-саттықта артықшылықты акцияларды 

сатуға клиенттік тапсырыстарды берудің тоғызыншы кезеңі 

11.01.2019 – есеп айырысудың тоғызыншы күні  

14.01.2019 – 30.01.2019 – арнаулы сауда-саттықта артықшылықты акцияларды 

сатуға клиенттік тапсырыстарды берудің оныншы кезеңі 

31.01.2019 – есеп айырысудың ақтық күні 

 

Еске сала кетейік, Компания 13 тамызда өзінің еркін айналымда жүрген 

1 905 209 акция көлеміндегі артықшылықты акцияларын бір акция үшін 12 800 

теңге баға бойынша қайта сатып алатыны туралы хабарлады. Қазіргі уақытқа дейін 

Компания 948 958 дана артықшылықты акцияны жалпы сомасы 12 146 662 400 

теңгеге сатып алды. 

Барлық мәселелер бойынша «Қазпошта» АҚ бірыңғай хабарласу орталығына 

1499 тегін номерімен хабарласу керек. 

 

  



 

 
Пресс-релиз 

 

  

13 ноября 2018 г.  

 

г. Астана 

 

Совет директоров РД КМГ продлил срок выкупа привилегированных акций 

до 31 января 2019 г. 

 

В связи с большим количеством заявлений от акционеров АО «РД 

«КазМунайГаз» (далее – «РД КМГ», «Компания») решением Совета директоров РД 

КМГ срок выкупа привилегированных акций РД КМГ продлен до 31 января 2019 

года. Ранее срок завершения выкупа был установлен на 16 ноября 2018 года. 

Расчеты как и ранее будут проводиться два раза в месяц до 31 января 2019 

года согласно следующему графику: 
 

19.11.2018 – 29.11.2018 - седьмой период подачи клиентских заказов на продажу 

привилегированных акций на специализированных торгах 

30.11.2018 – седьмая дата расчетов 

04.12.2018 – 20.12.2018 - восьмой период подачи клиентских заказов на продажу 

привилегированных акций на специализированных торгах 

21.12.2018 – восьмая дата расчетов 

24.12.2018 – 10.01.2019 - девятый период подачи клиентских заказов на продажу 

привилегированных акций на специализированных торгах 

11.01.2019 - девятая дата расчетов 

14.01.2019 – 30.01.2019 - десятый период подачи клиентских заказов на продажу 

привилегированных акций на специализированных торгах 

31.01.2019 – Финальная дата расчетов 

 

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. На текущий момент 

Компанией выкуплено 948 958 штук привилегированных акций на общую сумму 

12 146 662 400 тенге. 

По всем вопросам обращаться в единый контакт-центр АО «Казпочта» по 

бесплатному номеру 1499. 
 

 



 

 
Press Release 

 

  

13 November 2018  

 

Astana 

 

KMG EP's Board of Directors extends the deadline for the repurchase of 

preferred stock until 31 January 2019 

 

Owing to the big high of applications from the shareholders of KazMunaiGas EP 

JSC (KMG EP, the Company), KMG EP's Board of Directors has resolved to extend the 

deadline for repurchasing KMG EP's preferred stock until 31 January 2019. Previously, 

the repurchase completion date was set to 16 November 2018. 

As before, calculations will be made twice a month until 31 January 2019, 

according to the following schedule: 
 

19 Nov. 2018 – 29 Nov. 2018 - seventh period of placing client orders for sale of preferred 

stock during a specialized bidding round 

30 Nov. 2018 – seventh settlement date 

4 Nov. 2018 – 20 Dec. 2018 - eight period of placing client orders for sale of preferred 

stock during a specialized bidding round 

21 Dec. 2018 – eight settlement date 

24 Dec. 2018 – 10 Jan. 2019 - ninth period of placing client orders for sale of preferred 

stock during a specialized bidding round 

11 Jan. 2019 – ninth settlement date 

14 Jan. 2019 – 30 Jan. 2019 - tenth period of placing client orders for sale of preferred 

stock during a specialized bidding round 

31 Jan. 2019 – Final Settlement Date 

 

We recall, on 13 August the Company announced the repurchase of its preferred 

stock in the amount of up to 1,905,209 shares of the free float, at the price of 12,800 KZT 

per share. To date, the Company has bought back 948,958 of its preferred shares for a 

total amount of 12,146,662,400 KZT. 

For all questions, please contact Kazpost JSC's Common Call Centre at 1499 toll-

free. 

 
 


