
 
 
 
 
 

ПРЕСС РЕЛИЗ 
 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» провело Внеочередное Общее Собрание 
Акционеров 

 

Астана, 25 сентября 2008 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»» («РД КМГ», 
«Компания») провело вчера внеочередное Общее собрание акционеров, на котором были 
избраны новые члены совета директоров Компании. Также в ходе заседания была 
определена аудиторская компания для проведения внешнего аудита РД КМГ на 2008 г. и 
принято решение о внесении дополнений в Устав Компании.  
 
Ввиду кадровых изменений в руководящем составе крупного акционера РД КМГ - АО 
Национальная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ»), акционеры РД КМГ рассмотрели и 
одобрили досрочное прекращение полномочий членов совета директоров У. Карабалина и 
Ж. Сатубалдиной. 
 
Новыми членами совета директоров РД КМГ стали президент НК КМГ Кабылдин 
Каиргельды Максутович и вице-президент НК КМГ Бозжанов Толеген Джумадович. 
 
В качестве аудиторской организации для проведения внешнего аудита на 2008 г. 
акционеры Компании определили ТОО «Эрнст энд Янг». Кроме того, были утверждены 
дополнения в Устав Компании, касающиеся реализации политики управления рисками и 
политики управления денежными средствами.  
 
  

СПРАВКА 
  

 Кабылдин К.М. - закончил Казахский политехнический институт по специальности «инженер-
системотехник». С августа 2008 занимает пост президента АО НК «КазМунайГаз». С сентября 2007 года по 
август 2008 года работал заместителем председателя правления АО «Казахстанский холдинг по управлению 
государственными активами «Самрук». С июля 2007 года по сентябрь 2007 года работал вице-президентом, 
а с апреля 2003 года по июль 2007 года  - управляющим директором по транспортной инфраструктуре и 
сервисным проектам в АО НК «КазМунайГаз». Имеет государственные награды, благодарственные письма 
за личный вклад в развитие нефтегазовой отрасли в Республике Казахстан.   

Бозжанов Т.Д. – закончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по 
специальности «преподаватель физики», Казахскую государственную строительную академию по 
специальности «экономист», получил степень бакалавра экономических наук в университете Warwick 
(Великобритания). С июля 2008 года является вице-президентом АО НК «КазМунайГаз». С 2006 года по 
июль 2008 год был генеральным директором АО «Торговый дом «КазМунайГаз», с августа 2004 года по 
2006 год исполнительным директором АО НК «КазМунайГаз». 
 
РД КМГ занимает второе место в Казахстане по объему добычи нефти, превысившему 10,6 млн. тонн (215 
тыс. баррелей в сутки) в 2007 г., с учетом долей в компаниях Казгермунай и CCEL (Каражанбасмунай). 
Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ составлял 240 млн. тонн (1,8 млрд. баррелей) по состоянию 
на конец 2007 г., а с учетом долей в зависимых компаниях – более 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. 



 
 
Контактная информация: 
  
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 977600) 
Зухра Султанова 
e-mail: pr@kmgep.kz 
  
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 975433) 
Александр Гладышев 
e-mail: ir@kmgep.kz 
  
Pelham PR (+44 203 178 44 18) 
Елена Добсон 
e-mail: Elena.dobson@pelhampr.com   
  
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 РЕЛИЗІ 
 

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Акционерлердің Кезектен  
Тыс Жалпы Жиналысын өткізді 

 

Астана, 25 қыркүйек 2008 ж. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», 
«Компания») кеше Акционерлердің жалпы жиналысын өткізді. Онда Компания 
директорлар кеңесінің жаңа мүшелері сайланды. Сондай-ақ, жиналыс барысында 2008 
жылы ҚМГ БӨ-нің сыртқы аудитін өткізетін аудиторлық компания анықталып, Компания 
Жарғысына толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданды.   
 
ҚМГ БӨ-нің ірі акционері – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ-ның («ҚМГ ҰК») 
басшылық құрамында болған кадрлық өзгерістерге байланысты, ҚМГ БӨ акционерлері 
директорлар кеңесінің мүшелері Ұ.Қарабалин мен Ж.Сатыбалдинаның өкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтатуды қарап, бекітті.  
 
ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері болып ҚМГ ҰК президенті Қайыргелді 
Мақсұтұлы Қабылдин мен ҚМГ ҰК вице-президенті Төлеген Жұматұлы Бозжанов 
сайланды.  
 
Компания акционерлері 2008 жылы сыртқы аудитті жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде 
«Эрнст энд Янг» ЖШС-ін белгіледі. Сонымен қатар, Компания Жарғысына тəуекелдерді 
басқару саясаты мен ақша қаражатын басқару саясатын жүзеге асыруға қатысты 
толықтырулар бекітілді.  
  

АНЫҚТАМА 
  

Қабылдин Қ.М. - Қазақ политехникалық институтын «инженер-системотехник» мамандығы 
бойынша бітірген. 2008 жылдың тамыз айынан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ президенті болып қызмет 
істейді. 2007 жылдың қыркүйегінен 20008 жылдың тамыз айы аралығында «Самұрық» мемлекеттік 
активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдинг» АҚ басқармасының төраға орынбасары болып еңбек 
етті. 2007 жылдың шілдесі мен 2007 жылдың қыркүйегі аралығында «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ  вице-
президенті, ал 2003 жылдың сəуірінен 2007 жылдың шілдесі аралығында сервистік жобалар жəне көлік 
құрылымдары жөніндегі басқарушы директор болып жұмыс істеді. Мемлекеттік наградалардың, Қазақстан 
Республикасының мұнай газ саласының дамуына қосқан жеке үлесі үшін алғыс хаттарының иегері.  

Бозжанов Т.Д. – Əл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетін «физика пəнінің 
оқытушысы» мамандығы бойынша, Қазақ мемлекеттік құрылыс академиясын «экономист» мамандығы 
бойынша бітірген, Warwick (Ұлыбритания) университетінде экономика ғылымдарының бакалавры атағын 
алған. 2008 жылдың шілдесінен бері «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның вице-президенті. 2006 жылдан 2008 
жылдың шілдесіне дейін «ҚазМұнайГаз» Сауда Үйі» АҚ-ның бас директоры, 2004 жылдың тамызынан 2006 
жылға дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атқарушы директоры қызметтерін атқарды.  
 
ҚМГ БӨ Қазгермұнай жəне ССЕL (Қаражанбасмұнай) компанияларындағы үлестерді қоса есептегенде 2007 
жылы 10,6 млн. тоннадан (тəулігіне 215 мың баррелден) асатын мұнай өндіру көлемі бойынша Қазақстанда 
екінші орынға ие. ҚМГ БӨ-нің мұнайдың дəлелденген жəне болжамды қорларының көлемі 2007 жылдың 
аяғындағы жағдай бойынша 240 млн. тоннаны (1,8 млрд. баррелді), ал еншілес компаниялардағы үлесті 
есептегенде 2 млрд. баррельден астамды құрайды. Компанияның акциялары Қазақстан Қор Биржасында, ал 
ауқымды депозитарлық қолхаттары – Лондонның Қор Биржасында листингтен өтті. 2006 жылдың 
қыркүйегіндегі ІРО кезінде Компания 2 миллиардтан астам АҚШ долларын тартты. 
 
 



Байланыстық ақпарат:  
 
«ҚМГ БӨ» АҚ, Қоғаммен байланыс (+7 7172 977908, +7 7172 977924) 
Зухра Сұлтанова 
e-mail: pr@kmgep.kz 
 
 «ҚМГ БӨ» АҚ, Институционалдық инвесторлармен байланыс (+7 7172 975433) 
Александр Гладышев 
e-mail: ir@kmgep.kz 
 
Pelham PR (+44 20 3178 4418)  
Elena Dobson  
е-mail: Elena.dobson@pelhampr.com 
 
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. 
 


