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Қазақмыс Тобы 225 млн. АҚШ доллары мөлшерінде халықаралық қаржыландыруды тартты  

 

Қазақмыс Тобы Өндіруші және Кепілгер ретінде және Advaita Trade DMCC (бұдан әрі – Advaita) Қарыз алушы 
және өнімді Сатып алушы ретінде 1 ай LIBOR + 255 базистік пункт мөлшерлемесі бойынша $225 млн. 
сомасына  алдын ала төлем жасау қағидасы бойынша қаржыландыруды тарту туралы Credit Suisse AG және 
Societe Generale халықаралық альянспен Келісімге қол қойды. Бұл Келісімнің Тараптары қаржыландыру 
шегін $500 млн. дейін одан әрі кеңейту мүмкіндігіне ие. 

Қазақмыс Тобы үшін бұл Топтың халықаралық нарықтарға шығу және қаржы көздерін әртараптандыру мен 
қарыз капиталының халықаралық қаржы нарығына тұрақты түрде қол жеткізу арқылы қолда бар бизнес 
шекарасын кеңейту стратегиясы шеңберінде қаржыландыруды тарту бойынша маңызды мәміле. Advaita, 
халықаралық трейдер үшін мыс өнімдерін ұзақ мерзімді жеткізуді қамтамасыз ете отырып, және Advaita 
ұстанымын сенімді әріптес ретінде растай келе, Қазақмыс Тобы ірі мыс өндірушілердің бірі ретінде өз нарық 
ұстанымын күшейтуді жалғастырып отыр. 

Мәміле бойынша кеңесшілер ретінде шыққандар: Whitecliff Investment Management – Қазақмыс Тобы үшін, 
Reed Smith – Advaita үшін, Latham & Watkins – Credit Suisse AG үшін.  

 

Пресс-релиз 

10 июня 2019 г. 

 

Группа Казахмыс привлекла международное финансирование в размере 225 млн.долларов США 

 

Группа Казахмыс в качестве Производителя и Гаранта, и Advaita Trade DMCC (далее – Advaita) в качестве 
Заёмщика и Покупателя продукции, подписали Соглашение с международным альянсом Credit Suisse AG и 
Societe Generale о привлечении финансирования по принципу предоплаты на сумму $225 млн по ставке 1-
мес LIBOR + 255 базисных пунктов. Стороны данного Соглашения имеют возможность дальнейшего 
расширения пределов финансирования до $500 млн.  

Для Группы Казахмыс это знаковая сделка по привлечению финансирования в рамках стратегии выхода 
Группы на международные рынки и расширения имеющихся границ бизнеса через диверсификацию 
финансовых источников и стабильного доступа к международному финансовому рынку заемного капитала.  
Обеспечивая долгосрочные поставки медных продуктов для Advaita, международного трейдера, и 
подтверждая позиции Advaita в качестве надёжного партнёра, Группа Казахмыс продолжает усиливать свои 
рыночные позиции в качестве одного из крупных производителей меди. 

Консультантами по сделке выступили: Whitecliff Investment Management – для Группы Казахмыс, Reed Smith 
– для Advaita, Latham & Watkins – для Credit Suisse AG. 

 

Press release 

 10 June 2019 

Kazakhmys Group raises $225M financing on international markets 

 

Kazakhmys Group as Producer and Guarantor, and Advaita Trade DMCC (hereinafter referred to as Advaita) as 
the Borrower and Off-taker, signed an Agreement with an international alliance comprised of Credit Suisse AG and 
Societe Generale, raising prepayment-type financing in the amount of USD 225M at the rate of 1-month LIBOR + 
255 bps. Parties of the Agreement can further extend the amount of financing up to USD 500M. 

For Kazakhmys Group, it is the landmark financing deal within the Group’s strategy of entering international markets 
and extending the boundaries of its business through diversification of financing sources and obtaining stable 
access to international debt capital markets. While securing long-term supply of copper products for Advaita, an 
international trader, and confirming Advaita’s positions as a reliable partner, Kazakhmys Group continues to 
strengthen its market positions as one of major copper producers. 

Kazakhmys was advised by Whitecliff Investment Management, Advaita - by Reed Smith, and Credit Suisse AG - 
by Latham & Watkins. 


