
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Состоялось годовое общее собрание акционеров РД КМГ

Астана, 5 мая  2011 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания»)  
провело годовое общее собрание акционеров. 

Акционеры РД КМГ утвердили годовую консолидированную финансовую

отчетность и годовой отчет Компании за 2010 год.  

Кроме того, по итогам прошлого года был одобрен порядок распределения чистого
дохода и размер дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию. По
решению акционеров, размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну акцию (как простую, 
так и привилегированную) составит 800 тенге (включая налоги, удерживаемые в

соответствии с законодательством РК). Общая сумма дивиденда за 2010 год составит около
57 млрд. тенге (около  389 млн. долларов США).  

Утвержденный размер дивиденда на акцию больше показателя предыдущего года на

13,6%, и является самым крупным с момента IPO в 2006 г. Выплата годового дивиденда
акционерам Компании по итогам 2010 года будет производиться по состоянию на 0.00 
часов 16 мая 2011 года и начнется 20 июня 2011 года. 

Общим собранием акционеров были досрочно прекращены полномочия члена

совета директоров Кенжебека Ибрашева. Новым членом совета директоров избран Алик
Айдарбаев на срок полномочий совета директоров Компании в целом. 

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. 

Айдарбаев Алик Серикович окончил Казахский политехнический институт, в нефтегазовой отрасли

работает с 1985 года. Прошел все ступени профессионального развития в нефтегазовом производстве, 
работал старшим геологом, затем технологом, мастером, заместителем начальника цеха по добыче нефти и
газа в НГДУ «Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть». В разные годы занимал руководящие

должности в производственном объединении «Южказнефтегаз». Занимал должность генерального директора
АО «Тургай-Петролеум» и АО «Мангистаумунайгаз». С апреля 2011 г. - управляющий директор по разведке
и добыче АО «Национальная компания «КазМунайГаз». 



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

е-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 акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтті

Астана, 5 мамыр  2011 ж. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», «Компания»)  
акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізді.  

ҚМГ БӨ акционерлері Компанияның 2010 жылға арналған топтастырылған

қаржылық есебі мен жылдық есебін бекітті.  

Одан бөлек, өткен жылдың қорытындысы бойынша таза кірісті бөлу тəртібі мен

қарапайым жəне артықшылықты акцияларға есептегендегі дивиденд мөлшері бекітілді. 
Акционерлердің шешімі бойынша, 2010 жылдағы дивиденд мөлшері бір акцияға

(қарапайым жəне артықшылықты) шаққанда 800 теңгені (ҚР заңнамаларына сəйкес

ұсталатын салықтарды қосқанда) құрайды. 2010 жылдағы дивидендтің жалпы сомасы

шамамен 57 млрд. теңгені (389 млн. АҚШ долларына жуық) құрайды.  
Белгіленген дивиденд мөлшері өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 13,6 %-ға

артық жəне 2006 жылдағы ІРО кезінен бері ең ірі болып табылады. Компания

акционерлеріне 2010 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтерді төлеу 2011 жылдың

16 мамыры күнгі сағат 0:00 жағдай бойынша жүргізіледі жəне 2011 жылдың 20 
маусымында басталады.   

Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің мүшесі Кенжебек

Ибрашевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі

болып жалпы Компанияның директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне Алик Айдарбаев

сайланды. 

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.  

Айдарбаев Алик Серікұлы Қазақ политехникалық институтын бітірген, 1985 жылдан бері мұнайгаз

саласында жұмыс істейді. Мұнайгаз өндірісінде кəсіби дамудың барлық сатыларынан өтті, технолог, мұнай
жəне газ өндіру шебері, «Маңғышлақмұнай» ӨБ «Жетібаймұнай» МГӨБ мұнай жəне газ өндіру цехы

бастығының орынбасары қызметтерін атқарды. Əртүрлі жылдарда «Оңтүстікмұнайгаз» өндірістік

бірлестігінде басшылық қызметтер атқарды. «Торғай Петролеум» жəне «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ бас

директоры болып жұмыс істеді. 2011 жылдың 11 сəуірінен бері – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ

барлау жəне өндіру жөніндегі басқарушы директоры.  



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. 


