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00:00. Серікболсын: Сәлеметсіз бе, менің атым Серікболсын. Ритейл-инвесторлардан сұрақ. 

Уранға қандай бағаны нарықтық бағаға барабар деп есептейсіз? 

00:10. Ғалымжан Пірматов: Жақсы сұрақ. Қазіргі бағаны біз барабар деп санамаймыз. Біз 

қандай бағаны лайықты деп санаймыз? Өндірушілер инвестициялауды жүзеге асырып, ал 

барлық ең тартымды кен орындар жұмыс істеп жатқан кезде, бірақ нарықта өте қымбат 

уранмен жаңа өндірушілер пайда болуына жеткіліксіз баға деңгейі. Әлемде уран қоры өте көп, 

өзіндік құны бойынша олар ерекшеленеді. Біз бағаның 135-ке (фунт/АҚШ долл.) дейін 

көтеріліп, барлығы уран кен орындарына салым салуға тырысатын жағдайды қаламаймыз. Біз 

ешқашан кесімді санды бермейміз, бірақ ол бүгінгі бағадан жоғары, баға айтарлықтай жоғары 

болуы қажет, алайда баға қымбат уран көзі бар жаңа ойыншыларды нарыққа тарта алатын 

деңгейде емес. Бәлкім, бұл біз үшін ең тамаша орын болар, егер біз бағаны ұстап қалсақ, онда 

біздің акционерлеріміз үшін бүгінгі күнге қарағанда әлдеқайда көп ақша табуға болады. 

01:54. Арман Батаев: Сәлеметсіз бе, менің атым Арман Батаев. Бұл да жеке инвестордан 

сұрақ. Мейіржанға сұрақ. Өткен жылы біз сізге shareholder-лармен co-alignment бойынша 

корпоративтік саясатты жақсартуға қатысты сұрақ қойған болатынбыз, сіз компанияны 

капиталдандыруды арттыруға мүдделі болуыңыз үшін, менеджментке арналған опциондық 

бағдарламалар бола ма? Сондай-ақ Асқарға сұрақ. Сіздің слайдтарыңызда - нарыққа үнемі 

қорлар тастайтын бұл №1 топ қайдан шығады? «Уранды байыту орталығы» АҚ (УБО) үлесін 

сату туралы Мейіржанға тағы бір сұрақ. Осыған орай special dividends болады ма? 

02:46. Мейіржан Юсупов: Опциондық бағдарламаға қатысты - бұл мәселе қор (Самұрық 

Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры) деңгейінде көтерілді, бұл мәселе талқыланды және 

талқылануда. Бұл, менің түсінуімше, акционерге қойылатын сұрақ. Біз өз ұсынысымызбен 

шықтық. Және акционер тарапынан шешім қабылданғаннан кейін, біз хабардар ететін 

боламыз. УБО  мен арнайы дивидендтерге қатысты - жалпы алғанда кэш келеді, одан әрі 

талдау жасалады, корпоративтік шешім қабылданады. Жалпы, қосымша арнайы дивидендтер 

бойынша шешім - бұл біздің акционерлеріміздің айрықша міндеті.  

03:37. Ғалымжан Пірматов: УБО үшін ақшаға қатысты - тіпті арнайы дивиденттер болмаса 

да, біздің дивидендтік саясатқа сәйкес, бұл сома жалпы массаға түседі ғой. Яғни, есепте, кез 

келген жағдайда, 21-ші жылы, 20-шы жылдың нәтижелері бойынша, бұл ақша ағыны есепке 

алынады. Опциондарға қатысты өте орынды сұрақ қойып отырсыз. 

04:09. Арман Батаев: Біздің компаниялар - РД, ҚазТрансОйл – шыққан кездегі нашар 

тәжірибені бастан кешірдік – қазір не істеп жатыр? Яғни менеджмент, соншалықты шектен 

шығып кетпес үшін. 

04:29. Ғалымжан Пірматов: Акционер ретінде, иә, сіз менеджменттің, бейнелеп айтқанда, 

бізбен бір қайықта болуына мүдделісіз. Біз өз жұмысымызда компанияның құнын басшылыққа 

алуымызға мүдделісіз. Иә, бізде стратегия бар. Инвесторлар әрқашан бұл сұрақты қояды. Бұл 
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өте дұрыс сұрақ, бірақ бүгінгі күні бізде дайын шешім жоқ. Мұнда көптеген факторлар бар, оны 

мен бөлек айта аламын. Мұндай шешім қабылдау оңай емес, оған себептер бар. Дегенмен, 

компания ұлттық, мемлекеттік. Міне, опционды алсақ - біз, менің ойымша, бұдан сәл 

алыстаумыз. Алайда инвесторлар тарапынан бұл өте орынды сұрақ, себебі дамушы 

нарықтарда менеджмент инвестициялық бөлікті өсіре отырып, шығын бөлігін өсіре отырып, 

долбарлап айтқанда, көп ақша табуы мүмкін, және бұл акционерлердің мүддесі үшін емес. 

Олар бір мақсатқа - компания құнының өсуіне бағытталуы тиіс, сонда менеджмент те пайда 

алар еді. Мынадай сұрақ – егер бұл «атылса» және менеджмент үлкен пайда алса, 

инвесторлар емес, қоғам алдында бұл қалай көрінеді? Сондықтан да біз бұл тақырып 

бойынша пікір таластыра аламыз, алайда бұл сұрақ инвесторлармен болған әрбір кездесуде 

көтеріледі. Олар менеджмент акционерлерге және құнды жасау үшін, және ұзақ мерзімдіе- 

акционерлер үшін жұмыс істейтініне сенімді болуын қалайды. 

06:27. Асқар Батырбаев: Қорларға қатысты – біз айтып өткендей, оларды екіге бөлеміз - бұл 

стратегиялық қор және инвестициялық қор. Стратегиялық - бұл кейіннен өз реакторлары үшін 

пайдалануға арнап тұтынушы компаниялар өздері үшін сатып алған қорлар. Бұл қорлардың 

бір кездері нарықта пайда болуы екіталай, оларды кез-келген жағдайда тұтынушылар 

пайдаланатын болады. Бірнеше жыл бұрын болған белгілі бір нарықтық жағдайларға 

байланысты, тым артық өндіруге байланысты сол сатып алушылар немесе делдалдар, 

немесе басқа да нарық ойыншылары болашақта жасаған қорлар бар - мұндай қорлардың 

нарықта пайда болу тәуекелі бар. 

07:13. Арман Батаев: Yellow Cake №1 топта бола ма? 

07:17. Асқар Батырбаев: Жоқ. Бұл болашаққа материалдар жинап алған сатып алушы болуы 

мүмкін. Yellow Cake немесе басқа біреу болуы міндетті емес. Солар бойынша бұл қорлар 

кейіннен нарықта пайда болуына ықтимал белгілі бір критерийлер бар. 

07:35. Арман Батаев: Сонда 21-ші жылдан бастап олар болмайтын шығар? 

07:37. Асқар Батырбаев: 21-ші жылдан бастап олар кеми бастайды.  

07:41. Ғалымжан Пірматов: Саладағы қорлар тақырыбы – кімнің қанша қоры барын бағалау 

дәлдігі тұрғысынан өте қызықты және өте күрделі болып табылады. Мысалы - конверсия. Бір 

жыл бұрын бір килограмм уранның бағасыконверсия қызметі үшін 4,5 доллар болды, қазір 22,5 

доллар - жылына бес есе өсті. Не болды? Америкалықтар зауытты уақытша тоқтатты, ал 

француздар қуаттарды өсіру бойынша сәл кешеуілдеуде және бұл гексафторидтің нарықта 

жоқ екені белгілі болды, ал барлығы қорлар жеткілікті, баға көтерілгенде гексафторид сатыла 

басталады деп ойлады –ал гексафторид жоқ. Баға бес есе өсті. Сондықтан - қанша қор және 

олар қаншалықты мобильді деген кейбір оптимистік болжамдарға - осы бағалауларға мен 

абайлап қарар едім, себебі бұл қорлардың қай нысанда және қайда орналасқанына қарағанда 

олар нарықта мүлдем пайда болмауы да мүмкін. Мысалы, егер сізде жылу бөлгіш 

құрамаларболса, онда тек қана белгілі бір ректорларға оларды жүктеуге болады. Оны басқа 

біреуге сату мүмкін емес - олардың реакторлары басқа. Табиғи уран бойынша да жағдай 

осындай. Мысалы, Қытайдың қорлары көп дейік, біз осыған сенімдіміз, бірақ Қытай қорларын 

жақын арада болатын реакторлар санының деңгейіне жеткізу үшін жинақтайды. Жапондықтар 

да келесі 10 жыл ішінде сатып алушылар қатарында болмауы мүмкін, бірақ сатулары ықтимал. 

Әзірше біз оны көрмейміз. Яғни олар сол жылдары өте қымбат уран сатып алды. Қаржылық 
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себептерді қоса алғанда, егер олар сататын болса, оларға осы бүкіл шығынды тіркеу қажет 

болады, ал бұл қорлар көбінесе кредиттік лимиттерге қамтамасыз ету болып табылады. 

Олардың кейбір бөлігін сатуға ниеті бар болса да, көптеген себептер байланысты, және де 

одан ұстап тұратын басқа да көптеген факторлар бар. 

10:13. Арман Батаев: Рахмет. Қытай туралы айта бастаған екенбіз - коронавируске тоқталсақ. 

Вирус сізге қалай да бір әсер етеді ме? Мысалы, вирусқа байланысты МЭЕҰ ұсыныстарды 

төмендетті. Қазатомөнеркәсіп МӨЕҰ-на қарағанда өз нарығында одан үлкен үлеске ие. Сіз де 

солайша жауап бере аласыз ба? 

10:41. Ғалымжан Пірматов: Біріншіден, біз бүгінгі таңда коронавирустың жоғары әсерін көріп 

отырған жоқпыз. Егер бұл ұзаққа жалғасатын болса немесе жағдай нашарласа, иә, ең 

алдымен, бұл біздің жеткізілімкестесіне әсер ететін болады. Бірақ әзірше сату көлемі бойынша 

қандай да бір шешім қабылдау қажеттігі жоқ. Мысалы, сіз реактор салдыңыз, ол жұмыс істеп 

тұр. Табиғи ураннан мегаватт сағаттың, киловатт сағаттың өзіндік құнының үлесі өте аз, 

сондықтан оны бір кездерде 130 долларға (фунт/АҚШ долл.) сатып алуға мүмкіндік болды. Сіз 

оны ешнәрсеге алмастыра алмайсыз, және ол тәулігіне 24 сағат қосулы болады, сонда ол 

жұмыс істейді. Әлемде белгілі бір сұраныс деңгейі бар, атап айтқанда әлемдегі бар 

реакторлар қанша уранды тұтынады. Біз бұл сұранысты көріп отырмыз, біз оның қалай өсіп 

келе жатқанын көріп отырмыз, біз шағын реакторлар пайда болады, тағы бір нәрсе пайда 

болады деп өз үлгілерімізде аса жоғары болжамдар жасамаймыз. Әзірше біз келесі екі 

онжылдық шеңберінде - қанша реактор бар, әрбір реакторды ескеріп, оның қанша өмірі 

қалғанын білеміз, салынып жатқан әрбір реакторды, ол желіге шамамен қашан қосылатынын 

және қашан уранды тұтына бастайтынын білеміз. Сондықтан біз сұранысты өте жақсы көріп 

жатырмыз. Ал ұсыныс жағында сұрақтар туындай бастайды. Сондықтан бүгінгі күні 

коронавирусқа байланысты бізде жоспарлар мен қандай да бір түбегейлі шешімдер жоқ.  

12:54. Қазақстандық миноритарлық акционерлер қауымдастығы: Менің мұндай сұрақ 

қойғым келеді. Қазір уран қорын бағалаудың күрделі екені түсінікті, сіз бұл туралы бірнеше рет 

айтып өттіңіз. Бірақ, сіздің болжамдарыңыз бойынша, уран нарығы қашан тапшы жағдайға 

көшеді? Бұл бірінші сұрақ. Екінші - компания менеджментінің KPI-і қандай да бір түрде 

компанияның капиталдандыру көлеміне бекітілген бе? Бүгінгі күні Халық банкінен кейін 

Қазақстандағы компанияның капиталдандыруы бойынша ҚАӨ жария компанияларынан ішінде 

екінші болып табылады. 

13:43. Ғалымжан Пірматов: 23-ші жылдан бастап тапшылық басталады. Міне, бұл кесте. KPI-

ге қатысты - бүгінгі күні біздің KPI-де нарықтық капиталдандыру жоқ, бірақ капиталдандыруға, 

кіріске, таза активтердің құнына әсер ететін жанама KPI бар. Біз қазір менеджменттің жалпы 

сыйақысын үш бөлікке бөлу бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Бұрын екі бөлік болды - 

базалық жалақы және жыл сайынғы бонустар. Біз үш бөлікке бөлгіміз келеді. Жалпы сома 

өзгермейді, тек менеджментке бұл жалпы пулды табу күрделірек болады. Бұл - базалық 

жалақы, жыл сайынғы және ұзақ мерзімді бонустар. Ұзақ мерзімді бонустар компанияның 

нарықтық капиталдандыруына байланыстырылатын болады. Яғни, менеджменттің қазір бір 

жыл ішінде табатын табыс фактісі бойынша 3-5 жыл ішінде табыс табу қажет болады - базалық 

жалақы қалады, жыл сайынғы бонустар азаяды, ал басым бөлігі компанияны капиталдандыру 

құнына байланыстырылатын ұзақ мерзімді бонустарға ауысады. Бұл шешім әлі қабылданған 

жоқ, бірақ біз директорлар кеңесінде бірнеше рет талқыладық. Барынша оңтайлы нысанды 
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таңдауға тырысудамыз, бұл шын мәнінде менеджментті компанияны капиталдандырудың 

өсуіне ынталандырады.  

15:37. Тимур: Сәлеметсіз бе. Менің атым Тимур. Менің келесі сұрағым бар. Ол 

коронавируспен ағымдағы жағдайға сәл тіресімді. Болашақта сұраныстың жақсы әлеуетін құру 

үшін компания бүгінде қандай шараларды қолға алуда? Өйткені біз негізгі кестеде әртүрлі, 

көбінесе жағымсыз оқиғалардың уран отынына бағаның құлдырауына әсер еткенін көрдік. 

Осыған байланысты ұзақ мерзімді, стратегиялық бастамалар бар ма, мүмкін, болашақта сіз 

үшін нарықты қалыптастыру бойынша біреумен серіктестік бола ма? Өйткені бүгінгі таңда уран 

- ұзақ мерзімді тарих екенін көріп отырмыз, бұл дәстүрлі қуат көздерінен, мысалы, уранның 

өзіне белгілі бір отындық «шифт» болады. Бүгінгі таңда компания нарықтың өзін қалыптастыру 

тұрғысынан не істейді? Рахмет. 

16:37. Ғалымжан Пірматов: Біріншіден, мен айтқандай, келесі екі онжылдыққа біз өте 

сындарлы қараймыз. Құрылыстағы және екі онжылдық ішінде іске қосылатын атом 

реакторларының қазіргі флотын біз көреміз, осымен жұмыс істейміз. Алайда үлкен әлеует бар 

- егер шағын модульдік реакторлар сәтті салынса, бұл атом энергетикасына көптеген жаңа 

елдер әкелуі мүмкін. Қазір 1000 мегаваттқа және одан да көп қуатқа арналған реакторлар бар, 

негізінен, елдердің барлығының осыған мүмкіндіктері жоқ, салу құны жоғары немесе елдердің 

желілері шағын. Егер реактор 7 жыл салынатын болса, ол салынып болғанша бірнеше 

миллиард доллар ешқандай табыс әкелмейтін болады. Ал егер модульді реакторлар болса, 

онда сіз бірінші модульді қоя аласыз және ол кірісті туындатады. Жобаның құны мен 

пайдалану мерзімі бойынша тәуекелдер де басқа. Неге біз осындай жағдайға тап болдық? 

Батыста уақыт пен бюджетке сай реакторлар салуды ұмытып қалды алмайды. Бұл негізгі 

себептердің бірі. Чернобыльдік апаттан кейін, батыста бұрынғыдай мөлшерде құрылыс 

жүргізу тоқтатылды, ал сіз 15 жыл бойы ештеңе салмасаңыз, барлық тізбек өз өзектілігін 

жоғалтады. Енді біз батыста мерзімінде және бюджетке сай реактор сала алмаймыз. Яғни, ол 

өте қымбат, ал сіз 7 жылда салынып бітпесе, ол сізге айтқандай құнда бола ма, екі есе 

ұзағырақ, екі есе қымбат болып келе ма, белгісіз. Яғни экономика өте түрлене бастайды. 

Сондықтан upside бар - бұл модульдік ректорлар. Дегенмен, біз әлемдік қоғамдастық ретінде 

климаттың өзгеруіне қатысты неғұрлым батыл шаралар қабылдайтын боламыз. Атом 

энергетикасы, менің ойымша, шешімнің бір бөлігі болуы тиіс. Мен ол шешім деп айтпаймын, 

күн және желмен бірге бұл шешімнің бір бөлігі. Өйткені, баға бойынша бәсекелі, сенімді, таза 

базалық жүктеме міндетті түрде шешімнің бір бөлігі болуы керек. Бізде, әртүрлі бағалаулар 

бойынша, екі миллиардқа жуық адамдар электр энергиясына қол жеткізе алмайды. Егер осы 

елдердің барлығы өз халқын базалық игіліктермен, электр энергиясымен қамтамасыз еткісі 

келсе, ол (энергия) қайдан келуі тиіс. Неге Қытай атом станцияларын көп салады? 

Себептердің бірі - өмір сапасы мен экология. Қытайда, әр түрлі бағалаулар бойынша, тек ауа 

сапасына байланысты жылына үш миллион адам қаза болады. Бұл шын мәнінде өте жоғары 

сан. Ал экономика өсуде. Жақын арада Қытай атом реакторларының ең үлкен флотымен ең 

ірі нарыққа айналады, ал олардың жалпы энергетикадағы атом энергетикасының үлесі 10%- 

дан төмен болады. Сондықтан біз өсу әлеуеті бар екенін көріп отырмыз, бірақ егер жаңа 

сұраныс сұрағына келсек, атом энергетикасының мүмкіндіктері мен рөлін түсіндіру бойынша 

жұмыс жүргізу қажет. Өкінішке орай, қазір сала бұл мәселемен нашар айналысады. Мұның 

бірнеше себептері бар. Әлемдік компанияларда  атом станцияларымен қатар, көмір, газ, күн, 

желде бар. Егер олар келіп, «атом энергиясы таза, қолдау керек» деп айтса, онда жанама 

түрде көмір өте таза емес, лас деп мойындаулары керек. Газ да солай. Және бұл атом 
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энергетикасының таза екенін белсенді қолпаштауға немесе жарнамалауға әсер етуі мүмкін. 

Дамушы елдерде иә, өкінішке орай, өспейді, алайда бұған бірнеше себеп бар. Мысалы, 

Еуропада саяси себептер көп. Фукусимадан кейін Германия барлық реакторлар 22-ші жылға 

қарай жабылады деп шешті. Бұл таза саяси шешім болды, ешқандай экономикалық астары 

жоқ. Бай ел, әрине, қол жеткізуі мүмкін. Францияда да солай - олар атом энергетикасының 

деңгейін төмендетуді шешті. Бірақ Штаттарда экономикалық себептер көп. Нарықтар 

реттелмейтін жерлерде бір реакторы бар станцияларға арзан газбен бәсекелесу өте қиын. Сіз 

газ бағасы одан әрі төмендей беретін бәсекелі нарықта болсаңыз, өте күрделі болады. Бізде 

реакторлар мерзімінен бұрын жабылып, лицензия бойынша әлі де жұмыс істеуге уақыты бар 

жағдайлар болды. Бірақ қазір біз атом энергетикасын таза деп федералдық қолдау көрсетуге 

жетпегенін көріп отырмыз, бірақ штаттар деңгейінде қолдау бар. Яғни, деңгейдегі барлық 

штаттар атом энергетикасының таза екенін қолдайды, олардың жабылуын қаламайды және 

олар қазыналы түрде оларға көмек көрсетеді. Сондықтан біз Америкада осы себептер 

бойынша жабылатын болады деп күтпейміз. Біз тағы не көреміз? Онда мерзімдерді ұзарту бар 

- бұл өте жақсы мысал, 40 жыл реактор жұмыс істеп, оған 20 жылға өмір сүру мерзімін 

ұзартады, бұл да біз бұрын өз үлгілерімізбен ескермеген сұраныс. Сондықтан сіздерге жаңа 

сұраныс пайда болады деп шаралар жасаймыз деп айта алмаймын, бірақ әлеует бар. Бұл 

жерде көптеген нәрселерге байланысты, соның ішінде біз, әлемдік қоғамдастық ретінде, 

климаттың өзгеруімен байланысты проблеманы шешумен байланысты. Менің ойымша, атом 

энергетикасы шешімнің бір бөлігі болуы тиіс. 

23:38. Модератор: Тағы сұрақтар бар ма?  

23:48. Ғалымжан Пірматов: Келесі жолы сұрақтар көп болады деп сенемін. Мен ресми 

болғанын қаламадым, өйткені барлық негізгі мәні сізді алаңдататын мәселені сұрай 

алуыңызда. Сіздер - акционерлер ретінде, болашақ акционерлер ретінде. Бізге не істеу 

керектігін, нарықта не болып жатқанын, тіпті біздің қаржылық есептілікті түсіну оңай емес. Бүгін 

таңертеңнен бастап барлығы «Қазатомөнеркәсіптің пайдасы екі есе төмендеді» деген 

тақырыпқа арналғанын көріп отырмын. Иә, тек тақырыптарды оқитын адамдар, олар шын 

мәнінде біз таза пайданы 84%-ға арттырғанымызды түсінбейді ғой. Ал біз 18-ші жылы, 17-ші 

жылы немен айналыстық, ІРО-ға дайындалдық, шоғырландырдық, барлық бұл бухгалтерлік 

пайда жоғары болды, бірақ бұд«дебет-кредит» екені түсінікті. Бізде топта 82 компания болды, 

қазір 39 компания. Біз әлі де төмендететін боламыз. Сондықтан өте көп іс жасалды, мен сіздер 

шынымен нақты мүмкіндікті пайдаланғандарыңызды қалаймын. Біз әрқашан ашықпыз, 

сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. 

25:08. Модератор: Ия, екі сұрақ бар.  

25:09. Нариман Әлібаев: Өндіру әдістемесіне қатысты шағын технологиялық ликбезді қалар 

едім, әдәс арзан, өзіндік құны төмен. Сұрақ мынадай. Бұл әдістеме барлық барланған 

қорларға қолданылады ма немесе кейіннен қосымша CAPEX-терді талап ете алатын немесе 

өндірістің өзіндік құнын арттыра алатын өндірісті қайта ұйымдастыруды жүргізу қажет болады 

деп болжанады ма? 

25:37. Ғалымжан Пірматов: Рахмет. Бірақ біздегі ағымдағы барлық қорларды көрдіңіз - бізде 

шамамен 293 мың тонна және бұл біздің үлесіміз, тек расталған үлес. Егер біз өндіру үлесі 

13,5 мың тонна деп айтатын болсақ, бұл бізге өте көпке жетеді. Яғни, Қазақстанда уран 

қорының негізгі бөлігі осы әдіспен (жер асты ұңғымалы шаймалау әдісі) өндірілуі мүмкін. Бізде 
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басқа әдісті талап ететін қорлар бар, бірақ біз оларға жеткенше, бірнеше ұрпақ ауысады деп 

ойлаймын. Сондықтан, әзірше бұған алаңдаудың қажеті жоқ. 

26:12. Нариман Әлібаев: Рахмет.  

26:21. Қазақстандық миноритарлық акционерлер қауымдастығы: Мұндай сұрақ. Өз 

презентацияңыз барысында Қазатомөнеркәсіп ағымдағы жылы спот келісім-шарттарынан 

толық бас тартуды жоспарлап отырғанын айттыңыз. Бұл сіздің болашақ қаржылық 

көрсеткіштеріңізге, атап айтқанда, болашақ көрсеткіштеріңізге, қалай әсер етеді. Бұл бірінші 

сұрақ. Екінші - сізөзіңізді мазалайтын тақырыпты қозғадыңыз. Сұрағым келгені, Халық банкінің 

SPO-мен салыстыратын болсақ, компанияның SPO-сы сәтсіз өткені компанияның 

менеджментін алаңдатады. Халық банкінде SPO кезінде GDR үшін 11,5 доллардан ұсынған. 

Қазір баға, тіпті құбылмалылықты ескере отырып, 14 доллардан жоғары. Қазатомөнеркәсіпте 

басқа жағдай болды - SPO кезінде бір GDR үшін баға 15 доллар болды. Сол уақыттан бері 

баға Лондонда жоғары-төмен 13 доллар айналасында жүр. Бірақ 15-ке дейін ол көтерілмеді. 

Бұл сізді мазаламайды ма? Қазатомөнеркәсіпте SPO онша дұрыс өткізілмеген сияқты, әрине, 

Халық Банкімен салыстырғанда. 

27:42. Ғалымжан Пірматов: Тақырып өте қызықты. Мен осы жайлы  өте көп айта аламын. 

Біріншіден, Халықта бұл толыққанды SPO болды, өйткені олардың IPO 2006 жылы 

желтоқсанда өткізілді. Сондықтан жеткілікті уақыт өтті. Олар толыққанды SPO   жасады. Ал 

Қазатомөнеркәсіпте бұл ABB ретінде, бір түн ішінде ғана болды. Бұл акционердің шешімі 

болатын. Бірақ мен сізге келесіні айтқым келеді. Әрине, қысқа мерзімді акция бағасы көпшілігін 

мазалайтыны түсінікті, бірақ бізде ұзақ мерзімді мақсаттар бар және жекешелендіру 

бағдарламасының өзі ұзақ мерзімді мақсаттарға бағытталған. Free float 25%-ға дейін болуы 

тиіс шешімді өткізгеніміз естеріңізде ме, мен осыған тоқтағым келеді. Біз 15% саттық. Және 

мен free float неғұрлым көп болса, инвесторлар үшін де, компания үшін де соғұрлым жақсы 

болады деп сенемін. Акция қаншалықты өтімді болса, компания құнын бағалау соншалықты 

барабар болып табылады. Сондықтан әзірше мен өтімділік артуы үшін нарықта акцияларды 

көбірек сатуға шоғырланар едім, өйткені бізде өтімділік, өкінішке орай, басқа да ірі 

халықаралық компанияларда сияқты емес және көптеген инвесторларға біздің 

акцияларымызды сатып алуға кедергі келтіреді . Олар қалаған кезде жылдам және бағаға әсер 

етпей сатуға мүмкіндік алғылары келеді. Ал мұндай өтімділікпен, өкінішке орай, мүмкін емес. 

Мен, біз менеджмент ретінде SPO жасау және free float ұлғайту қажет екеніне сенімдіміз деп 

тағы да айтамын. Уақыт өте келе бұл өтімділіктің ұлғаюына әкелетініне, бұл өз кезегінде біздің 

құнымызға жақсы әсер ететініне сенімдіміз. Біздің акцияларды сатып ала алатын-сататын 

инвесторлар көп болады. Барлығы бірден емес. Уақыт өте келе біз бұған келеміз деп 

ойлаймын. 

30:13. Залдан қойылған сұрақ: Біз SPO тақырыбын қозғадық. Бұл free float қатысты сұрақ 

мажоритарлық акционерге екені түсінікті. Менің ойымша, КАӨ-те free float 18%, егер 

қателеспесем. Ал сіз менеджмент ретінде free float 25% кем емес болуы қажет деп санайсыз 

ба?  

30:32. Ғалымжан Пірматов: Иә. Тағы да айтып өтейін, біз жекешелендіруге дайындалып 

жатқан кезде, шынымен де Қазатомөнеркәсіптің қанша пайызын сату жөнінде өте үлкен 

пікірталас болды. Бұл пікірталас басында 0- ден 10-ға дейін басталды. Және біз тым болмаса  

free float 25% болу үшін өте үлкен жұмыс атқардық. Қашан және қанша сату туралы шешім, 
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бұл акционердің шешімі. Бірақ біз, менеджмент, free float-ты 25%-ға жеткізу керек деп 

санаймыз. 

31:17. Ғалымжан Пірматов: Баршаңызға рахмет. Сәтті күн болсын. Мерекелеріңізбен. Жақсы 

демалыңыздар. Рахмет.  

31:24. Модератор: Егер сұрақтарыңыз туындаса, слайдта байланыстар бар. Бұл электрондық 

пошта және инвесторлармен жұмыс жөніндегі басқарманың телефон нөмірі, 

хабарласыңыздар. 

 


