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TAV сатып алуды аяқтап, Алматы халықаралық
әуежайында басқаруға кіріседі
TAV Airports пен Kazakhstan Infrastructure Fund қоры, Қазақстанның негізгі әуе қақпалары
және заманауи "Жібек жолындағы"маңызды көлік торабы, Алматы қаласының
әуежайын сатып алуды аяқтады. Әуежайдың өткізу қабілеті 200 миллион АҚШ доллары
көлемінде инвестиция есебінен екі есе артады. Алматы-TAV портфеліндегі 15-ші әуежай.

TAV Airports (Groupe ADP құрамына кіреді) компаниясы сатып алуды аяқтап, елдің
экономикалық астанасында орналасқан Қазақстанның ең көп жұмыс істейтін әуежайы-Алматы
қаласы әуежайының операциялық қызметін басқаруды өз мойнына алды. Мәміле бойынша
есеп айырысу аяқталғаннан кейін, TAV әуежай мен отын жеткізу және тамақтану қызметтерін
ұсынатын байланысты кәсіпорындардың 85% акцияларының бенефициарлық иесі болып
табылады. Акциялардың қалған 15%-ы Vpe Capital басқаратын Kazakhstan Infrastructure Fund
қорына тиесілі. Қордың зәкірлі инвесторы "Қазына Капитал Менеджмент"АҚ болып табылады.
Алматы-TAV портфеліндегі компания уақытша концессия шартымен емес, меншік құқығымен
басқаратын алғашқы әуежай.
Еліміздің оңтүстік-шығысында орналасқан және ежелгі Жібек жолында маңызды көлік торабы
болып табылатын Алматы бүгінде Орталық Қытайды Батыс Азия, Еуропа және Африкамен
байланыстыратын "Бір белдеу және бір жол" жобасының стратегиялық буыны болып табылады.
Қазақстан экономикалық өсім бойынша Орталық Азияда көш бастап келеді және өңірдің ІЖӨнің шамамен 60%-ын өндіреді.
TAV Airports Президенті және бас атқарушы директоры Сани Шенер: "Біз Портфелімізге Азия
мен Еуропа арасындағы негізгі транзиттік торап болып табылатын Алматы әуежайын қосуға
қуаныштымыз. Алматы қаласы Қытайдан Еуропа мен Африкаға әуе көлігі арқылы салынған
"Заманауи Жібек жолында" стратегиялық орналасқан. Қазақстан географиялық жағынан да,
экономикалық жағынан да өңірдегі ең ірі ел болып табылады, ал Алматы – Қазақстанның ІЖӨнің 20%-ын өндіретін елдің ең ірі қаласы.
Біз Алматы әуежайының айтарлықтай өсу әлеуеті бар деп санаймыз және біздің көпжылдық
тәжірибемізге сүйене отырып, біз осы әлеуетті толық көлемде іске асыру үшін жұмыс істейтін
боламыз. Бүкіл әлем бойынша әуежайларды басқаратын ірі топтың бір бөлігі ретінде біз
Алматыны өңірдің іскерлік астанасы ретінде және Қазақстанды мәдени мұрасы бай және
туристік әлеуеті жоғары ел ретінде ілгерілететін боламыз. Біздің бағыттарды жасаудағы
тәжірибеміз Алматының әлеммен көлік байланысын кеңейтуге көмектеседі. Мысал ретінде,

Грузиядағы әуежайларды басқарған 10 жыл ішінде біз бағыттар санын екі есеге арттырып,
жолаушылар ағынын жеті есеге арттырдық.
Біздің мақсатымыз-жұмыс орындарын ашып, жергілікті бизнестің халықаралық дамуына ықпал
ете отырып, Алматы облысының экономикалық және әлеуметтік дамуына өз үлесімізді қосу.
Мен Қазақстандағы шетелдік инвесторларға деген достық көзқарасты атап өткім келеді және
процесті барынша ыңғайлы еткен мемлекет өкілдеріне, біздің серіктесімізге, кредиторларымыз
бен қызметкерлерімізге алғысымды білдіремін", - деп айтып өтті.
Айнұр Қуатова, "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Бас директоры: "Қазына Капитал
Менеджмент " миссиясы – Қазақстан Республикасында тұрақты экономикалық дамуды
ілгерілету және бұл жоба осы мақсатқа айтарлықтай ықпал етеді. Біз халықаралық озық
тәжірибе мен негізгі инфрақұрылымдық активке 600 миллион АҚШ долларынан астам шетелдік
капиталды тартатын осы маңызды жобаның бір бөлігі екенімізді мақтан тұтамыз. "Қазына
Капитал Менеджмент" инвестициялайтын әрбір долларға шетелдік әріптестер 20 доллардан
астам қаржы салады".
VPE Capital серіктесі Роланд Нэш былай деді: "Бүгін TAV пен Kazakhstan Infrastructure Fund қоры
Алматы халықаралық әуежайын дамытуда, активті кеңейту мен жаңғыртудың таяудағы
жоспарларымен жаңа кезеңді ашуда. Бұл жоба табиғи ресурстар секторынан тыс Қазақстанға ең
ірі тікелей шетелдік инвестициялардың бірі болып табылады. Әуежайды кеңейту және қайта
жаңарту Қазақстан Республикасы үшін айтарлықтай экономикалық және әлеуметтік пайда
әкеледі, өйткені жаңа терминал әуежайдың өткізу қабілетін жылына кемінде 14 миллион
жолаушыға дейін арттырады деп күтілуде. Біз осы жобаның маңызды қозғаушы күші және
Қазақстандағы маңызды инфрақұрылымдық активке халықаралық капитал мен тәжірибені
тарту үшін катализатор ретіндегі өз рөлімізді мақтан тұтамыз".
Өңірдің негізгі әуе-көлік торабы
"Эйр Астана" ұлттық авиатасымалдаушысының базасы болып табылатын Алматы әуежайы 2019
жылы 6,4 миллион жолаушыға қызмет көрсетті, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 13%-ға артық.
Әуежай COVID-19 шектеулеріне байланысты жолаушылар ағынының 3,6 миллионға дейін
төмендеуіне қарамастан, 2020 жылы оң таза кірісті жариялады.
"Эйр Астанадан" басқа, Алматыны өзінің базасы ретінде Fly Arystan, SCAT Airlines және Qazaq Air
пайдаланады. Пандемияға дейін Алматы түрлі бағыттарда көптеген рейстерді жүзеге асыратын
35 жолаушылар және 9 жүк авиакомпаниялары үшін ірі өңірлік көлік торабы болды. "Эйр
Астана" әуежайдың жолаушылар ағынының жартысына жуығын, ал "Түрік авиалиниялары" жүк
тасымалын қамтамасыз етті.

Жаңа терминалға инвестициялар
Алматы әуежайы 1935 жылы ашылған және Орталық Азиядағы ең көп жұмыс істейтін көлік
торабы болып табылады. Әуежайда екі ұшу-қону жолағы бар.
Пандемияға байланысты трафиктің төмендеуін ескере отырып, бұрын келісілген 415 миллион
долларлық сатып алу бағасы 365 миллион долларға дейін төмендеді. Трафиктің пандемиядан
бұрын қалпына келуіне байланысты сатып алушылар консорциумы болашақта қосымша 50
миллион доллар төлейді.

TAV әуежайдың өткізу қабілетін жылына кемінде 14 миллион жолаушыға дейін екі есе
арттыратын жаңа халықаралық терминал құрылысына шамамен 200 миллион АҚШ долларын
инвестициялайды. Құрылыс үш жылдан аз уақыт ішінде аяқталады деп күтілуде.
Консорциум халықаралық қаржы корпорациясының (ХҚК) және Еуропалық Қайта Құру және
даму банкінің (ЕҚДБ) кредиттің көмегімен жаңа терминалға 50% сатып алуды және 100%
инвестицияларды қаржыландыруға мақұлдауын алды. Қаржыландыру 2021 жылдың 3тоқсанында берілетін болады деп күтілуде.
TAV Airports туралы
TAV Airports әуежайлардың барлық салаларында кешенді қызмет көрсетеді және 26 елдегі 91
әуежайда бар. TAV Airports-Groupe ADP мүшесі және әуежайларды басқаратын жетекші
халықаралық платформаның бөлігі. TAV еншілес компаниялары бажсыз сауда, азық-түлік және
сусындар, жер үсті қызметі, ақпараттық технологиялар, қауіпсіздік және коммерциялық
алаңдарды басқаруды қоса алғанда, тиісті қызметтер мен қызметтерді ұсынады. Компанияның
акциялары Стамбул қор биржасында листингтен өтті.
Kazakhstan Infrastructure Fund және VPE Capital туралы
Kazakhstan Infrastructure Fund C. V. қоры елдің ұзақ мерзімді экономикалық дамуын қолдау
мақсатында және шетелдік инвестициялардың катализаторы ретінде әрекет ете отырып, ең
алдымен Қазақстан Республикасындағы инфрақұрылымдық жобаларға инвестиция салады.
Қорды тәуекелді ескере отырып мөлшерленген тартымды кірістілікке қол жеткізу мақсатында
ТМД аумағында инвестициялық қорларды басқаруға маманданған VPE Capital компаниясы
басқарады. Kazakhstan Infrastructure Fund негізгі инвесторы "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ
болып табылады.
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