«Теңізшевройл» ЖШС
Үкімет және жұртшылықпен байланыс бөлімі

Баспасөз мәлімдемесі
«Теңізшевройл» ЖШС жаңа бас директордың
тағайындалғанын хабарлайды
Атырау, Қазақстан, 4 желтоқсан, 2018 жыл – «Теңізшевройл» ЖШС (ТШО) кәсіпорынның
басшылық құрамындағы өзгеріс туралы хабарлайды. 2018 жылдың 1 желтоқсаннан бастап өндіріс
бөлімінің бас менеджері Имер Боннер «Теңізшевройл» ЖШС-нің бас директоры Тед Этчисонды
алмастырды.
«Теңізшевройл» ЖШС-нің бас директоры Тед Этчисон Шеврон корпорациясындағы 38 жылдық
еңбек өтілінен кейін зейнетке шығып отыр. Тед Индонезия, Нигерия, Қазақстан және АҚШ-тың түрлі
бизнес бөлімшелерінде жобалау, өндіріс, басқару салаларында әр алуан басшылық қызметтерді
атқарды.
«Мен және жұбайым Сюзан үшін шамамен 8 жылдай Алматы мен Атырауда жұмыс істеп, осынау
тамаша елдің бір бөлшегі болу зор құрмет болды. Бірнеше жыл бойы ТШО сияқты әлемдік
деңгейдегі кәсіпорынды басқарып, Қазақстан Республикасының дамуына және де Теңізшевройлдың
тамаша қызметкерлерін шыңдауға үлес қосқанымды мақтан тұтамын. ТШО-ның 25-жылдық
мерейтойы жылы кәсіпорын тізгінін Имерге тапсыра отырып, мен оның басшылығымен
кәсіпорынның одан әрі дами түсетінін сеніммен айта аламын».
Тедтің басшылығымен ТШО қауіпсіз және сенімді өндіріс екенін дәлелдеп, 1993 жылдан бері көлемі
3 млрд баррель мұнай өндіріп, маңызды межеге қол жеткізді.
Кәсіпорынның жаңадан тағайындалған бас директоры Имер Боннер: «ТШО Келешек кеңею
жобасымен дамудың жаңа кезеңіне аяқ басты. Кәсіпорын мен ел үшін осынау маңызды кезеңде
осында болу мен үшін зор құрмет», - деді.
Имер Белфасттағы Квинс университетінде химия инженері мамандығы бойынша бакалавр
дәрежесін алды. Кейін Лондонның Империялық колледжінде ілгеріленген химия өнеркәсібі және
мұнай өндіру технологиялары бойынша екі магистр дәрежесін иемденген. Имер Боннер 2015
жылдан бастап осы уақытқа дейін ТШО-ның өндіріс жөніндегі бас менеджері болып қызмет атқарды.
2012-2013 жылдар аралығында Алматыдағы Шеврон корпорациясының Еуразия бөлімшесінің
басқарушы директорының орынбасары болды. Имер Шеврон корпорациясымен Ұлыбританияда,
Америка Құрама Штаттарында, Тайландта және Қазақстанда жауапкершілік жүгі біртіндеп
салмақтана түскен техникалық және басқару қызметтерін атқарды.
«Теңізшевройл» ЖШС жайғастыру, өндіру және мұнай, газ және күкірт өткізу жұмыстарымен
айналысады. Барлық жұмыстар қауіпсіздік техникасы мен экология жөніндегі әлемдік стандарттар
талаптарына сай жүреді. «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1993 жылы Қазақстан
Республикасы мен «Шеврон» корпорациясы арасында жасалған келісім негізінде құрылды.
«Теңізшевройл» ЖШС-нің қазіргі кездегі серіктестері: Шеврон – 50%, Қазмұнайгаз – 20%,
ЭксонМобил – 25% және «ЛукАрко» – 5%.

Келешек кеңею жобасы (ККЖ) және Ұңғыма ернеуіндегі қысымды басқару жобасы (ҰЕҚБЖ) - бір
уақытта ТШО-мен жүзеге асырылған екі интеграциялық жоба. ККЖ-ны іске асыру Теңіз кен орнында
мұнай өндіру көлемін жылына 12 млн. тоннаға немесе тәулігіне 260 мың баррельге дейін арттыруға
мүмкіндік береді, нәтижесінде жылына 39 млн. тоннаны немесе күніне 850 мың баррельді құрайды.
ККЖ-ны іске асыру өндірістік қуаттарды кеңейтуге бағытталған, ал ҰЕҚБЖ Теңізде жұмыс істейтін
зауыттардың технологиялық мүмкіндіктерін толық пайдалануды қамтамасыз етіп, ұңғымалардың
қысымын төмендету және алты интеграцияланған өндірістік желіге қысымның күшейтілуі.
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Пресс-релиз
ТОО «Тенгизшевройл» объявляет о назначении
нового генерального директора
Атырау, Казахстан, 4 декабря 2018 г. – Сегодня ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) объявило об
изменениях в руководящем составе компании. Имер Боннер, ранее занимавшая должность
генерального менеджера производства ТШО, заменила Теда Этчисона на должности генерального
директора ТОО «Тенгизшевройл» с 1 декабря 2018 года.
Бывший генеральный директор ТШО Тед Этчисон выходит на заслуженный отдых после почти 38
лет работы в корпорации «Шеврон», где он занимал различные руководящие должности в области
проектирования, производства и управления в ряде бизнес-подразделений в Индонезии, Нигерии,
Казахстане и США.
«Моя супруга Сюзан и я удостоились большой чести жить и работать в этой замечательной стране
в течение почти 8 лет, проведенных в Алматы и Атырау. Я горжусь тем, что на протяжении
нескольких лет я руководил такой высококлассной организацией, как ТШО и смог внести свою лепту
в развитие Республики Казахстан, нефтяной отрасли и замечательных сотрудников ТШО.
Передавая бразды правления Имер в год 25-летнего юбилея ТШО, я могу с уверенностью заявить,
что под ее руководством ТШО продолжит развиваться и демонстрировать лучшие показатели в
отрасли».
В качестве генерального директора, г-н Этчисон уделял особое внимание безаварийному и
бесперебойному производству, что способствовало достижению важного рубежа в 3 млрд баррелей
нефти, добытых с 1993 года.
Новый генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Имер Боннер сказала: «ТШО входит в новую
стадию развития благодаря Проекту будущего расширения. Для меня большая честь находиться
здесь в этот важный для компании и страны момент».
Имер получила степень бакалавра наук по специальности «Инженер-химик» в Университете Квинс
в Белфасте, и две степени магистра в Имперском колледже в Лондоне по специальностям
«Технология химической промышленности» и «Технология нефтегазодобычи». До этого
назначения, с 2015 года г-жа Боннер работала в качестве генерального менеджера производства
ТШО. В период 2012-2013 гг. она занимала должность заместителя управляющего директора
Евразийского подразделения корпорации «Шеврон» в г. Алматы. За годы своей карьеры Имер
Боннер занимала различные технические и руководящие должности с возрастающей степенью
ответственности в корпорации «Шеврон» в таких странах как Великобритания, Соединенные
Штаты, Таиланд и Казахстан.
ТОО «Тенгизшевройл» осуществляет разработку, производство и сбыт сырой нефти, газа и серы.
Все работы ведутся в соответствии с мировыми стандартами требований по технике безопасности
и экологии. ТОО «Тенгизшевройл» было образовано в 1993 году Республикой Казахстан и
корпорацией «Шеврон». Партнерами ТОО «Тенгизшевройл» на данный момент являются
корпорация «Шеврон» - 50%, «КазМунайГаз» – 20%, «ЭксонМобил 25% и «ЛукАрко» - 5%.

Проект будущего расширения (ПБР) и Проект управления устьевым давлением (ПУУД) - это два
интегрированных проекта, реализуемые ТШО одновременно. Реализация ПБР позволит увеличить
объем добычи нефти на Тенгизском месторождении примерно на 12 млн тонн в год или 260 тыс.
баррелей в сутки, и в результате составит около 39 млн тонн в год или 850 тыс. баррелей в сутки.
Реализация ПБР направлена на расширение производственных мощностей, а ПУУД обеспечит
полную загрузку перерабатывающих мощностей действующих на Тенгизе заводов путём снижения
устьевого давления и повышения давления на шести действующих комплексных технологических
линиях.
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News Release
Tengizchevroil Announces New General Director
Atyrau, Kazakhstan, December 4, 2018 – Tengizchevroil (TCO) announced today, the following
changes in the company’s Leadership Team. Eimear Bonner, the previous TCO General Manager of
Operations, assumed responsibility as TCO General Director, effective on December 1, 2018.
Ted Etchison, the outgoing TCO General Director, will be retiring after nearly 38 years with Chevron, where
he has held various engineering, operations, managerial and executive positions in Indonesia, Nigeria,
Kazakhstan and the US.
“It has been a great honor for both Susan, my wife, and I to be a part of this wonderful country for nearly 8
years of my career through assignments in Almaty and Atyrau. I am truly honored to have led such a world
class-organization like TCO over the last several years and contributed to the growth and development of
the Republic, the industry and our great TCO workforce. As I hand over the reins to Eimear, I am confident
that TCO will continue to be well positioned for further industry-leading performance and growth under her
leadership”.
During his tenure, Ted has been a strong advocate of safe and reliable operations and helped TCO to
achieve a major milestone of 3 billion barrels of oil production since 1993.
Eimear Bonner, the incoming Tengizchevroil General Director, adds, “TCO is entering a new stage of its
development with the Future Growth expansion project. I am honored to be here at this momentous time
for both the company and the country”.
Eimear received her Bachelor’s degree in Chemical Engineering from Queen’s University Belfast, and her
Master’s degrees in Advanced Chemical Engineering and Petroleum Engineering from Imperial College,
London. Prior to this, Bonner worked as General Manager Operations at TCO since 2015. Between 2012
and 2013 she was Deputy Managing Director at Chevron Corporation’s Eurasia Business Unit based in
Almaty. Over the years, Eimear has held various technical and leadership roles of increasing responsibility
at Chevron working in the United Kingdom, the United States, Thailand and Kazakhstan.
Tengizchevroil LLP is a Kazakhstani partnership that explores, develops, produces and markets crude oil,
LPG, dry gas and sulfur. TCO conducts its operations in accordance with world-class safety and
environmental standards. In April 1993, Tengizchevroil was formed between the Republic of Kazakhstan
and Chevron Corporation. Current partners are: Chevron, 50 percent; KazMunaiGas NC JSC, 20 percent;
ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc., 25 percent and LukArco, 5 percent.
The Future Growth Project-Wellhead Pressure Management Project (FGP-WPMP) are two integrated
projects implemented by TCO simultaneously. FGP-WPMP implementation will allow an increase in Tengiz
crude oil production capacity by approximately 12 million tonnes per year or 260,000 barrels per day and
the overall Tengiz crude oil production capacity will be approximately 39 million tonnes per year or 850,000
barrels per day. While FGP implementation will expand production, WPMP will keep the existing Tengiz
plants at full capacity by lowering wellhead pressure and boosting the pressure of the six existing
processing trains.
-###Contacts:

Meruert Sukhankulova
Haymish Paulse

+7 712 302 6801
+7 712 302 6818

