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ГРУППА КАЗАХМЫС ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ ЛИСТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ  
АО «КАЗАХСТАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ»  

Группа Казахмыс признана одной из лучших листинговых компаний ОА «Казахстанской
фондовой биржи» (KASE) в соответствии с «Правилами ежегодного поощрения
листинговых компаний» по итогам 2010 года.  Группа Казахмыс получила почетный
диплом «За стремление к прозрачности», учрежденный для поощрения лучших
образцов делового поведения на казахстанском рынке ценных бумаг в части раскрытия
информации о деятельности компании. 

"Здесь награждаются компании, у которых, безусловно, не только нет нарушений по
графику предоставления информации, но и которые проявляют инициативу, сообщая
обо всем, что происходит в компании. Акции Казахмыс находятся в списках не только
KASE, но и Лондонской фондовой биржи. Поэтому в компании хорошо понимают, что
финансовая отчетность и иная информация нужны не биржам, а инвесторам", –  сказал
Вице-президент АО “Казахстанской фондовой биржи» Андрей Цалюк. 

Олег Новачук, Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс, 
прокомментировал: «Мы очень рады получению почетного диплома Казахстанской
фондовой биржи, являющегося показателем высокого уровня транспарентности нашей
компании. Нам особенно приятно подчеркнуть, что Казахмыс второй год подряд
является победителем в указанной номинации, и продолжает эффективно
использовать свой международный опыт, стремясь быть национальным лидером в
области раскрытия информации и корпоративного управления». 
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа Казахмыс является ведущей международной компанией по добыче и переработке
природных ресурсов и имеет значительные доли участия в области производства меди, золота, 
цинка, серебра, электроэнергии, а также нефти. 

Группа является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти ведущих
производителей меди в мире. Казахмыс владеет 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и 2 медеплавильными производственными комплексами. 

Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В
2010 году из собственной руды было произведено 303 тысячи тонн меди в катодном
эквиваленте. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и
значительной железнодорожной инфраструктурой. 

Казахмыс производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и
золота. В 2010 году Казахмыс произвел 167 тысяч тонн цинкового концентрата. Казахмыс
входит в десятку крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году было произведено
14 млн унций серебра). 

Подразделение «Kazakhmys Gold», в состав которого входит приобретенная в 2007 году
компания «Eurasia Gold Inc», реализует крупные проекты по разработке и разведке
месторождений. Подсчитанные и предполагаемые ресурсы Kazakhmys Gold содержат 2,5 млн
унций золота в эквиваленте. В 2010 году Группой произведено 170 тысяч унций золота. 

«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей участия в крупнейшей в Казахстане Экибастузской
угольной электростанции (ЭГРЭС-1), с номинальной мощностью в 4000 МВт. 

Подразделение «Kazakhmys Petroleum» продолжает свою работу на разведочном блоке
Восточный Акжар, который был приобретен в апреле 2007 и расположен в районе восточной
границы Прикаспийской низменности. 

Группа входит в список компаний FTSE-100. Акции Группы Казахмыс котируются как на
Лондонской фондовой бирже, так и на Казахстанской фондовой бирже. В 2010 году объем
реализации продукции Группы составил 3,2 млрд долларов при показателе EBITDA Группы в
2,8 млрд долларов. В Группе работает около 62 000 человек, главным образом, казахстанских
граждан. Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, 
реализация проектов по расширению производства и использование преимуществ наличия
полезных ископаемых в Центральной Азии. 



2011 жылғы 4 сəуір  

ҚАЗАҚМЫС ТОБЫ «ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ» АҚ-ДАҒЫ ҮЗДІК ЛИСТИНГІЛІК
КОМПАНИЯЛАРДЫҢ БІРІ БОЛЫП ТАНЫЛДЫ   

Қазақмыс Тобы «Листингілік компанияларды жыл сайын марапаттау Ережелеріне» 
сəйкес, 2010 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстан Қор Биржасының АҚ-ның
(KASE) үздік листингілік компанияларының бірі болып табылып отыр. Қазақмыс Тобы
компания қызметі туралы мəліметтерді жариялау тұрғысында қазақстанның бағалы
қағаздар нарығындағы іскери əдет-ғұрыптың үздік үлгілерін марапаттауға құрылған
«Ашықтыққа талпынғандық үшін» атты құрмет грамотасын алды.  

"Бұл жерде мəліметтерді табыс етудегі кесте бойынша ереже бұзушылықтардың
болмауы ғана емес, сонымен қатар, компанияда не болып жатқандығы туралы
өздіктерінен мəлімент беріп отыратын компаниялар марапатталып келеді. Қазақмыс
оған қоса, Лондон Қор Биржасының да листингілік компаниясы болып табылып отыр. Ең
бастысы, қаржылық есептілік пен өзге де мəліметтер тек биржаларға ғана емес, 
акционерлерге де керек екендігін анық ұғынудың бар екендігін айқындап отыр", – деді
«Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-ның Вице-президенті Андрей Цалюк.  

Қазақмыс Тобының басқарушы Бас директоры Олег Новачук сөз алғанда: «Біз
компаниямыздың транспаренттігінің жоғарғы көрсеткіші болып табылып отырған
Қазақстан Қор Биржасының құрмет грамотасын алғандығымызға қуаныштымыз. Бізге, 
осы номинацияда Қазақмыстың екінші жыл қатарынан осы аталған номинацияда
жеңімпаз атанып, корпоративтік басқару мен мəліметтерді жариялау саласында ұлттық
көшбасшы болуға талпынып, өзінің халықаралық тəжірибесін тиімді пайдалануын
жалғастырып келе жатқандығын айту айрықша жағымды»-деді. 

Толық ақпарат алу үшін төмендегі байланыс телефондарына хабарласыңыз: 
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РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР

Қазақмыс Тобы табиғи ресурстарды өндіру жəне өңдеу жөніндегі жетекші халықаралық
компания болып табылады жəне мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын, сонымен қатар
мұнай өндіру салаларында қомақты қатысу үлесі бар.  

Топ Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші əрі əлемдегі жетекші он мыс өндірушінің бірі болып
табылып отыр. Қазақмыс 17 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына жəне 2 мыс балқытушы
өндірістік кешенге ие. 

Мыс өндірісі руда өндіруден бастап мыс катанкасын жəне катодты мыс түріндегі дайын өнім
шығаруға дейін толығымен интеграцияланған болып отыр. 2010 жылы меншікті рудадан 303 
мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндіріліп шығарылды. Бұл өндіріс электр энергиясының
ішкі жеткізілімдерімен жəне ауқымды теміржол инфрақұрылымымен қамтылған.  

Қазақмыс басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, күміс жəне алтын
өндіріп отыр. 2010 жылы Қазақмыс 167 мың тонна мырыш концентратын өндіріп шығарды. 
Қазақмыс əлемде ең ірі деген күміс өндірушілердің ондығына кіреді (2010 жылы 14 млн. унция
күміс өндірді).   

Құрамына 2007 жылының шілдесінде сатылып алынған «Eurasia Gold Inc» компаниясы кіретін  
«Kazakhmys Gold» бөлімшесі, кен игеру жəне кен орындарын барлау жөніндегі ірі жобаларды
іске асырып келеді. Kazakhmys Gold бөлімшесінің есептелінген əрі болжанып отырған ресурсы  
2,5 млн. унция алтын теңгерімін құрайды. 2010 жылы Топ 170 мың унция алтын өндіріп
шығарды.  

«Kazakhmys Power» теңгерімді қуаттылығы 4000 МВт құрайтын Қазақстандағы ең ірі деген
Екібастұз көмір электр станциясының (ЕГРЭС-1) 50 пайыздық қатысу үлесін иеленіп отыр.  

«Kazakhmys Petroleum» бөлімшесі 2007 жылдың сəуір айында иелігіне сатып алған Каспий маңы
ойпатының шығыс шекарасында орын тепкен Шығыс Ақжар барлау блогында өзінің жұмысын
жалғастырып келеді. 

Топ айналымға қабілетті FTSE-100 компаниялар тізіміне кіреді. Қазақмыс Тобының акциялары
Лондон Қор биржасында, сондай-ақ Қазақстан Қор биржасында саудаланады. 2010 жылы ол
EBITDA көрсеткіші 2,8 млрд.АҚШ долларды құрағанда, Топтың өнімдерінің өткізілу көлемі 3,2 
млрд.АҚШ доллары болды. Топта шамамен 62 000 адам жұмыс істейді, яғни басым көпшілігі
қазақстандық азаматтар. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді
оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру жəне де Орталық Азияда  
ауқымды табиғи ресурстардың болуы артықшылықтарын қолдану.  


