
 
 

 
 

11 сентября 2017  
 

ГРУППА KAZ MINERALS СООБЩАЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ  
 
Группа KAZ Minerals сообщает о назначении нового финансового директора и независимого 
неисполнительного директора. Ранее, 27 апреля 2017 года, компания сообщила о 
предстоящем уходе Саймона Хила с поста Председателя Совета Директоров, о назначении 
Олега Новачука Председателем СД, Майкла Линча-Белла – заместителем председателя, 
Эндрю Саузама – Председателем правления Группы. 
 
Джон Хэдфилд присоединится к Группе KAZ Minerals 20 ноября 2017 года и будет назначен 
главным финансовым директором 1 января 2018 года. В настоящее время г-н Хэдфилд 
является финансовым директором британского подразделения компании Intertek. До работы 
на Intertek он более 14 лет занимал различные финансовые должности в BG Group и Royal 
Dutch Shell, включая позицию финансового контролера в газовом проекте стоимостью $20 
млрд в австралийском штате Квинсленде и роль вице-президента по финансам в 
подразделениях разведки и добычи BG Group в Великобритании и Норвегии. После 
поглощения BG компанией Shell Джон Хэдфилд отвечал за реструктуризацию объединенных 
финансовых команд подразделений разведки и добычи Shell в Великобритании и Ирландии. 
Джон Хэдфилд начинал карьеру в PriceWaterhouseCoopers в Лондоне. 
 
Элисон Бэйкер присоединится к Совету Директоров 9 октября 2017 года в качестве 
Независимого неисполнительного директора и члена Комитета по аудиту. Г-жа Бэйкер имеет 
почти 25-летний опыт в области аудита, рынков капитала и консультационных услуг, 
возглавляла направление нефти и газа в PricewaterhouseCoopers в Великобритании и ЕБВА. 
До этого работала в Ernst & Young в области энергетики, коммунальных услуг и добычи 
полезных ископаемых. У Элисон Бэйкер обширный опыт работы в отношении развивающихся 
рынков, том числе энергетического и горнодобывающего секторов Казахстана. 
 
Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Я с 
нетерпением жду встречи с Джоном Хэдфилдом и Элисон Бэйкер в KAZ Minerals в качестве 
финансового директора и независимого неисполнительного директора. И Джон, и Элисон, 
уверен, привнесут большой опыт в Группу и важный вклад в период, когда мы вступаем в 
следующий этап нашего развития». 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Финансовый аналитик, департамент по 
связям с инвесторами, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Алмас Садыков Менеджер департамента корпоративных 
связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие 
современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Группа ведет операционную деятельность 
на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак 
в Кыргызстане, а также на горно-обогатительных комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в 
ВКО. В 2016 году общий объем производства меди в катодном эквиваленте составил 140 тыс. тонн, в качестве 
попутной продукции произведено 75 тыс. тонн цинка в концентрате, 120 тыс. унций золота в эквиваленте слитков 
и 3,103 млн унций серебра в эквиваленте слитков. 

Новые производственные предприятия Группы – Бозшаколь и Актогай – обеспечат один из самых динамичных 
показателей увеличения объемов производства в отрасли и преобразуют KAZ Minerals в компанию, в ресурсном 
профиле которой преобладают рудники открытого типа мирового класса.  

По операционным затратам Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных медедобывающих 
предприятий. Срок эксплуатации рудника – более 40 лет, с содержанием меди в руде 0,36%. Первый медный 
концентрат из сульфидной руды произведен на Бозшаколе в феврале 2016 года. В сентябре 2016 года начаты 
пусконаладочные работы на обогатительной фабрике по переработке каолинизированной руды. Полная 
проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского ГОКа – 30 млн тонн руды в год. Объем 
производства в первые 10 лет – 100 тыс. тонн меди из сульфидной руды и 120 тыс. унций золота в концентрате 
в год. 

Актогай – крупномасштабный рудник карьерного типа – идентичен Бозшаколю. Срок эксплуатации рудника – 
более 50 лет, с содержанием меди в руде 0,37% (оксидная руда) и 0,33% (сульфидная руда). На Актогае 
производство катодной меди из оксидной руды началось в декабре 2015 года, первый медный концентрат из 
сульфидной руды произведен в феврале 2017 года. Годовая мощность обогатительной фабрики по переработке 
сульфидной руды – 25 млн тонн. Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди 
международных медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 90 тыс. тонн меди 
из сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной меди из оксидной руды. 

Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В KAZ 
Minerals работают около 13 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 

Этот релиз содержит внутреннюю информацию. 

 



 
 

2017 жылғы 9 қыркүйек  
 

KAZ MINERALS ТОБЫ ТАҒАЙЫНДАУЛАР  ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ  
 
KAZ Minerals Тобы жаңа қаржылық директор мен тәуелсіз атқарушы емес директорды 
тағайындау туралы хабарлайды. Бұған дейін, яғни 2017 жылғы 27 сәуірде, компания Саймон 
Хилдың Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымынан кетуі және бұл қызметке Олег 
Новачуктың тағайындалуы туралы, Майкл Линч-Беллдің басқарма төрағасының 
орынбасары, ал Эндрю Саузамның Топтың басқарма төрағасы болып тағайындалуы туралы 
хабарлаған.  
 
Джон Хэдфилд 2017 жылдың 20 қазанында келіп, 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап бас қаржы 
директоры лауазымына тағайындалады. Қазіргі уақытта Хэлфилд мырза Intertek 
компаниясының британдық бөлімшесінде қаржы директоры болып жұмыс істейді. Бұған 
дейін ол 14 жыл бойы BG Group және Royal Dutch Shell компанияларында түрлі қаржылық 
лауазымдарда жұмыс істеген. Оның ішінде Австралияның Квинсленд штатындағы құны $20 
млрд газ жобасында қаржылық бақылаушы және BG Group-тың Ұлыбритания мен 
Норвегиядағы барлау және өндіру бөлімшелерінде қаржы жөніндегі вице-президент болған. 
BG компаниясы Shell-дың құрамына кіргеннен кейін Джон Хэдфилд Shell-дың Ұлыбритания 
мен Ирландиядағы барлау және өндіру бөлімшелеріндегі қаржылық командаларын қайта 
құруға жауапты болды.  
 
Элисон Бэйкер Тәуелсіз атқарушы емес директор және Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі 
ретінде Директорлар кеңесіне 2017 жылғы 9 қазаннан бастап келеді. Бейкер ханымның 
аудит, капитал нарықтары және консультациялық қызметтер саласындағы 25 жылдық еңбек 
өтілі бар. Ол PricewaterhouseCoopers-тың Ұлыбританиядағы мұнай-газ бағытын және ЕБВА-
ны басқарған. Бұған дейін Ernst & Young-та энергетика, коммуналдық қызметтер және 
пайдалы қазбаларды өндіру саласында жұмыс істеді. Элисон Бэйкердің дамушы нарықтар, 
оның ішінде Қазақстанның энергетикалық және тау-кен өнеркәсібі секторларындағы 
тәжірибесі де бар.   
 
KAZ Minerals Тобының басқарма төрағасы Олег Новачук былай деп мәлімдеді: «Мен Джон 
Хэдфилд пен Элисон Бэйкерді KAZ Minerals-та қаржы директоры және тәуелсіз атқарушы 
емес директор ретінде көруге асықпын. Джон да, Элисон да компания дамуының келесі 
сатысында Топқа мол тәжірибе әкеледі деп сенемін». 
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Қосымша ақпарат алу үшін келесі телефондар бойынша хабарласуға болады: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Қаржылық талдаушы, Инвесторлармен 
байланыс департаменті, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы, Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Ермек Дюзкенев Корпоративтік байланыстар 
департаментінің ШҚО бойынша 
менеджері, Өскемен 

Tel: +7 7232 59 35 59 
                      

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

КAZ Minerals – Қазақстанда заманауи, азшығынды тау-кен өндірісін дамытуға бағытталған, өсу әлеуеті зор мыс 
өндіруші компания. Компания операциялық іс-қызметін Шығыс Қазақстанда орналасқан үш кеніш пен үш кен 
байыту фабрикаcында және Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын кенішінде, сонымен қатар Павлодар 
облысы мен ШҚО орналасқан Бозшакөл және Ақтоғай кен байыту кешендерінде жүргізеді. 2016 жылы катод 
эквивалентіндегі мыстың жалпы өндіріс көлемі 140 мың тоннаны құрады, ілеспе өнім ретінде 75 мың тонна 
концентраттағы мырыш, құйма эквивалентіндегі 120 мың унция алтын мен 3,103 млн. унция күміс өндірілді. 
 
Топтың өндірістік кәсіпорындары – Бозшакөл мен Ақтоғай – саладағы ең қарқынды даму көрсеткіштерін 
қамтамасыз етіп, KAZ Minerals-ты қорының басым бөлігі әлемдік деңгейдегі ашық түрдегі кеніштерден тұратын 
компанияға айналдырмақ. 
 
Операциялық шығындар бойынша Бозшакөл халықаралық мыс өндіруші жобалар арасында бірінші квартильге 
кіреді. Кен орнын пайдалану мерзімі – 40 жылдан астам. Кендегі мыс құрамы 0,36%. Сульфидті кеннен алғашқы 
мыс концентраты Бозшакөлде 2016 жылдың ақпан айында өндірілді. 2016 жылдың қыркүйек айында каолин 
балшығы бар кен байыту фабрикасында іске қосу-реттеу жұмыстары басталды. Бозшакөл КБК кен байыту 
фабрикаларының жылдық жобалық қуаты 30 млн тонна кенді құрайды. Өндіріс көлемі – алғашқы 10 жылда жыл 
сайын 100 мың тонна мысты және 120 мың унция концентраттағы алтынды құрайды. 
 
Ақтоғай – карьер типтес ірі ауқымды кеніш. Ол Бозшакөлге ұқсас. Кен орнын пайдалану мерзімі - 50 жылдан 
астам. Кендегі мыс мөлшері 0,37% (оксидті кен) және 0,33% (сульфидті кен). Ақтоғайда оксидті кеннен катодты 
мысты өндіру 2015 жылдың желтоқсан айында басталды, ал сульфидті кеннен алғашқы мыс концентраты 2017 
жылдың ақпан айында өндірілді. Сульфидті кенді қайта өңдейтін кен байыту фабрикасының жылдық қуаты - 25 
млн тонна. Ақтоғай кен орнының операциялық шығындары халықаралық мыс өндіруші жобаларының арасында 
бәсекеге қабілетті болып табылады. Өндіріс көлемі – алғашқы 10 жылда жыл сайын сульфидті кеннен 
өндірілетін 90 мың тонна мысты және оксидті кеннен өндірілетін 15 мың тонна катодты мысты құрайды.  
 
KAZ Minerals PLC компаниясының құнды қағаздары Лондон, Қазақстан және Гонконг қор биржаларында 
айналымда. Топта шамамен 13 000 адам жұмыс істейді, олардың басым бөлігі Қазақстан азаматтары. 
 
Бұл хабарламада ішкі ақпарат бар. 
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