
 
 

 
24 августа 2011 г.  

 
ГРУППА КАЗАХМЫС СООБЩАЕТ О НАЗНАЧЕНИИ НОВОГО НЕЗАВИСИМОГО 

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 

Группа Казахмыс сообщает о назначении Чарльза Уотсона новым Независимым 
неисполнительным директором. Решение об этом вступило в силу 24 августа 2011 г.  
 
Г-н Уотсон, инженер по образованию, начал свою карьеру в крупной американской 
инженерно-строительной Группе Bechtel, параллельно получив степень MBA в бизнес-
академии Insead. Последние 29 лет г-н Уотсон работал в компании Shell. До недавнего 
времени являлся Исполнительным вице-президентом энергетической компании по 
России и СНГ, Председателем Shell в России и Председателем Совета директоров 
инвестиционной компании «Сахалин Энерджи». В рамках своей ответственности 
курировал деятельность Shell в Казахстане.  
 
С назначением г-на Уотсона пятеро из девяти членов Совета директоров Группы 
Казахмыс будут независимыми. Это количество превышает уровень, указанный в 
требованиях Кодекса по корпоративному управлению Великобритании. Г-н Уотсон 
станет членом Аудиторского комитета.  
 
«Мы рады приветствовать Чарльза Уотсона в составе Совета директоров. Высокий 
уровень его компетенции, богатый опыт работы, навыки в управлении крупными 
проектами и знание региона окажут содействие в развитии нашего бизнеса и 
реализации крупных проектов по расширению производства», - прокомментировал 
председатель Совета директоров Группы Владимир Ким.  
 

 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
 
Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель отдела 

корпоративных связей  
Тел: +44 20 7901 7882 
Тел: +44 78 7964 2675 

Ирина Третьякова Финансовый аналитик  Тел: +44 20 7901 7814 
Максут Жапабаев Руководительдепартамента 

корпоративных связей в Алматы 
Тел: +77273304   556 

Зульфира 
Мухамедьярова  

Менеджер департамента 
корпоративных связей 

Тел: +77273304   556 

Мерлин    
Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7726 8400 
Мария Бабкина  Тел: +44 20 7726 8400 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра, электроэнергии, а также нефти. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих 
производителей меди в мире, владеющим 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Горнорудное производство 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 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. 
Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной 
железнодорожной инфраструктурой.  
 
Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2010 году им произведено 167 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году 
было произведено 14 млн унций серебра).  
 
Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-
1,работающей на угле, с проектной мощностью 4 000 МВт. Группа управляет более 20% 
производства электроэнергии в Казахстане.  
 
Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой 
бирже; она также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Гонконгской 
фондовой бирже. В 2010 году доходы Группы от реализации составили 3,2 млрд долларов при 
показателе EBITDAГруппы (за вычетом особых статей) в 2,8 млрд долларов. В Группе работает 
около 61 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью 
Казахмыса является оптимизация производственных активов, реализация проектов по 
расширению производства и участие в расширении возможностей разработки значительных 
природных ресурсов  Центральной Азии. 
 

 



 
 

 
2011 жылғы 24 тамыз.  

 
ҚАЗАҚМЫС ТОБЫ ЖАҢАДАН ТƏУЕЛСІЗ АТҚАРУШЫ ЕМЕС  
ДИРЕКТОРДЫҢ ТАҒАЙЫНДАЛҒАНЫН ХАБАРЛАЙДЫ 

 
Қазақмыс Тобы Чарльз Уотсонның жаңадан Тəуелсіз атқарушы емес директор болып 
тағайындалғаны туралы хабарлап отыр. Бұл туралы жасалған шешім 2011 жылдың 24 
тамызы күні күшіне енді.   
 
Инженерлік білімі бар Уотсон мырза, Insead академиясында МВА дəрежесін иелене 
жүріп, американдық Bechtel инженерлік-құрылыс Тобында еңбек жолын бастаған. Соңғы 
29 жылда Уотсон мырза Shell компаниясында еңбек етті. Осы уақытқа дейін Ресей мен 
Ресей мен ТМД бойынша энергетикалық компанияның Атқарушы вице-президенті, 
Ресейдегі Shell компаниясының Төрағасы жəне «Сахалин Энерджи» инвестициялық 
компаниясындағы Директорлар Кеңесінің Төрағасы қызметтерінде болған. Өз 
жауапкершілігі аясында Қазақстандағы Shell компаниясының қызметіне басшылық 
жасады.   
 
Уотсон мырзаның тағайындалуымен Қазақмыс Тобындағы Директорлар Кеңесінің тоғыз 
мүшесінің бесеуі тəуелсіз болады. Бұл көрсеткіш Ұлыбританияның корпоративтік 
басқару жөніндегі Кодекстің талаптарында көрсетілген деңгейден асырылған. Уотсон 
мырза Аудиторлық комитеттің мүшесі болады.   
 
«Біз Чарльз Уотсонды Директорлар Кеңесінің құрамына қосылуымен құттықтаймыз.  
Оның жоғары біліктілігі, зор еңбек тəжірибесі, ірі жобаларды басқарудағы машықтары 
мен аймақты білуі, біздің бизнесіміз бен өндірісті ұлғайту жөніндегі ірі жобаларымызды 
жүзеге асыруда көп ықпал етеді», - деп түсініктеді Топтағы Директорлар Кеңесінің 
төрағасы Владимир Ким.  
 

 
Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар арқылы хабарласыңыз: 
 
Қазақмыс    

Джон Смэлт Корпоративтік байланыстар 
бөлімінің басшысы 

      Тел:+44 20 7901 7882 
       

Ирина Третьякова Қаржы талдаушысы       Тел:+44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев 
Алматыдағы Корпоративтік 
байланыстар бөлімінің 
басшысы 

      Тел:  +77 27 3304   556    

Зүлфира 
Мұхамедьярова 

Корпоративтік байланыстар 
департаментінің менеджері 

      Тел:  +77 27 3304  552    

   
   

 

6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Tel: +44 (0) 20 7901 7800 
 

Company registered in England and Wales 
Company Number: 5180783 



 2 

Мерлин 
Дэвид Саймонсон         Тел: +44 20 7726 8400 
Мария Бабкина        Тел: +44 20 7726 8400 

 

 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс табиғи ресурстарды өндіру жəне өңдеу жөніндегі жетекші халықаралық компания 
болып табылады жəне мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын, сонымен қатар мұнай 
өндіру салаларында елеулі активтерін иеленіп отыр.   
 
Қазақмыс Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші əрі 17 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына жəне екі 
мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған əлемдегі алда келе жатқан он мыс 
өндірушінің бірі болып табылады. Мыс өндірісі руда өндіруден бастап мыс катанкасын жəне 
катодты мыс түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай интеграцияланған. 2010 жылы 
меншікті рудадан 303 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндіріліп шығарылды. Бұл өндіріс 
электр энергиясының ішкі жеткізілімдерімен жəне ауқымды теміржол инфрақұрылымымен 
сүйемелденіп тұрады.  
 
«Kazakhmys Mining» бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс жəне алтын өндіріп отыр. 2010 жылы ол 167 мың тонна мырыш концентратын өндіріп 
шығарды. Топ əлемде ең ірі деген он күміс өндірушінің бірі боп табылады.  (2010 жылы 14 млн. 
унция күміс өндірді). «Kazakhmys Power» жобалық қуаттылығы 4000 МВт құрайтын 
Қазақстандағы ең ірі деген Екібастұз ГРЭС-1 көмір электр станциясының 50 пайыздық қатысу 
үлесіне ие.  
 
Топ Қазақстандағы өндіріліп шығарылатын электр энергиясының 20 пайызынан астамын 
басқарып келеді.  
 
Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында айналымға қабілетті FTSE-100 компаниялар тізіміне 
кіреді; сондай-ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2010 жылы EBITDA 
(ерекше баптардығ қоспағанда) көрсеткіші 2.8 млрд.АҚШ долларды құрағанда,Топ өнімдерінің 
өткізілу көлемі 3,2 млрд.АҚШ доллары болған. Топта шамамен 61 000 адам жұмыс істейді, яғни 
басым көпшілігі қазақстандық азаматтар. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік 
активтерді оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру жəне де Орталық 
Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  

 


