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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
 

Группа KAZ Minerals сообщает о следующих изменениях в составе Совета Директоров, вступающих в 
силу 1 января 2018 года: 

• Саймон Хил, неисполнительный председатель Совета Директоров компании, покинет свой пост 
после 11 лет работы с компанией, включая последние 5 лет в качестве председателя СД 

• Олег Новачук, председатель правления Группы, станет председателем СД  

• Эндрю Саузам, финансовый директор, будет назначен председателем правления Группы 

• Майкл Линч-Белл, старший независимый директор, будет дополнительно назначен 
заместителем председателя СД, ответственным за вопросы организационного управления Советом 
Директоров, а также с целью представления интересов независимых акционеров Группы, которые 
являются держателями большинства акций, находящихся в свободном обращении на рынке 

• В настоящее время идет поиск нового независимого неисполнительного директора и нового 
финансового директора  

Председатель Совета Директоров Саймон Хил прокомментировал: «После 11 лет в качестве члена 
Совета Директоров Группы KAZ Minerals, включая последние 5 лет в качестве председателя СД, я 
принял решение покинуть Совет в конце 2017 года. Реорганизация 2014 года преобразовала Группу в 
конкурентного в мировом масштабе, низкозатратного производителя. С учетом этого и после 
завершения строительства двух основных проектов роста в 2016 году KAZ Minerals находится в 
благоприятных условиях на фоне оптимистичных прогнозов по рынку меди. Сейчас подходящее время 
для прихода нового председателя Совета Директоров для дальнейшего продвижения компании».    

Олег Новачук является исполнительным руководителем Группы на протяжении последних 11 лет, и 
еще раньше, в качестве финансового директора, он принимал активное участие в листинге Группы на 
Лондонской фондовой бирже в 2005 году. В качестве председателя правления он осуществил 
реализацию двух основных проектов роста и сформировал сильную команду производственных 
управленцев. С точки зрения перспектив Группы Совет Директоров считает бесценными деловые 
навыки и производственные знания Олега Новачука, его опыт в реализации проектов и налаженные 
связи с промышленными, финансовыми и государственными руководителями Казахстана, а также 
КНР. С учетом истории Группы и ее статуса в качестве ведущего в Казахстане разработчика и 
владельца медедобывающих активов, а также различных вызовов, касающихся операционной 
деятельности в регионе в целом, г-н Новачук обладает уникальной квалификацией для того, чтобы 
принять на себя ответственность в качестве председателя Совета Директоров с целью дальнейшего 
стратегического развития Группы. Позиция председателя СД подразумевает полную занятость и 
включает в себя ответственность за стратегию, взаимодействие с госорганами и развитие бизнеса. 
Олег Новачук продолжает владеть существенной долей акций Группы и его интересы, следовательно, 
совпадают с интересами других акционеров.  

«Я благодарю Саймона Хила за его вклад в деятельность Группы на протяжении последних 11 лет, 
включая период значимых изменений, в том числе завершение строительства наших основных 
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проектов роста в прошлом году. Его опыт и руководство были крайне ценны. Я готов вступить в 
должность председателя Совета Директоров Группы после ухода Саймона Хила. Новая позиция 
позволит мне больше фокусироваться на стратегическом развитии и расширении ключевых связей в 
регионе. Будучи председателем Совета Директоров и владельцем значимой доли акций KAZ Minerals 
я продолжу стремиться к достижению максимальной ценности активов Группы в долгосрочной 
перспективе», - прокомментировал Олег Новачук.     

Эндрю Саузам, нынешний финансовый директор, будет назначен на совмещенную должность 
заместителя председателя правления и финансового директора с 1 июля 2017 года и с 1 января 2018 
года сменит Олега Новачука на посту председателя правления Группы. Г-н Саузам находится на 
идеальной позиции для вступления в должность председателя правления и является очевидным 
преемником Олега Новачука с глубоким знанием бизнеса Группы, ее культуры и основных 
заинтересованных сторон в Великобритании и Казахстане. Эндрю Саузам, совместно с Олегом 
Новачуком, был одним из авторов реорганизации Группы в октябре 2014 года. В качестве 
председателя правления Эндрю Саузам будет подотчетен Совету Директоров в части 
исполнительного управления Группой, включая руководство исполнительным комитетом и 
реализацию стратегии Группы. Ведется процесс поиска и найма нового финансового директора.   

Эндрю Саузам прокомментировал: «Я предвосхищаю возможность управлять Группой в следующей 
стадии ее развития в то время, как мы наращиваем производство на наших новых активах. Мы с 
Олегом Новачуком тесно работали вместе на протяжении многих лет, и у нас общее видение 
деятельности и перспектив Группы. Я рад, что KAZ Minerals сохранит опыт и руководство Олега 
Новачука в роли председателя Совета Директоров, и я готов продолжать совместную с ним работу в 
интересах наших работников и акционеров».     

Полномочия председателя Совета Директоров, заместителя председателя СД и председателя 
правления Группы четко разграничены и утверждены Советом Директоров. Председатель будет 
руководить Советом Директоров во всех сферах, за исключением организационного управления 
самим Советом, чем будет заниматься заместитель председателя СД. В дополнение председатель 
СД будет ответственен за разработку стратегии, взаимодействие с госорганами и развитие бизнеса. 
Председатель правления будет отвечать за повседневное исполнительное руководство Группы.  

С целью расширения представления интересов акционеров Группа будет стремиться к назначению 
нового независимого неисполнительного директора до вступления изменений в составе Совета 
Директоров в силу 1 января 2018 года, таким образом большинство в Совете Директоров, по-
прежнему, будут составлять неисполнительные независимые директора. 

 
 
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 

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. 



 
Основные проекты роста 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 проектов. Полная проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского 
ГОКа составит 30 млн тонн руды в год. Срок эксплуатации рудника – более 40 лет, с содержанием 
меди в руде 0,36%. Объем производства в первые 10 лет составит 100 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте 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% (окисленная руда) и 0,33% (сульфидная 
руда). На Актогае производство катодной меди из окисленной руды началось в декабре 2015 года, 
производство первого медного концентрата из сульфидной руды началось в феврале 2017 года. 
Годовая мощность обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды составит 25 млн тонн. 
Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных 
медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 90 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте из сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной меди из окисленной 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. 
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ  

 

KAZ Minerals Тобы Директорлар кеңесінде 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енетін 
өзгерістер туралы хабарлайды: 

• Директорлар кеңесінің атқарушы емес төрағасы Саймон Хил компанияда 11 жыл бойы,  
оның ішінде соңғы 5 жылда Директорлар кеңесінде төраға болып жұмыс істеген қызметінен 
кетеді.     

• Топтың басқарма төрағасы Олег Новачук Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына 
ауысады   

• Қаржы директоры Эндрю Саузам Топтың басқарма төрағасы болып тағайындалады  

• Тәуелсіз аға директор Майкл Линч-Белл  Директорлар кеңесі төрағасының орынбасары 
болып қосымша тағайындалады. Ол Директорлар кеңесін ұйымдастырушылық басқару 
мәселелеріне және нарықтағы еркін айналымда жүрген акциялардың көп бөлігіне иелік ететін 
компанияның тәуелсіз акционерлерінің мүддесін қорғау үшін жауапты болады.   

• Қазіргі уақытта жаңа тәуелсіз атқарушы емес директор мен жаңа қаржы директоры 
іздестірілуде   

Директорлар кеңесінің төрағасы Саймон Хил былай деп мәлімдеді: «KAZ Minerals Тобындағы 
10 жыл бойы директор ретіндегі, оның ішінде соңғы 5 жылда Директорлар кеңесінің төрағасы 
ретіндегі жұмысымнан кейін 2017 жылдың соңында мен Директорлар кеңесінің төрағасы 
лауазымынан кетемін деп шешім қабылдадым. 2014 жылдағы қайт құру Топты әлемдік 
аумақтағы бәсекеге қабілетті, аз шығынды өндірушіге айналдырды. Мыс нарығы бойынша 
оптимистік болжамдарды ескерсек, 2016 жылы өзінің екі өркендеу жобасының құрылысын 
аяқтаған KAZ Minerals -тың жағдайы жағымды. Қазір компанияны одан әрі алға бастыру үшін 
Директорлар кеңесінің жаңа төрағасының келуіне ең сәтті уақыт».    

Олег Новачук соңғы 11 жылда Топтың атқарушы басшысы болып жұмыс істеп келеді. Бұған 
дейін, яғни 2005 жылы қаржы директоры ретінде Топтың Лондон қор биржасындағы листингіне 
белсенді ат салысқан. Басқарма төрағасы ретінде ол екі өркендеу жобасын іске асырып, 
өндірістік басшылардың мықты командасын қалыптастырды. Топтың болашағын ескерген 
Директор кеңесі Олег Новачуктың іскерлік дағдылары мен өндірістік білімдерін, жобаларды 
іске асырудағы және Қазақстанның және ҚХР-ның өнеркәсіптік, қаржылық және мемлекеттік 
деңгейдегі басшыларымен байланыс орнатудағы тәжірибесін өте құнды деп есептейді. 
Топтың тарихын және оның Қазақстандағы жетекші өндіруші және мыс өндіретін активтердің 
иесі ретіндегі мәртебесін, өңірдегі операциялық іс-қызметке қатысты жағдайды ескерсек, 
Новачук мырза Топты стратегиялық дамытуға қажетті, әрі Директорлар кеңесінің төрағасы 
лауазымың жауапкершлігін игеруге қажетті біліктілікке ие. Директорлар кеңесінің төрағасы 
лауазымы толықтай жұмыспен қамтуды және стратегия, мемлекеттік органдармен өзара 
қарым-қатынас және бизнесті дамыту үшін жауапкершілікті көздейді. Олег Новачук Топ 
акцияларының айтарлықтай бөлігіне әлі де иелік етеді. Сол себепті оның мүдделері басқа 
акционерлердің мүдделеріне сәйкес келеді.  
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 «Мен Саймон Хилға Топтың іс-қызметіне соңғы 10 жылда қосқан үлесі үшін алғыс айтамын. 
Бұл кезең маңызды өзгерістерге толы болды. Оның ішінде негізгі өркендеу жобаларымыздың 
іске қосылуы да бар. Оның басшылығы мен тәжірибесі өте құнды. Саймон Хил кеткен соң мен 
Топ Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына ауысуға дайынмын. Жаңа қызмет өңірдегі 
даму мен негізгі байланыстарды кеңейтуге көбірек назар аударуға мүмкіндік береді. 
Директорлар кеңесінің төрағасы бола тұра және KAZ Minerals акцияларының айтарлықтай 
бөлігіне иелік ете тұра, мен Топ активтерінің барынша құнды болуына күш жұмсаймын», - деп 
мәлімдеді Олег Новачук.    

Топтың қаржы директоры Эндрю Саузамның қызметі 2017 жылғы 1 шілдеден бастап басқарма 
төрағасының орынбасары және қаржы директоры бірлескен лауазымына дейін жоғарлады. Ал 
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап ол Топтың басқарма төрағасы лауазымында Олег Новачуктың 
орнын басады. Саузам мырза басқарма төрағасының лауазымына тағайындалуға нағыз сай 
келетін үміткер. Ол Топтың бизнесін, оның мәдениетін және Ұлыбритания мен Қазақстандағы 
негізгі мүдделері тараптарды жақсы біледі. Эндрю Саузам мен Олег Новчаук Топтың 2014 
жылғы қайта құрылуының авторлары. Эндрю Саузам басқарма төрағасы ретінде Топты 
атқарушылық басқару, оның ішінде атқарушы комитетті басқару және Топтың стратегиясын 
іске асыру жағынан Директорлар кеңесіне есеп беретін болады. Қазір жаңа қаржы директорын 
іздестіру және жалдау жұмыстары жүргізіліп жатыр.  

Эндрю Саузам былай деп мәлімдеді: «Мен Топты оның дамуындағы келесі сатыда басқаруды 
болжап отырмын. Қазір біз жаңа активтердегі өндіріс қарқынын үдетіп жатырмыз. Біз Олег 
Новачук екеуіміз көп жылдар бойы бірге жұмыс істедік. Сондықтан Топтың іс-қызметі мен 
болашағына деген көзқарасымыз бір-біріне сәйкес келеді. Мен KAZ Minerals Олег Новачуктың 
тәжірибесі мен басшылығын Директорлар кеңесінде де төраға лауазымында сақтап 
қалатындығына қуаныштымын. Мен біздің қызметкерлер мен акционерлердің мүддесін қорғау 
үшін онымен бірге қоян-қолтық жұмыс істеуді жалғастыруға дайынмын».     

Директорлар кеңесі төрағасының, оның орынбасарының және Топтың басқарма төрағасының 
құзыреті Директорлар кеңесімен бекітіліп, нақты бөлінген. Төраға Директорлар кеңесіне, оның 
ұйымдастырушылық басқаруынан басқа, барлық салаларда басшылық жасайды. 
Ұйымдастырушылық басқарумен Директорлар кеңесі төрағасының орынбасары айналысады. 
Оған қосымша Директорлар кеңесінің төрағасы стратегияны жасауға, мемлекеттік 
органдармен байланысқа және бизнесті дамытуға жауапты болады. Басқарма төрағасы 
Топтың күнделікті атқарушы басқаруына жауап береді.  

Акционерлердің мүдделерін қорғауды кеңейту үшін Топ жаңа тәуелсіз атқарушы емес 
директорды Директорлар кеңесінде 2018 жылғы 1 қаңтарда орын алатын өзгерістерге дейін 
тағайындауға тырысады. Сөйтіп, Директорлар кеңесіндегі мүшелердің басым бөлігі 
бұрынғыша атқарушы емес тәуелсіз директорлар болады.  

 

 
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 

   

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 негізгі өркендеу жобалары – 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. Бозшакөл КБК кен байыту фабрикаларының жылдық жобалық қуаты 30 млн тонна 
кенді құрайды. Кен орнын пайдалану мерзімі – 40 жылдан астам. Кендегі мыс құрамы 0,36%. Өндіріс 
көлемі – алғашқы 10 жылда жыл сайын катодты эквивалентегі 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% (тотыққан кен) және 0,33% (сульфидті кен). Ақтоғайда 
тотыққан кеннен катодты мысты өндіру 2015 жылдың желтоқсан айында басталды, ал сульфидті 
кеннен алғашқы мыс концентратын өндіру 2017 жылғы ақпан айының басында басталды. Сульфидті 
кенді қайта өңдейтін кен байыту фабрикасының жылдық қуаты 25 млн тоннаны құрайды. 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 катод эквивалентіндегі мысты және тотыққан 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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