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ГРУППА КАЗАХМЫС ПРЕДСТАВИЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА 

 
Сегодня Группа Казахмыс объявила о достижении положительных производственных 
показателей за девять месяцев 2011 года в соответствии с годовым планом и усилении 
финансового положения компании.  
 
По итогам 9 месяцев текущего года производство меди в катодном эквиваленте из 
собственного концентрата составило 227 т. тонн, что соответствует годовому плану на уровне 
300 т. тонн. Производство серебра, золота и цинкового концентрата, получаемые в качестве 
попутной продукции, - на уровне  9,9 тыс. унций, 111 тыс. унций и 114 тыс. тонн соответственно.  
 
Подразделение Kazakhmys Power, продолжает показывать отличные результаты благодаря 
растущему спросу на электроэнергию и текущему тарифу. В течение 9 месяцев выработка 
электроэнергии Экибастузской ГРЭС-1 увеличилась на 18% до 9199 Гвт/ч по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года.  
 
Рост цены на  медь во второй половине прошлого и начале текущего года позволил Группе 
усилить финансовую позицию. Средняя стоимость реализации меди за 9 месяцев 2011 года 
составила $9261/т. Впервые с 2007 года Группа имеет положительное сальдо денежных 
средств к заемному капиталу, которое по состоянию на 30 сентября составило $36 млн. 
Согласно ранее озвученным планам, Казахмыс осуществляет обратный выкуп акций, 
котирующихся на Лондонской фондовой бирже. К настоящему времени выкуплено 1658976 
акций на общую сумму $23 млн. В соответствии с заявлением компании от 25 августа 2011 
года о выплате промежуточного дивиденда в размере 8 центов США на акцию Группа 
выплатила акционерам $43 млн в начале октября 2011 года.  
 
«Результаты медного и энергетического подразделений компании продолжают соответствовать 
нашим ожиданиям, и мы уверены, что и в этом году нам удастся выполнить поставленные 
задачи. Несмотря на  волатильность финансовых рынков, мы наблюдаем устойчивый спрос на 
нашу продукцию. Текущие переговоры о поставках в 2012 году с нашими покупателями должны 
завершиться в ближайшие месяцы. Мы достигли значительного прогресса в отношении наших 
крупных проектов по расширению производства и программ по повышению эффективности, и 
мы с оптимизмом смотрим в 2012 год», - прокомментировал Генеральный управляющий Группы 
Казахмыс Олег Новачук.  
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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 Руководитель департамента 

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 3304   556   

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

 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра и электроэнергии. 
 
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. 
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 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 Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой 
бирже; она также котируется на Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В 2010 году 
доходы Группы от реализации составили 3,2 млрд долларов при показателе EBITDA Группы (за 
вычетом особых статей) в 2.8 млрд долларов. В Группе работает около 61 000 человек, 
главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Казахмыса 
являетсяоптимизация производственных активов, реализация проектов по расширению 
производства и участие в расширении возможностей разработки значительных природных 
ресурсов Центральной Азии. 



 
 

2011 жылғы 27 қазан. 
 

Қазақмыс 2011 жылғы үшінші тоқсандағы өндірістік нəтижелерін жария етіп отыр 
 
Бүгін Қазақмыс жылдық жоспарға сай 2011 жылдың 9 айы ішінде жағымды өндірістік 
көрсеткіштерге қол жеткізгендігін əрі компаниядағы қаржылық жағдайдың жақсарғандығын 
жариялады.   
 
Осы жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша меншікті концентраттан алынатын катодты 
теңгерімдегі мыс өндірісі 227 мың тоннаны құрады, ол жоспарлы жылдық жоспардағы 300 мың 
тоннаға сай келіп отыр. Қосарлы өнімдер ретінде шығарылатын күміс, алтын жəне мырыш 
концентратының өндірісі – тиісінше 9,9 мың унция, 111 мың унция жəне 114 мың тонна 
деңгейінде болды.  
 
Kazakhmys Power бөлімшесі, электр энергиясын сатуға деген ағымды тарифтің əрі оған деген 
тұрақты сұраныстың жоғары болғандығының арқасында өте жақсы нəтижелер беруін 
жалғасырып келеді. Өткен жылдың сəйкесінше кезеңімен салыстырғанда, электр энергиясының 
өндірілімі 20 пайызға жоғарылаған.   
 
Қазақмыс Тобы мықты қаржылық дəрежеге ие болып отыр. Бұл өткен жылдың екінші 
жартысында жəне осы жылдың басында мысқа деген бағамның өсуімен байланысты болды. 
2011 жылдың 9 айы ішінде мысты өткізудің орташа бағамы тоннасына 9261 АҚШ долларын 
құраған. 2007 жылдан бастап, Топ бірінші рет займдық капиталға ақшалай қаражаттың жағымды 
сальдосына қол жеткізіп, 30 қыркүйектегі жағдай бойынша 36 млн.АҚШ долларын құраған. 
Осыдан бұрын мəлімделген жоспарларға сай, Қазақмыс Лондон қор биржасында саудаға түскен 
бағалы қағаздарды кері сатып алуды жүзеге асырып отыр. Қазіргі уақытта жалпы сомасы  23 
млн АҚШ долларына 1658976 акция сатылып алынды. 2011 жылдың 25 тамызы күні 
компанияның жасаған əрбір акцияға 8 АҚШ центы мөлшерінде аралық дивиденд төлеу туралы 
мəлімдемесіне сай, Топ 2011 жылғы қазан айының басында акционерлеріне 43 млн АҚШ 
долларын төледі.  
 
«Компаниядағы энергетикалық жəне мыс бөлімшелерінің нəтижелері біздің үмітімізді ақтауын 
жалғастырып келеді, əрі біз осы жылда да алға қойған міндеттерімізді орындап шығуға 
мүмкіншілік болады деген сенімдеміз. Қаржы нарығының волатильділігіне қарамастан, біз өз 
өнімдерімізге деген тұрақты сұраныс əлі де барын байқап отырмыз. Біздің сатып 
алушыларымызбен 2012 жылы жеткізілімдер жасау туралы жүргізіп отырған ағымды 
келіссөздеріміз алдағы айларда соңына жеткізілулері тиіс. Біз өндірісті ұлғайту жөніндегі ірі 
жобаларымыз бен тиімділікті жоғарылату бағдарламаларымызға қатысты елеулі үдеріске қол 
жеткіздік, жəне де біз 2012 жылға нық сеніммен қарап отырмыз», - деді Қазақмыс Тобының 
Басқарушы бас директоры Олег Новачук.  
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Қазақмыс   

Джон Смэлт Корпоративтік байланыстар 
бөлімінің басшысы 

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

Ирина Третьякова Қаржы талдаушысы       Тел:+44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев 
Алматыдағы Корпоративтік 
байланыстар бөлімінің 
басшысы 

      Тел: +7 727 3304 556    

 
Мерлин 

  

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

 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру жəне өңдеу жөніндегі жетекші халықаралық компания болып табылады.   
 
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 мыс өндіруші 
болып табылады. Тау-кен 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 Қазақмыс 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.  
 
Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында жəне Гонконг 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.  


