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ҚАЗАҚМЫС ТОБЫ ҚАРЖЫЛЫҚ БАС ДИРЕКТОРДЫҢ  

ТАҒАЙЫНДАЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ   
 
Қазақмыс Тобы жаңа Қаржылық бас директордың тағайындалғандығы туралы 
хабарлайды. 2013 жылдың 17 мамырында өтетін акционерлердің жалпы жиналысынан 
кейін Қазақмыс Тобының Қаржылық бас директоры қызметін Эндрю Саузам атқаратын 
болады. Саузам мырза бұл лауазымда 6 жыл бойы еңбек етіп келген Мэтью Хердтың 
орнын басады. Мэтью мырза өз міндеттерін толық тапсырып болғанша, яғни жыл 
соңына дейін Топтағы жұмысын жалғастырады.    
 
Басқарушы бас директор Олег Новачук өз сөзінде былай деді: «Мен соңғы сегіз 
жылдағы ерен еңбегі үшін Мэтью Хердке алғыс айтамын. Мэтью Херд Қазақмысқа 
листинг рәсіміне дейін келіп, мықты қаржылық қызметті қалыптастыру ісіне атсалысқан 
болатын. Бұл компаниямызға әлемдік нарықтардың есептілікке қоятын барлық 
талаптарын толық қадағалауға, сондай-ақ, даму жобаларымызды жүзеге асыру үшін 
қажетті несиелік желілерді ұйымдастыруға мүмкіндік берді». 
 
«Қазақмыста жұмыс істеген кезім маған өте ұнады. Листинг өткізіп, қаржы қызметін құру 
ісі Ұлыбританияда да, Қазақстанда да күрделі шаруа. Дегенмен біз бұл мәселені сәтті 
шештік. Біз соңғы үш жыл ішінде ірі даму жобаларын іске асыруға мүмкіндік беретін 
сенімді әрі ұзақмерзімді қаржыландыруды ұйымдастырдық», - деп мәлімдеді Қаржылық 
директор Мэтью Херд.  
 
Қосымша ақпарат алу үшін мына тұлғалармен хабарласыңыз: 
 

Kazakhmys PLC   
Джон Смелт  Корпоративтік байланыстар, Лондон Тел.: +44 20 7901 7882 
Мария Бабкина Корпоративтік байланыстар, Лондон Тел.: +44 20 7901 7849 
Ирен Бертон  Қаржылық талдаушы, Лондон Тел.: +44 20 7901 7814 
Мақсұт Жапабаев Корпоративтік байланыстар, Алматы Тел.: +77 27 2440   353    

College Hill   

Дэвид Симпсон   Тел.: +44 20 7457 2031 
Анка Спиридон   Тел.: +44 20 7457 2842 

Hill & Knowlton Hong Kong   

К. В. Лам   Тел.: +852 2894 6321 
 
ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ: 

6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL, United Kingdom (Ұлыбритания). 
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РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Мэтью Херд 
Алқалық бухгалтер біліктілігі бар, тау-кен өндірісі саласында мол еңбек тәжірибесі бар маман. 
Қазақмысқа 2005 жылы келді, компанияның хатшысы және қаржылық бақылаушы болып қызмет 
етті, 2007 жылы қаржылық директор болып тағайындалды. 
 
Эндрю Саузам 
Эндрюдің де алқалық бухгалтер біліктілігі бар, өз еңбек жолын Deloitte компаниясында бастаған. 
Аталмыш компанияда аудит қызметтерін көрсетіп, биржадағы бірқатар британдық компаниялар 
үшін мәмілелерді сүйемелдеу қызметін атқарған. Кейін ол GlaxoSmithKline компаниясының 
корпоративтік даму тобына ауысып, корпоративтік бірігулер мен иелікке алуларға, ұзақмерзімді 
болжамдарға жауап берді және де басқару процесімен, ірі капиталдық жобаларды бекітумен 
айналысты. Эндрю Қазақмысқа 2006 жылдың ақпан айында келді. Содан бері қаржылық 
қызметтегі бірқатар лауазымдарда болды. Соның ішінде Топтың қаржылық бақылаушысы 
қызметін де атқарды. 2012 жылдың қаңтар айында Эндрю Қазақмыс Тобының қаржылық бас 
директорының орынбасары болып тағайындалған еді.  
 
Қазақмыс - мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру және өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ болып табылады. 
 
Қазақмыс - Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші әрі 16 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына және 
екі мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған әлемдегі алыңғы қатарлы мыс өндіруші 
болып табылады. Тау-кен өндірісі кен өндіруден бастап мыс катанкасын және катодты мыс 
түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай интеграцияланған. 2012 жылы меншікті кеннен 
292 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндірілді. Бұл өндіріс электр энергиясының ішкі 
тасымалдарымен және ауқымды теміржол инфрақұрылымымен қамтамасыз етіліп тұрады.  
 
Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс және алтын өндіріп отыр. 2012 жылы Қазақмыс 152 мың тонна мырыш концентратын 
өндірді. Топ әлемдегі ең ірі деген он күміс өндірушінің бірі боп табылады - 2012 жылы 12,6 млн. 
унция күміс өндірді. 
 
Kazakhmys Power Қазақстандағы ең ірі электр станцияларының бірі болып табылатын Екібастұз 
ГРЭС-1 көмір электр станциясының 50 пайыздық үлесіне ие. Электр станциясында өндірістік 
қуаттылығын 3 000 МВт-тан 4 000 МВт болатын жобалық қуаттылығына жеткізуге мүмкіндік 
беретін модернизациялау бағдарламасы қолға алынған. Kazakhmys Power бөлімшесінде 
Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыратын электр 
станциялары бар. 
 
Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында және Гонконг қор биржасында айналымға қабілетті 
FTSE-100 компаниялар тізіміне кіреді; сондай-ақ құнды қағаздары Қазақстан қор биржасында 
(KASE) да саудаланып келеді. 2012 жылы Топтың ағымдағы қызметінен келген табысы 3,4 
млрд. АҚШ долларын, ал сегменттік EBITDA көрсеткіші 1,4 млрд. АҚШ долларын құрады. Топта 
шамамен 60 000 адам жұмыс істейді, басым көпшілігі қазақстандық азаматтар. Қазақмыстың 
стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі 
жобаларды іске асыру және де Орталық Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру 
мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  

 


