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ГРУППА КАЗАХМЫС ПРОВЕЛА ЛИСТИНГ НА ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКЕ
ГОНКОНГСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ

Группа Казахмыс сообщает об успешном размещении обычных акций на
основной площадке Гонконгской фондовой биржи.  

Листинг осуществлен без дополнительной эмиссии или продажи акций, но
Группа рассматривает возможность выпуска новых акций на гонконгском рынке
с целью поддержания ликвидности в будущем. Дополнительный выпуск акций
будет зависеть от их рыночной стоимости и потребности в капитале, в
особенности, по мере  разработки месторождений Актогай и Бозшаколь – 
основных проектов роста компании.  

«Вторичный листинг в Гонконге имеет важное значение для стратегического
развития Казахмыса. Азия и Китай, в частности, представляют для нас
большой интерес с точки зрения клиентской базы и финансирования. Листинг
укрепит имидж компании в основном финансовом центре региона и окажет
поддержку будущему развитию нашего бизнеса, открывая доступ к более
широкому кругу инвесторов», - прокомментировал Олег Новачук, Генеральный
управляющий директор Группы Казахмыс.   

Для получения более подробной информации, пожалуйста, звоните по  
телефонам: 

Казахмыс

Джон Смэлт Руководитель департамента
корпоративных связей

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

Айрин Бэртон Финансовый аналитик Тел: +44 20 7901 7814
Максут Жапабаев Руководитель департамента

корпоративных связей в Алматы
Тел:  +77 27 3304   556   

Бахыт Муканова
Менеджер департамента
корпоративных связей

Тел:  +77 27 3304   556   

Мерлин

Дэвид Саймонсон Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина  Тел: +44 20 7726 8400
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:  
6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL. 

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. 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 Copper» 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. 

Подразделение «Kazakhmys Petroleum» продолжает рабочую программу на
разведочном блоке Восточный Акжар, расположенном в районе восточной границы
Прикаспийской низменности и приобретенном Компанией в апреле 2007 года. 

Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской
фондовой бирже; она также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). 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 является оптимизация производственных активов, реализация
проектов по расширению производства и участие в расширении возможностей
разработки значительных природных ресурсов  Центральной Азии. 



2011 жылғы 29 маусым

ҚАЗАҚМЫС ТОБЫ ГОНКОНГ ҚОР БИРЖАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ  
АЛАҢЫНДА ЛИСТИНГ ӨТКІЗІП ОТЫР  

Қазақмыс Тобы Гонконг қор биржасының негізгі алаңында қарапайым акцияларын сəтті
орналастырғандығын жариялап отыр.  

Листинг қосымша эмиссияларсыз жəне акциялардың сауда-саттығынсыз өткізілген, 
алайда Топ келешектегі өтімділікті қамтамасыз ету мақсатымен Гонконг қор биржасында
жаңадан акциялар шығару мүмкіндігін қарастыруда. Қосымша акциялар шығарылымы
олардың нарықтық бағамына, жəне əсіресе компанияның негізгі өркендеу жобалары – 
Ақтоғай мен Бозшакөл кен орындарының игерілуіне қарай капиталға деген қажеттілікке
байланысты болады.   

«Қазақмыстың стратегиялық дамуы үшін Гонконгта екінші қайтара өткізілген листингтің
маңызы өте зор. Əсіресе, Азия мен Қытай қаржыландыру мен клиенттік база
тұрғысынан біздің үлкен қызығушылығымызға ие болып келеді. Листинг
компаниямыздың, негізінен аймақтық қаржы орталығындағы имиджін нығайтады əрі аса
көпшілік инвесторлар тобына қол жеткізуге мүмкіншілік ұсына отырып, алдағы уақытта
біздің бизнесіміздің өркендей түсуіне қолдау болады», - деді өз сөзінде Олег Новачук, 
Қазақмыс Тобының Басқарушы бас директоры.   

Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар арқылы хабарласыңыз: 

Қазақмыс   

Джон Смэлт
Корпоративтік байланыстар
бөлімінің басшысы

      Тел:+44 20 7901 7882 
      

Айрин Бэртон Қаржы талдаушысы       Тел:+44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев
Алматыдағы Корпоративтік
байланыстар бөлімінің
басшысы

      Тел:  +77 27 3304   556   

Бақыт Мұқанова
Корпоративтік байланыстар
жөніндегі аға менеджер

      Тел:  +77 27 3304  556    

Мерлин
  

Дэвид Саймонсон         Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина        Тел: +44 20 7726 8400
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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 Copper» 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 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. 


