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КАЗАХМЫС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ КАЗАХСТАНСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ФОРУМЕ В ГОНКОНГЕ 

 
 
Сегодня  Группа Казахмыс приняла  участие в первом Казахстанском инвестиционном форуме, 
организованном при содействии Генерального консульства Республики Казахстан в Гонконге.   
 
Форум послужил эффективной площадкой для диалога представителей государственных 
органов Казахстана, руководителей ряда казахстанских компаний, экспертов и инвесторов Азии 
и Китая. Глава представительства Группы Казахмыс в Гонконге Майкл Пин представил 
достижения и перспективы развития  компании. 
 
 «Казахмыс стал первой казахстанской компанией, которая разместила свои акции в Гонконге.  
Для Группы это стратегически важное решение, открывающее широкие возможности для 
привлечения инвестиций и расширения клиентской базы. Казахмыс открыл представительство 
в Гонконге для укрепления присутствия компании в одном из крупнейших финансовых центров 
мира и более тесного взаимодействия с партнерами в регионе», - сказал  Майкл Пин, глава 
представительства Группы Казахмыс в Гонконге.  
 

 

 

 

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 отдела 

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 3304   556    

Бахыт Муканова  
Менеджер по корпоративным 
связям  

Тел:  +77 27 3304   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 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. Подразделение «Kazakhmys Power» 
также распологает вспомогательными угольными разрезами и электростанциями, которые 
обеспечивают подразделение «Kazakhmys Mining» электроэнергией. 
 
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 является 
оптимизация производственных активов, реализация проектов по расширению производства и 
участие в расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов  
Центральной Азии. 

 
 



 
 

  
2011 жылғы 30 қыркүйек 

 
ҚАЗАҚМЫС ГОНКОНГТА ӨТКЕН  БІРІНШІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ  

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ФОРУМҒА ҚАТЫСТЫ  
 
 
Бүгін Қазақмыс Тобы Қазақстан Республикасының Гонконгтағы Бас консулдығының қолдауымен 
ұйымдастырылған бірінші Қазақстандық инвестициялық форумға қатысты.   
 
Форум Қазақстанның мемлекеттік органдары өкілдерінің, Қытай мен Азияның сарапшылары мен 
инвесторларының, бірқатар қазақстандық компаниялар басшыларының сұхбаттасуына арналған 
тиімді алаң болып қызмет етті. Қазақмыс Тобының Гонконгтағы өкілдігінің басшысы Майкл Пин 
компанияның жетістіктері мен даму келешегін ұсынды.  
 
 «Қазақмыс өзінің акцияларын Гонконгте орналастырған бірінші қазақстандық компания болды.  
Топ үшін бұл инвестициялар тарму мен клиенттік базаны ұлғайтуға зор мүмкіндіктер беретін 
стратегиялық жағынан маңызды шешім болып отыр. Қазақмыс әлемдегі ең ірі қаржылық 
орталықтардің бірі болып саналатын Гонконгте аймақтағы әріптестерімен тығыз байланыстар 
орнату үшін өкілдігін ашып отыр» - деді Майкл Пин, Қазақмыс Тобының Гонконгтағы өкілдігінің 
басшысы 
 

 
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    

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 Тобы табиғи ресурстарды өндіру және өңдеу жөніндегі жетекші халықаралық 
компания болып табылады және мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын, сонымен қатар 
мұнай өндіру салаларында елеулі активтерін иеленіп отыр.   
 
Қазақмыс Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші әрі 17 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына және екі 
мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған әлемдегі алда келе жатқан он мыс 
өндірушінің бірі болып табылады. Тау-кен өндірісі руда өндіруден бастап мыс катанкасын және 
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 және ауқымды теміржол инфрақұрылымымен 
сүйемелденіп тұрады.  
 
«Kazakhmys Mining» бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс және алтын өндіріп отыр. 2010 жылы Қазақмыс 167 мың тонна мырыш концентратын 
өндіріп шығарды. Топ әлемде 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 электр энергиясының 20 пайыздан астамын басқарып отыр.  
 
Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында және 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 және де Орталық Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру 
мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  

 
 

 


