БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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«АК

Алтыналмас»

приобрело

«Алтыналмас АК» АҚ «ҚАЗАҚАЛТЫН ТКМК»

контрольный пакет акций в АО «ГМК

АҚ

КАЗАХАЛТЫН» в размере 54,24%.

бақылау пакетін сатып алды.

г. Алматы

акцияларының

4 декабря 2019 г. Алматы қ.

54,24%

мөлшерінде

4 желтоқсан 2019 ж.

Приобретение контрольного пакета акций в
АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» является частью
бизнес-стратегии АО «АК Алтыналмас»,
основанной на расширении базы активов
через приобретения и органический рост.

«ҚАЗАҚАЛТЫН ТКМК» АҚ акцияларының
бақылау пакетін сатып алу - сатып алу арқылы
және органикалық өсу арқылы активтер
базасын кеңейтуге негізделген «Алтыналмас
АК» АҚ бизнес-стратегиясының бір бөлігі болып
табылады.

«АО
«ГМК
КАЗАХАЛТЫН»
является
перспективным
предприятием,
производство
которого
нуждается
в
модернизации. АО «АК Алтыналмас», имея
опыт строительства
и
эксплуатации
современных
предприятий, намерено
привнести
в
развитие
АО
«ГМК
КАЗАХАЛТЫН» эту экспертизу, создав, тем
самым,
для
его
работников
более
безопасные условия труда, а предприятие
вывести на более высокий уровень
производительности, сохраняя принципы
заботы об окружающей среде», - отметил
Президент – Председатель Правления АО
«АК Алтыналмас» Дияр Канашев.

«ҚАЗАҚАЛТЫН ТКМК» АҚ өндірісін жаңғыртуды
қажет ететін перспективті кәсіпорын болып
табылады. «Алтыналмас АК» АҚ Президенті Басқару
Төрағасы
Дияр
Қанашев:
«Алтыналмас АК» АҚ қазіргі заманғы
кәсіпорындарды
салу
және
пайдалану
тәжірибесіне ие бола отырып, бұл сараптаманы
«ҚАЗАҚАЛТЫН ТКМК» АҚ-ның дамуына енгізіп,
сол арқылы концерн қызметкерлері үшін
қауіпсіз еңбек жағдайларын жасап, қоршаған
ортаға қамқорлық жасау принциптерін сақтай
отырып, кәсіпорын өнімділігің неғұрлым жоғары
деңгейге шығаруға ниетті» - деп атап өтті.

Справка:

Анықтама:

АО «АК Алтыналмас»

«Алтыналмас АК» АҚ

В настоящее время АО «АК Алтыналмас» имеет
активы в трех регионах Республики Казахстан:
проект «Пустынное» в Актогайском районе
Карагандинской области, проект «Акбакай» в
Мойынкумском районе Жамбылской области,
месторождение
«Мизек»
в
ВосточноКазахстанской области. Объекты АО «ГМК
КАЗАХАЛТЫН», находящиеся в Акмолинской

Қазіргі таңда «Алтыналмас АК» АҚ Қазақстан
Республикасының үш өңірінде активтері бар:
Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы
«Пустынное»
жобасы,
Жамбыл
облысының
Мойынқұм ауданындағы «Ақбақай» жобасы, Шығыс
Қазақстан облысындағы «Мизек» кен орны. Ақмола
облысындағы «Қазақалтын ТКМК» АҚ объектілері

области стали четвертым регионом присутствия
АО «АК Алтыналмас» в Казахстане.

Қазақстандағы «Алтыналмас АК» АҚ қатысуының
төртінші өңірі болды.

За дополнительной информацией просим
обращаться
в
пресс-службу
АО
«АК
Алтыналмас»

Қосымша ақпарат алу үшін «Алтыналмас АК» АҚ
баспасөз
қызметіне
хабарласуыңызды
сұраймыз:

Асель Уразова
Assel.Urazova@altynalmas.kz
+77273500200 вн. 3231

Асель Уразова
Assel.Urazova@altynalmas.kz
+77273500200 ішкі н. 3231

