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ВТБ ОТКРЫЛ ВТОРОЙ ЭТАП 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГРУППЕ КОМПАНИЙ 
АЛТЫНАЛМАС НА СУММУ ДО 640,000,000 

ЕВРО, УВЕЛИЧИВ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ОБЩУЮ ЛИНИЮ КРЕДИТОВАНИЯ ДО 

1,100,000,000 ЕВРО 
22.09.2020 

 
Группа ВТБ предоставила кредит объемом до 
640,000,000 евро группе компаний, входящих в 
состав АО «АК Алтыналмас». Таким образом, 
общая кредитная линия составила 
1,100,000,000 евро.  
 
Финансирование предоставлено группе 
«Алтыналмас» для поддержки развития 
бизнеса: строительство новых предприятий и 
расширение базы активов. Полученные 
средства будут направлены на завершение 
консолидации активов АО «ГМК 
КАЗАХАЛТЫН» с компанией АО «АК 
Алтыналмас», реализацию проекта «Мизек» 
мощностью 5 миллионов тонн руды в год, 
увеличение и поддержание объема 
производства золота на уровне более 500,000 
унций в год, начиная с 2021 года, оптимизацию 
долгового портфеля компании, а также серии 
программ по капитальному строительству и 
увеличению мощностей производства и 
сырьевой базы .  
 
Владимир Джуманбаев, Председатель Совета 
директоров АО «АК Алтыналмас»:  
 
«Мы очень рады, что наше сотрудничество с 
ВТБ, начатое в прошлом году, динамично 
развивается, помогая нам в осуществлении 
наших планов по развитию. Реализация этих 
планов требует опытного партнера из 
финансового сектора, хорошо понимающего 
особенности горнорудной индустрии и 
способного покрывать весь спектр 
необходимых банковских услуг. 
Предоставление второй фазы кредитования 
является хорошей демонстрацией такого 
сотрудничества и открывает для нас новые 
горизонты, цементируя достигнутое».  
 
Дияр Канашев, Президент – Председатель 
Правления АО «АК Алтыналмас»:  
 
«Весной этого года состоялся успешный 
запуск третьей фазы проекта «Пустынное», 

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ 
 

ВТБ АЛТЫНАЛМАС КОМПАНИЯЛАР 
ТОБЫНА 640,000,000 ЕУРОҒА ДЕЙІНГІ 
СОМАҒА ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫҢ 2-ШІ 

КЕЗЕҢІН АШЫП, ОСЫЛАЙША 
НЕСИЕЛЕУДІҢ ЖАЛПЫ ЖЕЛІСІН 

1,100,000,000 ЕУРОҒА ДЕЙІН ҰЛҒАЙТТЫ 
22.09.2020 

 
 ВТБ тобы «Алтыналмас АК» АҚ құрамына 
кіретін компаниялар тобына көлемі 
640,000,000 еуроға дейінгі несие берді. 
Осылайша, жалпы несиелік желі 1,100,000,000 
еуроны құрады.  
 
Қаржыландыру «Алтыналмас» тобына 
бизнесті дамытуды қолдау үшін берілді: жаңа 
кәсіпорындар салу және активтер базасын 
кеңейту. Алынған қаражат «ҚАЗАҚАЛТЫН 
ТМК» АҚ активтерін «Алтыналмас АК» АҚ-мен 
шоғырландыруды аяқтауға, қуаты жылына 5 
миллион тонна кенді құрайтын «Мизек» 
жобасын іске асыруға, 2021 жылдан бастап 
жылына 500,000 астам унция алтын өндіру 
көлемін арттыру мен ұстап тұруға, 
компанияның борыштық портфелін 
оңтайландыруға, сондай-ақ күрделі құрылыс 
бойынша бағдарламалар қатарын, өндіріс 
қуатын және шикізат базасын ұлғайтуға 
бағытталатын болады.  
 
 
«Алтыналмас АК» АҚ Директорлар кеңесінің 
төрағасы Владимир Джуманбаев:  
 
«Дамуға қатысты жоспарларымызды жүзеге 
асыруға қолғабыс көрсететін былтыр 
басталған ВТБ-мен ынтымақтастығымыз 
қарқынды дамып келе жатқанына 
қуаныштымыз. Осы жоспарларды іске асыру 
тау-кен индустриясының ерекшеліктерін жақсы 
түсінетін және қажетті банк қызметтерінің 
барлық спектрін қамтуға қабілетті қаржы 
секторының тәжірибелі серіктесінің болуын 
талап етеді. Несиелендірудің 2-ші кезеңінің 
берілуі осындай ынтымақтастықтың жақсы 
көрінісі болып табылады және біз үшін қол 
жеткізген жетістіктерді нығайта отырып, жаңа 
көкжиектер ашады», - деп атап өтті.  
 
Дияр Қанашев, «Алтыналмас АК» АҚ 
Президенті - Басқарма Төрағасы:  
 



который стал первым введенным в 
эксплуатацию ГОКом Алтыналмаса 
мощностью более 5 миллионов тонн руды. 
Следующими в графике финансируемых 
банком ВТБ проектов аналогичного масштаба 
стоят ГОК «Аксу» (на стадии строительства) и 
ГОК «Мизек», к строительству которого после 
открытия новой кредитной линии мы 
планируем приступить уже в этом году. Проект 
«Мизек» расширяет географическое 
присутствие Алтыналмаса до 4-х областей 
Казахстана: Акмолинской, Восточно-
Казахстанской, Жамбылской и 
Карагандинской. Следует отметить, что 
сотрудничество с ВТБ позволяет Алтыналмасу 
не только развивать свой бизнес, но и 
осуществлять вклад в общее развитие 
экономики Казахстана и ее социальный 
ландшафт, создавая новые рабочие места, 
увеличивая налоговые отчисления и 
способствуя развитию региона. В период 
стагнации глобальной экономики, вызванной 
пандемией COVID-19, это особенно важно, и 
мы благодарны нашему партнеру за 
оказываемое доверие и возможность вносить 
свой вклад в развитие экономики Казахстана».  
 
Айдар Калиев, руководитель операций в 
Центральной Азии, старший вице-президент 
ВТБ:  
 
«ВТБ и группу компаний «Алтыналмас» 
связывают давние партнерские отношения, и 
мы рады принять участие в дальнейшем 
развитии ее бизнеса. ВТБ работает с рядом 
ведущих игроков горнодобывающей отрасли, 
поэтому мы уверены, что наша экспертиза в 
этом секторе рынка позволит группе компаний 
«Алтыналмас» успешно продолжить 
реализацию своих стратегических целей и 
инвестиционной программы».  
 
Справка:  
 
АО «АК Алтыналмас»  
 
В настоящее время АО «АК Алтыналмас» 
имеет активы в четырех регионах 
Республики Казахстан: проект «Пустынное» 
в Актогайском районе Карагандинской 
области, проект «Акбакай» в Мойынкумском 
районе Жамбылской области, 
месторождение «Мизек» в Восточно-
Казахстанской области, объекты АО «ГМК 
КАЗАХАЛТЫН» в Акмолинской области.  
 
Банк ВТБ  
 
Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и 
финансовые организации (Группа ВТБ) — 
международная финансовая группа, 
предоставляющая широкий спектр 
финансово-банковских услуг в России, 

«Биылғы көктемде «Пустынное» жобасының 
үшінші кезеңі сәтті іске қосылды, ол 
Алтыналмастың қуаты 5 миллион тонна кеннен 
асатын алғашқы пайдалануға енгізілген кен-
байыту комбинаты (КБК) болды. «Ақсу» КБК 
(құрылыс сатысында) және «Мизек» КБК соған 
ұқсас ауқымдағы жобалардың ВТБ банкі 
қаржыландыратын кестеде келесі болып тұр, 
оның құрылысына біз биыл жаңа несие желісі 
ашылғаннан кейін кірісуді жоспарлап отырмыз. 
«Мизек» жобасы Алтыналмастың 
географиялық қатысуын Қазақстанның 4 
облысы - Ақмола, Шығыс Қазақстан, Жамбыл 
және Қарағанды облыстарына дейін кеңейтеді. 
ВТБ-мен ынтымақтастық Алтыналмасқа өз 
бизнесін дамытуға ғана емес, Қазақстан 
экономикасының жалпы дамуына және оның 
әлеуметтік ландшафтына жаңа жұмыс 
орындарын құра отырып, салық 
аударымдарын ұлғайтумен және аймақтың 
дамуына ықпал етумен үлес қосуға мүмкіндік 
береді. COVID-19 пандемиясынан туындаған 
жаһандық экономиканың тоқырауы кезеңінде 
бұл ерекше маңызды, және біз серіктесімізге 
көрсетілген сенім мен Қазақстанның 
экономикасын дамытуға өз үлесімізді қосуға 
мүмкіндік бергені үшін алғысымызды 
білдіреміз», - деді.  
 
Айдар Қалиев, Орталық Азиядағы 
операциялардың жетекшісі, ВТБ-ның аға вице-
президенті:  
 
«ВТБ және «Алтыналмас» компаниялар тобын 
бұрыннан қалыптасқан серіктестік қарым-
қатынас байланыстырады және біз 
серіктесіміздің бизнесін одан әрі дамытуға 
қатысуға қуаныштымыз. ВТБ тау-кен өндіру 
саласының бірқатар жетекші 
кәсіпорындарымен жұмыс істейді, сондықтан 
біз нарықтың осы секторындағы 
сараптамамыздың «Алтыналмас» 
компаниялар тобына өздерінің стратегиялық 
мақсаттары мен инвестициялық 
бағдарламаларын іске асыруды табысты 
жалғастыруға мүмкіндік беретініне сенімдіміз», 
- деп атап өтті.  
 
Анықтама:  
 
«Алтыналмас АК» АҚ  
Қазіргі уақытта «Алтыналмас АК» АҚ-ның 
Қазақстан Республикасының төрт 
аймағында активтері бар: Қарағанды 
облысының Ақтоғай ауданындағы 
«Пустынное» жобасы, Жамбыл облысының 
Мойынқұм ауданындағы «Ақбақай» жобасы, 
Шығыс Қазақстан облысындағы «Мизек» кен 
орны, Ақмола облысында орналасқан 
«КАЗАҚАЛТЫН» ТМК» АҚ-ның нысандары.  
 
ВТБ банкі  



странах СНГ, Западной Европы, Азии и 
Африки.  
 
Банк ВТБ предоставляет весь спектр 
банковских услуг через разветвленную 
региональную сеть. Дочерние организации 
Группы предоставляют услуги по лизингу, 
факторингу и другие финансовые услуги. 
Международная сеть Группы ВТБ 
насчитывает более 20 банков и финансовых 
компаний более чем в 20 странах.  
 
По состоянию на 30 июня 2020 года Группа 
ВТБ являлась второй крупнейшей 
финансовой группой России по активам (16,3 
трлн руб.) и средствам клиентов (11,9 трлн 
руб).  
 
Основным акционером ВТБ является 
Правительство РФ, которому принадлежит 
60,9% голосующих акций.  
С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте: www.vtb.ru 
 
 
 
 
 
 
За дополнительной информацией просим 
обращаться в пресс-службу АО «АК 
Алтыналмас»  
 
Асель Уразова  
Assel.Urazova@altynalmas.kz  
+77273500200 вн. 3231  
 

ВТБ банкі (КАҚ), оның еншілес банктері және 
қаржы ұйымдары (ВТБ Тобы) - бұл Ресейде, 
ТМД елдерінде, Батыс Еуропада, Азия мен 
Африкада кең қаржылық және банктік 
қызметтерді көрсету аясын ұсынатын 
халықаралық қаржы тобы.  
 
ВТБ банкі тармақталған аймақтық желі 
арқылы толық банктік қызметтердің аясын 
ұсынады. Топтың еншілес компаниялары 
лизинг, факторинг және басқа қаржылық 
қызметтерді ұсынады. ВТБ Тобының 
халықаралық желісіне әлемнің 20-дан астам 
еліндегі 20-дан астам банктер мен қаржы 
компаниялары кіреді.  
 
2020 жылғы 30 маусымдағы жай-күйге сәйкес 
ВТБ Тобы активтері (16,3 трлн рубль) және 
клиенттер қаражаты (11,9 трлн рубль) 
бойынша Ресейдегі екінші ірі қаржы тобы 
болды.  
 
ВТБ-ның негізгі акционері дауыс құқығын 
беретін акциялардың 60,9% тиесілі РФ 
Үкіметі болып табылады.  
Толығырақ ақпаратты келесі сайттан 
табуға болады: www.vtb.ru 
 
 
Қосымша ақпарат алу үшін «Алтыналмас 
АК» АҚ баспасөз қызметіне 
хабарласуыңызды сұраймыз:  
 
Асель Уразова  
Assel.Urazova@altynalmas.kz  
+77273500200 ішкі н. 3231  

 

  
 

http://www.vtb.ru/

