
 

 
2021 жылғы 14 ш ілде  

 

ТӘУ ЕЛСІЗ  АТҚАРУ ШЫ ЕМЕС ДИРЕКТОРДЫ ТАҒАЙЫ НДАУ  

 
KAZ Minerals Limited  2021 жылғы 15 шілдеден бастап Алун Боуэннің Директорлар кеңесіне тәуелсіз атқарушы 
емес директор және аудит жөніндегі комитеттің төрағасы ретінде тағайындалғаны туралы хабарлайды. 
Сонымен қатар, Алун Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және тұрақты даму комитетінің және Жобаларды 
қамтамасыз ету комитетінің мүшесі болады. 
 
Алунның Лондон, Сидней, Кардифф, Гонконг және Алматы қалаларында KPMG аудиторы және кеңесшісі 

ретіндегі 37 жылдық жұмыс тәжірибесі бар. Ол Уэльстегі KPMG аға серіктесі және тұрақты даму саласындағы 
KPMG жаһандық тәжірибесінің басшысы лауазымдарын қоса алғанда, басқарушы лауазымдарда еңбек етті, 
KPMG Қазақстан мен Орталық Азиядағы басқарушы серіктесі болды. 
 
KPMG-дан кеткеннен кейін Алун Ұлыбритания, Қазақстан және Ресейде атқарушы емес директор 
лауазымдарын атқарған. Ол Ресейдегі ең ірі біріккен болат өндіруші «Северсталь»-дің Аудит комитетінің 

атқарушы емес директоры және төрағасы. Сонымен қатар, Алун Боуэн «Transport for Wales» компаниясының 
атқарушы емес директоры және Аудит пен тәуекелдер жөніндегі комитетінің төрағасы, оның ірі Жобалар 
жөніндегі комитетінің мүшесі. Алун бұған дейін Қазақстандағы Еуразиялық банктің және Ұлыбританиядағы 
Hodge Bank-тің Атқарушы емес директоры болған. 
 
Алун - Англия мен Уэльс алқаби бухгалтерлері институтының мүшесі, металлургия және материалтану 

саласында Тринити колледжінің (Кембридж) ғылыми дәреженің иегері. 
 
KAZ Minerals Директорлар кеңесінің төрағасы Олег Новачук: «Алун Боуэннің KAZ Minerals Директорлар кеңесіне 
келгеніне қуаныштымыз. Алун Қазақстан мен Ресейде бизнес жүргізудің кең тәжірибесіне ие, ол KAZ Minerals -
тың қызметіне және одан әрі өсу жоспарларына ықпал ететін болады». 
 

Қосымша ақпарат алу үшін келесі телефондар бойынша хабарласуға болады:  

 
KAZ Minerals   

Мақсұт Жапабаев Корпоративтік байланыстар 

департаментінің басшысы, Алматы 

Tel: +7 727 244 03 53 

Алмас Садықов Корпоративтік байланыстар 

департаментінің менеджері, Алматы 

Tel: +7 727 244 03 53 

 

 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

 

КAZ Minerals Limited (бұдан әрі – KAZ Minerals немесе Топ) – Қазақстанда, Қырғызстанда және Ресейде 

заманауи, ірі ауқымды, азшығынды карьерлік типтегі тау-кен өндірісін дамытуға бағытталған, өсу әлеуеті зор 

мыс өндіруші компания. Компания операциялық іс-қызметін ШҚО орналасқан Ақтоғай және Павлодар 

облысындағы Бозшакөл ашық кеніштерде, сонымен қатар Шығыс Қазақстанда орналасқан үш кеніш пен кен 

байыту фабрикаларында және Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын кенішінде жүргізеді.  

 

2020 жылы мыстың жалпы өндіріс көлемі 306 мың тоннаны құрады, ілеспе өнім ретінде 50 мың тонна 

концентраттағы мырыш, 196 мың унция алтын мен 3,374 млн. унция күміс өндірілді. 2019 жылдың қаңтар 

айында Топ Ресей Федерациясы Чукот автономиялы округіндегі Баимская мыс жобасын сатып алды. Баимская 

– ашық типтегі кеніш негізінде мыс өндіретін төмен шығынды әрі ауқымды тау -кен кешенін құру әлеуеті бар 

әлемдегі игерілмеген ірі мыс алаңдарының бірі. 

 

  
KAZ MINERALS PLC  
6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA 

STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Tel: +44 (0) 20 7901 7800 
 



Топтың жаңа өндірістік кәсіпорындары – Ақтоғай мен Бозшакөл – саладағы ең қарқынды даму көрсеткіштерін 

қамтамасыз етіп, KAZ Minerals-ты қорының басым бөлігі әлемдік деңгейдегі ашық түрдегі кеніштерден тұратын 

компанияға айналдырды.  

Сульфидті кенді қайта өңдеу қуатын екі есе арттыратын Ақтоғайды кеңейту жобасы 2021 жылдың соңында 

жұмысын бастайды. 

Ресейдегі Баимская лицензиялы алаңының аумағында орналасқан Песчанка кен орнының ресурстары JORC 

кодексіне сәйкес бағаланып, 9,9 млн тонна мыс, кендегі мыстың мөлшері 0,39% және кендегі алтынның мөлшері 

0,21 г/т болатын 16,6 млн унция алтынды құрайды.  

KAZ Minerals-та Қазақстанда, Ресейде және Қырғызстанда шамамен 16 000 адам жұмыс істейді.  

 

 

 


