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Уәкілетті органмен облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектідегі жазылған 

облигацияларды алуға қатысты қандай да болмасын инвесторларға ұсынымдама бермейді. 

Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізген уәкілетті орган осы құжатта 

мазмұндалған ақпараттардың нақтылығы үшін жауапты болмайды. Облигация шығару проспектісі 

тек Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкес қаралды. Эмитенттің лауазымдық 

тұлғалары осы проспектідегі мазмұндалған мәліметтердің растығына жауапты болады және онда 

мазмұндалған барлық ақпараттардың нақтылығын, эмитентке және оның облигацияларына 

қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды. 
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Облигациялық бағдарлама проспектісіне  келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізу: 

 

13. Облигациялық бағдарлама проспектісінің 13 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:   

 

1) Аты-жөні, болған жағдайда әкесінің аты, әр директорлар кеңесі мүшелерінің туған 

жылы және осы тұлғалардың, оның ішінде директорлар кеңесінің төрағасының эмитент 

лауазымына кіріскен күні. 

2) Аты-жөні, болған жағдайда әкесінің аты,  директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің 

туған жылы және осы тұлғалардың лауазымына кіріскен күні. 

3) Хронологиялық тәртіпте, оның ішінде қосымша жұмыс бойынша соңғы үш жылдағы 

және қазіргі уақыттағы эмитенттің директорлар кеңесінің әр мүшесінің атқарған 

лауазымы  

№ 

р/с 

Директорлар кеңесі 

мүшелерінің аты-жөні, 

туған жылы  

Қазіргі уақыттағы және соңғы 3 жылдағы 

қосымша жұмыс бойынша атқарға лауазымы  

(хронологиялық тәртіпте) 

Эмитенттің және 

оның еншілес және 

тәуелді 

ұйымдарындағы 

жарғылық 

капиталдағы 

қатысу үлесі (%) 

1 
Сулейманов Рустам 

Эдуардұлы, 

04.03.1973 жыл 

«ҚазТрансГаз» АҚ 

2009 жылғы ақпаннан бастап 2013 жылғы ақпан 

аралығында – Маркетинг және контрактілер 

департаментінің директоры, Басқарма мүшесі; 

2013 жылғы ақпаннан бастап 2014 жылғы қараша 

аралығында – Басқарушы директор, Басқарма 

мүшесі; 

 

«ҚазТрансГаз» АҚ 

2014 жылғы қарашадан бастап 2015 жылғы ақпан 

аралығында – Даму мәселері боынша Бас 

директордың орынбасары. 

2014 жылғы 3 қарашадан бастап осы уақытқа 

дейін – Маркетинг және коммерция мәселері 

бойынша Бас директордың орынбасары. 

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

2015 жылғы 19 мамырдан бастап осы уақытқа 

дейін – Директорлар кеңесінің Төрағасы 

 

жоқ 

2 
Сердиев Ибулла 

Жұмағұлұлы 

31.01.1976 жыл 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Маңғыстау 

өндірістік филиалы 

2009 жылғы қазаннан бастап 2011 жылғы сәуір 

аралығында – Директор  

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
2011 жылғы сәуірден бастап 2011 жылғы 

қыркүйек аралығында – Шарттар мониторингі 

және құн департаментінің директоры;  

2011 жылғы қыркүйектен бастап осы уақытқа 

дейін – Басқарушы директор, Басқарма мүшесі;  

2013 жылғы кыркүйектен бастап 2014 жылғы 

қазан аралығында - Бас директордың 

орынбасары;  

2014 жылғы 28 қазаннан бастап осы уақытқа 

дейін – Бас директор;  

 2014 жылғы 3 қарашадан бастап – Директорлар 

кеңесінің мүшесі. 

жоқ 

3 
Жаманбалин Серік 

Жәрдемұлы 

24.06.1983 жыл 

«KMGC» ЖШС 

2006 жылғы маусымнан бастап 2008 жылғы 

қараша аралығында  – Аға заңгер 

жоқ 
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«OlympexAdvisers» ЖШС 

2008 жылғы желтоқсаннан бастап 2010 жылғы 

сәуір аралығында – Аға заңгер  

2010 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақытта  – 

Инвестициялық жобалардың жетекшісі  

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

2013 жылғы 26 маусымнан бастап қазіргі уақытта 

– Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз  

директор  

4) Қатысу үлесін көрсетумен эмитенттің жарғылық капиталында (акциялар/үлестер) және 

оның еншілес және тәуелді ұйымдарында директорлар кеңесінің әр мүшесінің қатысуы  

 

Эмитенттің жарғылық капиталында және оның еншілес және тәуелді ұйымдарында директорлар 

кеңесі мүшелерінің қатысуы жоқ.  

 

5) Өткен екі жыл ішіндегі Директоралар кеңесі құрамындағы өзгеріс. 

 

Директорлар кеңесінің құрамына өткен екі жылда келесі өзгертулер болды: 

 

5.1) Қоғамның Жалғыз акционерінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №6 хаттамасының 3-1т. шешімімен 

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгертулер болды: 

 

 «ҚазТранГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Серік Cұлтанғалидің өкілеттілігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылды.  

  «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып «ҚазТрансГаз» АҚ Бас 

директоры (Басқарма төрағасы) Данияр Берлібаев сайланды.  

 

5.2) Қоғамның Жалғыз акционерінің 2012 жылғы 13 ақпандағы №2 хаттамасының 3т. шешімімен 

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгертулер болды: 

 «ҚазТранГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Данияр Берлібаевтың өкілеттілігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылды.  

 «ҚазТранГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Қуаныш Болатұлы Жылқышиевтің 

өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.  

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып «ҚазТрансГаз» АҚ Бас 

директоры (Басқарма төрағасы) Сұлтан Нұрбол сайланды.  

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып «ҚазТрансГаз» АҚ  

Маркетинг жөніндегі басқарушы директоры Айбек Байзақов сайланды.  

5.3) Қоғамның Жалғыз акционерінің 2012 жылғы 3 қыркүйектегі №9 хаттамасының 3т. шешімімен 

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгертулер болды: 

 «ҚазТранГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Сұлтан Нұрболдың өкілеттілігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылды.  

 Директорлар кеңесінің төрағасы болып Серік Сұлтанғали сайланды. 

 

5.4) Қоғамның Жалғыз акционерінің 2013 жылғы 26 маусымдағы  №5 хаттамасының 13т. 

шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгертулер болды: 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып «ҚазТрансГаз» АҚ Бас 

директоры (Басқарма төрағасы) Серік Сұлтанғали сайланды. 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі  болып «ҚазТрансГаз» АҚ Бас 

директордың газ маркетингі жөніндегі орынбасары Айбек Байзақов сайланды. 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Бас 

директоры (Басқарма төрағасы) Қайрат Шәріпбаев сайланды. 

 Тәуелсіз директор болып Серқұмар Қасымов сайланды. 

 Тәуелсіз директор болып Серік Жаманбалин сайланды. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2 

В 

ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
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«КазТрансГаз Аймак» 
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Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 

описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 

выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие 

требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 

подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 

заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 

 

 

 

г. Астана 2015 
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В проспект облигационной программы внести следующие изменения и дополнения: 

 

I. Пункт 13 проспекта облигационной программы изложить в следующей редакции: 

13. Члены Совета директоров Эмитента. 

 

1) Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов совета 

директоров и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя 

совета директоров. 

2) Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения независимых членов совета 

директоров и дата вступления этих лиц в должности. 

3) Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров эмитента за последние 

три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству. 
 

№ 

пп 

ФИО, дата рождения 

членов Совета 

директоров 

Должности, занимаемые в настоящее время и 

за последние 3 года по совместительству 

(в хронологическом 

порядке) 

Доля участия в 

уставном капитале 

Эмитента и в его 

дочерних и 

зависимых 

организациях 

(%) 

1 
Сулейманов Рустам 

Эдуардович 

04.03.1973 года 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с февраля 2009 года по февраль 2013 года – 

Директор Департамента маркетинга и 

контрактов; Член правления; 

с февраля 2013 года по ноябрь 2014 года –  

Управляющий директор, Член правления; 

 

АО «КазТрансГаз»  

с ноября 2014 года по февраль 2015 года –  

Заместитель Генерального директора по 

развитию; 

с февраля 2015 года по настоящее время – 

Заместитель Генерального директора по 

маркетингу и коммерции.  

 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с 19 мая 2015 года по настоящее время – 

Председатель Совета Директоров 

нет 

2 
Сердиев Ибулла 

Джумагулович 

31.01.1976 года 

Мангистауский производственный филиал  

АО «КазТрансГаз Аймак» 

с октября 2009 года по апрель 2011 года – 

Директор 

 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с апреля 2011 года по сентябрь 2011 года – 

Директор Департамента мониторинга договоров 

и цен; 

с сентября 2011 года по сентябрь 2013 года –  

Управляющий директор, Член правления; 

с сентября 2013 года по октябрь 2014 года –  

Заместитель Генерального директора;  

с 28 октября 2014 по настоящее время – 

Генеральный директор;  

с 3 ноября 2014 года по настоящее время – член 

Совета Директоров 

нет 

3 
Жаманбалин Серик 

Жардемович 

24.06.1983 года 

ТОО «KMGC» 

с июня 2006 года по ноябрь 2008 года – Старший 

юрист 

нет 
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ТОО «OlympexAdvisers» 

с декабря 2008 года по апрель 2010 года – 

Старший юрист 

с апреля 2010 года по настоящее время – 

Руководитель инвестиционных проектов 

 

АО «КазТрансГаз Аймак» 

с 26 июня 2013 года по настоящее время – член 

Совета Директоров, Независимый директор 

 

4) Участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале 

(акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия. 

 

Участие членов совета директоров Эмитента в его уставном капитале и в его дочерних и 

зависимых организациях не имеется. 

 

5) Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет. 

 

В составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет происходили следующие 

изменения: 

 

5.1) Решением Единственного акционера Общества протокол №6 п.3-1 от 20 апреля 2011 года в 

составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения: 

 Досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «КазТранГаз 

Аймак» Cүлтанғали Серік 

 Председателем Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» избран Берлибаев Данияр, 

Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз» 

 

5.2) Решением Единственного акционера Общества протокол №2 п.3 от 13 февраля 2012 года в 

составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения: 

 Досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «КазТрансГаз 

Аймак» Берлибаева Данияра  

 Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» 

Жылкишиева Куаныша Болатовича 

 Председателем Совета директоров избран Султан Нурбол, Генеральный директор 

(Председатель Правления) АО «КазТрансГаз 

 Членом Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» избран Байзаков Айбек, Управляющий 

директор по маркетингу АО «КазТрансГаз» 

 

5.3) Решением Единственного акционера Общества протокол №9 п.3 от 3 сентября 2012 года в 

составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения: 

 Досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «КазТрансГаз 

Аймак» Султан Нурбола 

 Председателем Совета директоров избран Cүлтанғали Серік 

 

5.4) Решением Единственного акционера Общества протокол №5 п.13 от 26 июня 2013 года в 

составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения: 

 Председателем Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» избран Cүлтанғали Серік, 

Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз» 

 Членом Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» избран Байзаков Айбек, Заместитель 

Генерального директора по маркетингу газа АО «КазТрансГаз» 

 Членом Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» избран Шарипбаев Кайрат, 

Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» 

 Независимым директором избран Касымов Серкумар 








