


«ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ 
(АКЦИОНЕРЛЕРІ)» деген 2-бөлімге мынадай өзгерістер енгізілсін:  
 
 
1. .«Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері» деген 12-1 тармақ мынадай 
редакцияда жазылсын: 

 
««Қазақтелеком» АҚ  Директорлар кеңесі жанында Стратегиялық жоспарлау 

комитеті, Аудит комитеті, Кадрлар, сыйлықақы және әлеуметтік мәселелер комитеті 
жұмыс жасайды.  

 
Стратегиялық жоспарлау комитеттің құзыры ұзақ мерзімді перспективада 

Қоғам қызметінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу 
мәселелерін қоса алғанда, Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау және оның 
даму стратегиясы мәселелері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне 
ұсыныстарды анықтау және ұсыну болып табылады.  

«Қазақтелеком» АҚ Стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамы 
(«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 16 шілдедегі шешімі, № 6 
хаттама):   

Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасы: Буянов Алексей Николаевич, 
тәуелсіз директор. 

Стратегиялық жоспарлау комитетінің мүшелері: 
− Заика Дмитрий Александрович, тәуелсіз директор; 
− Сәрсенов Әділбек Ғазизұлы, Bodam B.V. акционерінің өкілі; 
− Саудабаев Серік Болатұлы, акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі. 
 
Аудит комитеттің құзыры  Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау 

функцияларын Қоғамның Директорлар кеңесінің тиімді орындауына, ішкі және 
сыртқы аудиттің нығаюына ықпал ететін ішкі бақылаудың және тәуекелдерді 
басқарудың сәйкес жүйелерінің Қоғамда бар болуына және жұмыс істеуіне ықпал ету 
болып табылады,  

«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі Аудит комитетінің құрамы 
((«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 16 шілдедегі шешімі, № 6 
хаттама):   

Аудит комитетінің төрағасы: Құдабаев Ермек Әскербекұлы, тәуелсіз директор. 
Аудит комитетінің мүшелері:  
Буянов Алексей Николаевич, Гарретт Мартин Джонстон, Заика Дмитрий 

Александрович, тәуелсіз директорлар. 
 
Кадрлар, сыйлықақы және әлеуметтік  мәселелер комитетінің құзыры кадр 

саясатына және ынталандыру саясатына қатысты Директорлар кеңесіне ұсынымдар 
жасау арқылы Қоғамды басқару тиімділігін арттыру, Директорлар кеңесі құзырына 
кіретін тағайындау және сыйлықақы бойынша мәселелерді қарастыру, Директорлар 
кеңесі қабылдаған мұндай шешімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асыру, 
сонымен қатар Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғам қызметкерлерін әлеуметтік 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В 
 
 

ПРОСПЕКТ 
ВЫПУСКА АКЦИЙ 

Акционерного общества «Казахтелеком» 
 

(АО «Казахтелеком») 



В раздел 2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) 
внести следующие изменения и дополнения: 
 
 

1. Пункт 12-1 «Комитеты Совета директоров Общества» изложить в следующей 
редакции: 
 

«При Совете директоров АО «Казахтелеком» функционируют Комитет по 
стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам, 
вознаграждениям и социальным вопросам. 

Компетенцией Комитета по стратегическому планированию является 
определение и представление рекомендаций Совету директоров Общества по 
вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества и 
стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, 
способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной 
перспективе. 

 
Состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО 

«Казахтелеком» (решение Совета директоров АО «Казахтелеком» от 16 июля 2015 
года, Протокол № 6): 

Председатель Комитета по стратегическому планированию: Буянов Алексей 
Николаевич, независимый директор. 

Члены Комитета по стратегическому планированию: 
- Заика Дмитрий Александрович, независимый директор; 
- Сарсенов Адильбек Газизович, представитель акционера Bodam B.V.  
- Саудабаев Серик Болатович, представитель акционера АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына». 
 
Компетенцией Комитета по аудиту является содействие эффективному 

выполнению Советом директоров Общества функций контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, наличием и функционированием в Обществе 
адекватной системы внутреннего контроля и управления рисками, способствование 
укреплению внутреннего и внешнего аудита. 

Состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» (решение 
Совета директоров АО «Казахтелеком» от 16 июля 2015 года, Протокол № 6): 

Председатель Комитета по аудиту: Кудабаев Ермек Аскербекович, независимый 
директор. 

Члены Комитета по аудиту: 
Буянов Алексей Николаевич, Гарретт Мартин Джонстон, Заика Дмитрий 

Александрович, независимые директора. 
 
Компетенцией Комитета по кадрам, вознаграждениями социальным вопросам 

является повышение эффективности управления Общества посредством выработки 
рекомендаций Совету директоров относительно кадровой политики и политики 
мотивации, рассмотрения вопросов по назначениям и вознаграждениям, входящих в 






