
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақтелеком» акционерлік қоғамының 

 

(Қазақтелеком) АҚ 

 

 

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ 

ПРОСПЕКТІСІНЕ 
 

ӚЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 



«ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)» 

деген 2-бӛлімге мынадай ӛзгерістер енгізілсін:  
 

1. 12 – тармақ «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері» мынадай редакцияда 

жазылсын: 

 

12. «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері: 

 

ТАӘ 
Туған 

жылы 

Қазіргі уақытта және соңғы үш жылда, 

оның ішінде қосымша жұмыс атқарған 

(хронологиялық ретпен) лауазымдық 

қызметтері 

Эмитент директорлар 

кеңесі әрбір мүшелерінің 

қатысу үлестерін 

кӛрсету арқылы 

эмитенттің жарғылық 

капиталына және оның 

еншілес/тәуелді 

ұйымдарына қатысуы 

(акциялар/үлестері) 

Байдәулетов 

Нұржан 

Тәліпұлы 
 

 
Директорлар 

кеңесінің 

төрағасы 

1960ж. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 

қоры» АҚ 
02.06.2014- қазіргі уақытқа дейін активтерді 

басқару жөніндегі бас директор 
27.11.2008 ж. – 01.06.2014 ж. басқарушы 

директор 
 
«AirАstana» АҚ 

26.12.2008 жылдан бастап қазіргі уақытқа 

дейін Директорлар кеңесінің төрағасы 
 
«ҚТЖ» ҰК» АҚ 
24.01.2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа 

дейін Директорлар кеңесінің төрағасы  

 
«Қазақтелеком» АҚ 
08.05.2012 жылдан бастап (қайта сайлау 

күні 30.06.2015 ж.) Директорлар кеңесінің 

мүшесі. 
 
18.05.2012 жылдан бастап (қайта сайлау 

күні 16.07.2015 ж.) қазіргі уақытқа дейін 

Директорлар кеңесінің төрағасы. 
 

0,00 % 

Есекеев 

Қуанышбек 

Бақытбекұлы 

 
Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

1975ж. 

«Қазақтелеком» АҚ 
15.03.2010 жылдан бастап (қайта сайлау 

күні 30.06.2015 ж.) қазіргі уақытқа дейін 

Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің 

мүшесі. 

0,00 % 

 
Нұриева Айгүл 

Маратқызы 
 

Директорлар 

кеңесініңмүшесі 

 

 
1974ж. 

«Alnair Capital Holding» АҚ 
11.07.2008 - қазіргі уақытқа дейін 

басқарушы директор 

 
Bodam B.V. 
10.06.2005 ж. - 02.09.2012 ж. аралығында     

директор 
 
«Қазақтелеком» АҚ 
14.04.2006 жылдан бастап (қайта сайлау 

күні 30.06.2015 ж.) қазіргі уақытқа дейін 

 
0,00 % 



Директорлар кеңесінің мүшесі.   

Сәрсенов 

Әділбек 

Ғазизұлы 

 
Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

 

1973ж. 

«Amun Capital Advisors KZ» ЖШС 
01.08.2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа 

дейін телекоммуникациялық активтерді 

басқару жөніндегі директор 
 
«Қазақтелеком» АҚ 
20.09.2010 жылдан бастап (қайта сайлау 

күні 30.06.2015 ж.) қазіргі уақытқа дейін 

Директорлар кеңесінің мүшесі. 

0,00% 

Саудабаев Серік 

Болатұлы 
 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

1977ж. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 

қоры» АҚ 
11.05.2014 - қазіргі уақытқа дейінактивтерді 

басқару жөніндегі бас директордың  
17.06.2010 - 10.05.2014 жылдараралығында 

коммуникациялық активтерді басқару 

жөніндегі директор 

 
«Қазпочта» АҚ 
13.08.2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа 

дейін Директорлар кеңесінің мүшесі 

 
«Қазақтелеком» АҚ 
12.07.2010 жылдан бастап (қайта сайлау 

күні 30.06.2015 ж.) қазіргі уақытқа дейін 

Директорлар кеңесінің мүшесі. 

0,00 % 

Буянов Алексей 

Николаевич 
 

Тәуелсіз директор 
 

1969 ж. 

АФК «Система» 

03.06.2013 ж. – 27.06.2014 ж. аралығында 

Бірінші вице-президент, Бақарма мүшесі  

 

Redline Capital Management S.A. 

(Инвестиционный фонд В.П. 

Евтушенкова) 

30.06.14– осы уақытқа дейін 

Басқарушы директор 
 
«Қазақтелеком» АҚ 
30.06.2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа 

дейін Директорлар кеңесінің мүшесі. 

0,00 % 

Гарретт Мартин 

Джонстон 
 

Тәуелсіз директор 
 

1968 ж. 

Rosnano MedInvest (RMI Partners) 
27.12.2011 ж. –11.01. 2014 ж. аралығында 
Маркетинг және стратегия жөнінде Вице-

Президент 
 
Digicel Caribbean and Central America 
15.01.2014 ж. –30.09.2014 ж. аралығында 
Директор 
 
Appselekt.com 
01.10.2014- осы уақытқа дейін 
Бас коммерциялық директор 
 
Macroscopeconsulting 
15.06.2015- осы уақытқа дейін 
Ие және Директор 
 
«Қазақтелеком» АҚ 
30.06.2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа 

0,00 % 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции: 

 

12. «Совет директоров акционерного общества: 

 

Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Должности, занимаемые в настоящее 

время и за последние три года, в том 

числе по совместительству (в 

хронологическом порядке) 

Участие каждого члена 

совета директоров 

эмитента в его уставном 

капитале (акции/доли) и в 

его дочерних и зависимых 

организациях с указанием 

долей участия 

Байдаулетов 

Нуржан 

Талипович 

Председатель 

Совета директоров 

1960 г. 

АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» 
02.06.2014 – по настоящее время 

Главный директор по управлению 

активами 

27.11.2008 – 01.06.2014 Управляющий 

директор 

 

АО «AirАstana» 

с 26.12.2008 г. по настоящее время 

Председатель Совета директоров  

 

АО «НК «КТЖ» 

с 24.01.2012 г. по настоящее время 

Председатель совета директоров  

 

АО «Казпочта» 
01.04.2014 года – по настоящее время 

член Совета директоров 

 
АО «Казахтелеком» 
с 08.05.2012 г. (дата переизбрания 

30.06.2015 г.) член Совета директоров 
  
с 18.05.2012 г. (дата переизбрания 

16.07.2015) по настоящее время 

Председатель Совета директоров 

0,00 % 

Есекеев 

Куанышбек 

Бахытбекович 
 

Член Совета 

директоров 

1975 г. 

АО «Казахтелеком» 
с 15.03.2010 г. (дата переизбрания 

30.06.2015 г.) по настоящее время 

Председатель Правления, член Совета 

директоров. 

0,00 % 

Нуриева Айгуль 

Маратовна 
 

Член Совета 

директоров 

1974 г. 

АО «AlnairCapitalHolding» 
с 11.07.2008 г. - по настоящее время  
Управляющий директор 

 
BodamB.V. 
с 10.06.2005 г. по 02.09.2012 г. 

Директор 

 

0,00 % 



АО «Казахтелеком» 
с 14.04.2006 г. (дата переизбрания 

30.06.2015 г.) по настоящее время член 

Совета директоров. 

Сарсенов 

Адильбек 

Газизович 

Член Совета 

директоров 

1973 г. 

ТОО «Amun Capital Advisors KZ» 
с 01.08.2010г. по настоящее время 

Директор по управлению 

телекоммуникационными активами 
 
АО «Казахтелеком» 
с 20.09.2010 г. (дата переизбрания 

30.06.2015 г.) по настоящее время член 

Совета директоров. 

 

0,00% 

Саудабаев Серик 

Болатович 

Член Совета 

директоров 

1977 г. 

АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» 
11.05.2014 г. – по настоящее время 

Заместитель Главного директора по 

управлению активами 
 
17.06.2010 г. – 10.05.2014 г. Директор 

по управлению коммуникационными 

активами 

 
АО «Казпочта» 
13.08.2010 г.– 31.03.2014 г. член Совета 

директоров 
 
АО «Казахтелеком» 
12.07.2010 (дата переизбрания 

30.06.2015 г.) по настоящее время член 

Совета директоров. 

0,00 % 

Буянов Алексей 

Николаевич 

 
Независимый 

директор 

1969 г. 

АФК «Система» 

с 03.06.2013 г. по 27.06.2014 г. 

Первый Вице-Президент, член 

Правления  

 

Redline Capital Management S.A. 

(Инвестиционный фонд В.П. 

Евтушенкова) 

с 30.06.2014 г. по настоящее время 

Управляющий директор 
 
АО «Казахтелеком» 
с 30.06.2015 по настоящее время член 

Совета директоров 

0,00 % 

Гарретт Мартин 
Джонстон 

 
Независимый 

директор 

1968 г. 

RosnanoMedInvest (RMIPartners) 
с 27.12.2011 г. по 11.01. 2014 г. 
Вице-Президент по Маркетингу и 

Стратегии 
 
Digicel Caribbean and Central America 
с 15.01.2014 г. по 30.09.2014 г. 
Директор 
 
Appselekt.com 
с 01.10.2014 г. по настоящее время 
Главный коммерческий директор 

 

0,00 % 








