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 2005 жылдың 27 шілдесінде тіркелген «Маңғыстау электртораптық бөлу 
компаниясы» акционерлік қоғамының Бірінші облигациялық бағдарлама проспектісіне 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:    
 1. «ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» деп аталушы 1 тараудың  9 
тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 

«9. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондары мен факс нөмерлері, 
электрондық пошта адресі жөнінде мәліметтер 
 Заңды және нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 

130000, Ақтау қаласы, Құс фабрикасы ауданы, телефон: (7292) 200298, факс: (7292) 
200281, электрондық адрес: info@mrek.kz». 
 
2. «ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» деп аталушы 1 тараудың  12 

тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«12. Эмитентке және шығарылған бағалы қағаздарына халықаралық және 

(немесе) отандық рейтингтік агенттігімен берілген рейтинг жөніндегі мәліметтер. 
 «Fitch Ratings» рейтингтік агенттігі тарапынан «Маңғыстау электртораптық бөлу 

компаниясы» АҚ-на шетелдік және ұлттық валютадағы «ВВ+» халықаралық ұзақ мерзімді 
рейтингі берілген. Қысқа мерзімді «В» және ұлттық «А+» рейтингтері. Болжам 
«тұрақты.».  

Сонымен қатар «Fitch Ratings» рейтингтік агенттігі «Маңғыстау электртораптық 
бөлу компаниясы» АҚ-ның ішкі облигацияларына ұлттық және шетелдік валютада «ВВ+» 
артықшылықты қамтылмаған рейтинг берді. 

 
3. «ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» деп аталушы 1 тараудың  12-1 
тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 

«12-1. Эмитенттің корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні 
 «Самұрық-Энерго» АҚ-ның (Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары тиесілі 

акционер) 2008 жылғы 31 наурыздағы № 7 Директорлар Кеңесінің шешімімен  
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ-ның корпоративтік басқару кодексі 
бекітілген.». 

 
4. «ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНЫ» деп аталушы 2 тараудың 13 тармағы 

мынадай редакцияда жазылсын:  
13. Эмитент басқару органының құрылымы 
 Жоғарғы орган - Акционерлердiң жалпы жиналысы 
 Басқару органы - Директорлар Кеңесi 
 Атқарушы орган – Басқарма 
 Бақылаушы орган - Тексеру комиссиясы 

 Акционерлердiң  Жалпы жиналысының ерекше құзiретiне мына мәселелер жатады:  
1) қоғамның жарғысына өзгерістер мен толтыруларды еңгізу немесе жаңа 

редакциясында бекіту;  
2) корпоративтік басқару кодексын бекіту, сонымен қатар өзгерістер мен 

толтыруларды еңгізу немесе жаңа редакциясын бекіту; 
3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;  
4) жарияланған акциялардың санын көбейту немесе таратылмаған жарияланған 

акциялардың түрін өзгерту;  
5) бағалы қағаздарды айырбастау тәртібін анықтау, оны өзгерту; 
6) есеп комиссиясының өкілдік мерзімін және санын анықтау, мүшелерін сайлау және 

өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату;  



7) директорлар кеңесінің санын анықтау, өкілдік мерзімін және санын анықтау, 
төрағасын, мүшелерін сайлау, мерзімнен бұрын өкілеттіктерін тоқтату, мүшелердің 
сыйақысының мөлшері мен төлеу шараларын анықтау;  

8) қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;  
9) жылдық қаржы есепті бекіту;  
10) қоғамның есеп беру жылдық таза табысын тарату тәртібін бекіту, жай акцияларға 

дивидендті төлеу тәртібін, тәсілін, шарттарын қабылдау;  
11) жарғының 8.6, 8 б. сәйкес жағдайларда жай және\немесе артықшылықты 

акцияларға дивиденд төлемеу жөніндегі шешімді қадылдау;  
12) қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға барлық активтердің бөлігін 25 немесе 

одан артық пайызын табыстап қатысу жөніндегі шешімді қабылдау;  
13) бұқаралық ақпарат құралдар арқылы акционерлерді жалпы жиналысқа шақыру 

әдістемесін анықтау;  
14) заң бойынша акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесін 

бекіту, әдістемеге өзгерістерді еңгізу;  
15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;  
16) жарғымен анықталған қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру 

тәртібінің қосымша талаптарын анықтау, олардың күшін жою;  
17) директорлар кеңесі туралы ережелерді бекіту;  
18) қоғамның бес жылдық стратегияалық даму бағытын бекіту; 
19) акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзіретіне қатысты заңға және 

жарғыға сәйкес басқа мәселелер.  
 Жалпы жиналыстың ерекше құзiретiне жататын, заңнамамен қарастырылған 
жағдайлардан басқа мәселелер, директорлар Кеңесiне шешуге берiлмейді.  
 
Директорлар Кеңесi 
Директорлар Кеңесi акционерлердiң жалпы жиналысының ерекше құзiретiне жататын 
мәселелердi шешуден басқа, Эмитенттiң қызметiне  жалпы басшылық жасайды.  
Директорлар Кеңесiнiң ерекше құзiретiне жатады: 

1) қоғамның басым бағытын, қоғамның ұзақ мерзімді стратегиялық даму бағытын 
акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады;  

2) жылдық және кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы 
шешімді қабылдайды;  

3) орналастырған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу және сатып 
алу бағасы туралы шешімді қабылдайды;  

4) қоғамның жылдық қаржы есебін алдын- ала бекітеді;  
5) облигацияларды және туынды бағалы қағаздарды  шығару шарттарын анықтайды;  
6) басқарма төрағасының және басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімін, санын 

анықтау, басшылар мен мүшелерін сайлау, өкілеттігін тоқтату;  
7) басқарма төрағасының және мүшелерінің еңбекақыларының мөлшерін, еңбек 

шарттарын және сыйлықақыларын анықтау;  
8) ішкі аудиттік қызметін құру, ішкі аудит мүшелерінің санын, өкілетті мерзімін, 

мамандық талаптарын, басшысын және мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтату, жұмыс тәртібін анықтау, еңбекақы мөлшерін және сыйақыны 
төлеу;  

9) ішкі аудиттік қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту; 
10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, мерзімнен 

бұрын тоқтату, еңбекақы мөлшерін, сыйақы төлеу шарттарын анықтау; 
11) аудиторлық ұйымының қызметіне төлеу мөлшерін, қоғамның акцияларына 
төленетін немесе ірі мәміленің заты болып саналатын, мүліктің нарықтық құнын 
бағалайтын бағалаушы қызметіне төлеу мөлшерін анықтау; 



12) қоғамның басқармасы туралы ережелерді бекіту, қоғамның ішкі қызметін реттейтін 
құжаттарды (басқарма қоғамның қызметін ұйымдастыруға қабылдайтын құжаттарды 
алып тастағанда), оның ішінде аукционды өткізу тәртібін, бағалы қағаздарға қол қою 
тәртібі, директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелер (егер ұйымдастырылса) 
оларды анықтау, өзгерту және толықтыру, немесе жаңа редакциясын бекіту; 

13) қоғамның филиалдары мен өкілеттерін құру және олардың ережелері туралы 
шешімдерді қабылдау;  

14) басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан асатын пайызын сатып алу 
және олардың қызметіне байланысты шешімді қабылдау; 

15) меншік капиталдың он және одан асатын пайызға қоғамның міндеттемелерін 
көбейту;  

16) бұрыңғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда жаңа тіркеушіні сайлау;  
17) қызметтік, коммерциялық немесе басқа заң  бойынша құпия ретінде саналатын 

қоғамның ақпаратын анықтау;  
18) ірі мәмілелерді және қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімді 

қабылдау; 
19) қызметтік, коммерциялық немесе заң бойынша құпия ретінде саналатын басқа 

ақпаратты беруге шек қою; 
20) бағалы қағаздарды орналату (сату) оның ішінде орналатқан  (сатқан) бағалы 

қағаздардың мөлшерін, жарияланған бағалы қағаздардың мөлшеріне сәйкес, олардың 
орналату (сату)  тәсілі, бағасы туралы шешімді қабылдау; 

21) қоғамның резервтік капиталды пайдалану тәртібін анықтау; 
22) қоғамның есеп саясатын бекіту; 
23) қоғамның штат санын бекіту; 
24) еңбекақы туралы ережелерді және қоғам жұмысшыларының қызметақы схемасын 

бекіту ; 
25) қоғамның директорлар кеңесімен келісілген немесе бекітілетін сонымен қатар 

еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың, қоғамның басқарушылары лауазымдарының 
тізімін анықтау; 

26) қызмет көліктердің тиістілігінің нормативтерін және әкімшілік аппараты 
орналастыру орындары көлемінің нормаларын бекіту; 

27) іссапарға жіберілетін қоғамның жұмысшыларының шығысын өтеу шарттарын 
және тәртібін анықтау; 

28) жұмысшыларға берілген ұялы телефондарды пайдалану шығысын өтеу мөлшерін 
шектеу, өкілдік шығыстарын шектеу, және басқа шектеулерді бекіту; 

29) қоғамның даму жоспарын (бес жылдық қаржы және бизнес жоспарды, егжей –
тегжейлі жылдық бюджетін) бекіту; 

30) қоғамның тәуекелдікті басқару жөніндегі ішкі процедуларды, тиімділікті талдау 
және  сақтау тәртібін бекіту және оларға өзгерістерді және толықтырылмаларды еңгізу; 

31) қоғам директорлар кеңесінің комитеттерінің, қоғам басқармасының, ішкі аудит  
қызметінің тиімділігін бағалау жүйесін бекіту; 

32) корпоративтік басқару кодексын алдын- ала қарастырып акционерлердің жалпы 
жиналысына ұсыну; 

33) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне қатысты емес 
заңмен және жарғымен көрсетілген басқа мәселелер. 
Директорлар Кеңесi өзiнiң құзiретiнiң шегiнде, сырттай дауыс беру арқылы шешiм 
қабылдауға құқылы. Директорлар Кеңесiнiң ерекше құзiретiне жататын мәселелер, 
Эмитент Басқармасына шешуге берiлмейдi.   
 
Басқарма 
Эмитент Басқармасы  Эмитенттiң атқарушы органы болып табылады және Эмитенттiң 



ағымдағы қызметiне басшылық жасау  мәселелерiн шешедi. Басқарма акционерлердiң 
Жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесiнiң шешiмiн орындайды. Басқарма Эмитенттiң 
атымен iс-әрекет жасайды, сонымен бiрге оның мүддесiн ұсынады, заңнама талаптарына 
сәйкес тәртiпте, Эмитент атынан мәмiлелер жасайды, штаттарды бекiтедi, шешiмдер 
(қаулылар) шығарады және эмитенттiң барлық қызметкерлерiне мiндеттi түрде орындауға 
тиiстi нұсқаулар бередi.  

Келесі мәселелер қоғамның басқармасының  құзыретіне қатысты: 
1) қоғамның мақсаттарына жетуге арналған шешімдерді қабылдау; 
2) қоғамның даму жоспарын (бес жылдық қаржы және бизнес жоспарды), егжей –

тегжейлі жылдық бюджетін дайындау, бекіту және директорлар Кеңесіне ұсыну;  
     3) қоғамның даму Жоспарын жүзеге асыру (бес жылдық қаржы және бизнес 

жоспарды), егжей –тегжейлі жылдық бюджетін жүзеге асыру;  
4) ішкі бақылау және тәуекелдікті басқару  тәртіптерін дайындау және қолдану;  
5) тәуекелдікті басқару жүйесінің елеулі кемшіліктер туралы директорлар кеңесіне 

мерзімді хабарлау;   
6) қоғам қызметіне арналған ішкі құжаттарды бекіту, директорлар кеңесімен 

бекітілетін құжаттарды алып тастағанда;  
7) штат кестесін және қогам құрылымын бекіту, қоғамның орталық аппаратының 

жұмысшыларының директорлар кеңесімен бекітілген штат санын есепке алғанда; 
8) қоғамның акциялары бойынша акционерлерге дивидендтердің  болжамды 

көрсеткіштерін жиырмасынша наурызға дейін жоспарланған жылдан бұрын ұсыну  ;  
9) мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау,  заң және\немесе жарғы бойынша 

қоғамның басқа органдарының, қоғам Басқармасы Төрағасының құзыретіне қатысты 
мәмілелерді алып тастағанда;  

10) директорлар Кеңесінің, акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін 
орындауын, жылдық қаржы есептемесінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымының 
сонымен қатар ішкі  аудиторлық қызметінің ұсыныстарын орындауын бақылау; 

11) қоғамның мүлкіне байланысты заңсыз әрекеттер мен жағдайларды туғызатын 
себептерін табу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;  

12) Директорлар кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне 
қатысты емес Қазақстан Республикасының заңдарында және осы жарғыда көрсетілген 
басқа мәселелер. 

Басқарманың Төрағасы қоғамның бірінші басшысы болып табылады және қоғамның 
қызметін басқарады.  Басқарманың Төрағасы келесі функцияларды атқарады: 

1) акционерлердің жалпы жиналысының, директорлардың кеңесінің және қоғам  
Басқармасының шешімдерін жүзеге асыруды ұйымдастырады; 

2) үшінші тұлғалармен қарым- қатынас еткенде қоғамның атынан сенімхатсыз 
әрекет жасайды; 

3) үшінші тұлғалармен қарым- қатынас ету үшін сенімхатты береді; 
4) Қазақстан Республикасы заңдарының және осы жарғының талаптарын есепке 

алып қоғамның атынан азаматтық- құқықтық шарттарға қол қояды ; 
5) директорлар Кеңесіне және акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне 

қатысы емес қоғамның қызметі туралы мәліметтерге байланысты нұсқау- бұйрықтарды 
және өкімдерді шығарады; 

6) статистикалық есеп- қисапты жүргізүді ұйымдастырады; 
7) жыл сайын директорлар Кеңесіне және қоғам акционерлердің Жалпы 

жиналысына қоғамның даму жоспарын жүзеге асыру туралы есебін (үш жылдық орташа 
мерзімді бизнес жоспар) ұсынады ;   

8) Мүліксіз мәмілелерді және нәтижесіндегі қоғамның меншікті капиталы 
мөлшерінің екі пайызын құратын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару (сатып алуға 
немесе иелектен шығаруға болатын) жөніндегі мүліктік мәмілені жасасады;   

9) Ірі акционерлерге: 



- қоғамның қаржы шаруашылық қызметі туралы есепті ірі акционерлермен 
анықталған нысандар және мерзімдер бойынша жасалған;   

- қоғамның даму жоспарын жүзеге өткізу туралы есептер (үш жылдық орташа 
мерзімді бизнес жоспар), қоғам бюджетін ірі акционерлермен анықталған нысандар мен 
мерзімдерге сәйкес; 

10) қоғамның басқармасы Төрағасымен директорлар Кеңесі Төрағасының шетелдік 
іссапары жөнінде келісім жасайды;  

11) қоғамның жұмысшыларын жұмысқа алу, аудару және жұмыстан босату (заңмен 
тагайындалған жағдайларды алып тастағанда, оларға көтермелеу  шараларды және 
тәртіпті бұзу салдарынан жаза тартқызу) қоғамның жұмысшыларына заңдарға және ішкі 
құжаттырға сәйкес, жалақы қорының мөлшерінен аспайтын еңбекақы және сыйақы беру 
туралы мәселелерді шешеді; 

12) қоғамның жұмысшыларымен, оның ішінде белгіленген тәртіп бойынша ішкі 
аудит қызметінің жұмысшыларымен және басқарма мүшелерімен еңбек шартты жасасады 
және бұзады; 

13) қоғамның ішкі құжаттарымен тағайындалған тәртібі бойынша, филиалдардың 
және қоғамның өкілдіктерінің басшыларын қызметке тағайындайды және қызметтен 
босатады; 

14) өзі болмаған кезде өзінің міндеттерін қоғам Басқармасының бір мүшесіне 
жүктейді; 

15) басқарма мүшелерінің арасындағы өкілеттік және жауапкершілік саласындағы 
міндеттерді бөледі; 

16) жалпы жиналыс арқылы оған табысталған басқа өкілеттікті жүзеге асырады, 
осы жарғыға сәйкес сол органдардың айрықша құзыретіне қатысты мәселелерді алып 
тастағанда.  

 
Қоғамның ішкі аудит қызметі . 

 
 Ішкі аудит қызметі қоғамның қаржы және қожалық жұмыстарын атқару, ішкі бақылау 

және тәуекелдікті басқару, қоғамның қызметін жетілдіруге мақсатталған  корпоративтік 
басқару және кеңес беру  саласындағы құжаттарды дайындау үшін директорлар Кеңесінің 
шешімімен құрылу мүмкін.  

 Ішкі аудит қызметі Қазақстан Республикасының заңдарын, осы жарғыны және 
қоғамның директорлар кеңесімен бекітілген ішкі аудит туралы ережелерді негізденіп 
өзінің қызметін атқарады   

  
Ішкі аудит қызметі диреторлар кеңесіне тікелей бағынады және оған есеп береді.» 

 
5.  «ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНЫ» деп аталушы 2 тараудың 14 тармағы мынадай 
редакцияда жазылсын: 
 

 
 14. Эмитент директорлар Кеңесiнiң мүшелерi (қадағалау Кеңесi) 

          3-кесте. Директорлар кеңесінің мүшелері 
№ Директорлар кеңесі 

мүшелерінің аты-жөні 
Соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы 
қызметі, соның ішінде қоса атқарған 
қызметтері 
 
 

Жарғылық 
капиталдағы 
акциялар 
үлесі  
( %-пен) 

Еншілес немесе 
тәуелді 
ұйымдарының 
жарғылық 
капиталындағы 
акцияларының 
үлесі  (%-пен)  

1 Оразбаев  
Бырлык Есиркепович 

2002-2007 
жылдар 
аралығында 

Қазақстан 
Республикасының 
Энергетика және 

жоқ жоқ 



 
 
2007 
жылдан 
қазіргі 
уақытқа 
дейін 

минералдық ресурстар 
вице-министрі; 
«Алматы электр 
станциясының» АҚ-ның 
Басқарма Төрағасы, 
«МЭБК» АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы 

2 Муханова  
Сауле Чапаевна 

2007 
жылдан 
қазіргі 
уақытқа 
дейін  
 
2004-2006 
жылдар 
аралығында 

«Самұрық» холдингі» АҚ 
электроэнергетика 
активтерін басқару 
тобының сарапшысы; 
Қазақстан Республикасы 
Төтенше жағдайлар 
министрлігінің « Өрт 
сөндіру және авариялық 
құтқару жұмыстары 
қызметі» ММ бастығының 
экономика жөніндегі 
орынбасары 

жоқ жоқ 

3 Сулейменов  
Серик Жусипович 

2007 
жылғы 13 
наурыздан 
қазіргі 
уақытқа 
дейін 
2005-2007 
жылдар 
аралығында 

«МЭБК» АҚ Басқарма 
Төрағасы 
 
 
 
 
«Қазақстан коммуналдық 
жүйелері» АҚ президенті 

жоқ жоқ 

4 Кушербаев  
Жомарт Елеуович 

1996 
жылдан 
қазіргі 
уақытқа 
дейін 

«Қызылорда 
электртораптық бөлу 
команиясы» АҚ президенті 

жоқ жоқ 

5 Скуйбеда  
Александр 
Григорьевич 

2007 
жылдан 
қазіргі 
уақытқа 
дейін 
2005-2006 
жылдар 
аралығында 

«Қарағанды аймақтық 
энергетика компаниясы» 
ЖШС директоры, тәуелсіз 
директор 
 
«Гефест» көмір өнеркәсібі 
кәсіпорындары 
ассоциациясының бас 
энергетигі 

жоқ жоқ 

6 Салихов  
Мендеш Халелович 

1997-2007 
жылдар 
аралығында 
2007 
жылдан 
қазіргі 
уақытқа 
дейін 

«Bolar Group» ЖАҚ мұнай 
сақтандыру 
компаниясының 
президенті; 
«Катказ Лимитед» ЖШС 
президенті,  

жоқ жоқ 

 
Өткен екi жыл iшiндегi Директорлар Кеңесi құрамындағы өзгерiстер:  

31.03.2008 – 31.10.2007 31.10.2007 – 07.03.2007 07.03.2007 – 01.11.2005 
1. Оразбаев Б.Е. 
2. Муханова С.Ч. 
3. Сулейменов С.Ж. 
4. Кушербаев Ж.Е. 
5. Скуйбеда А.Г. 
6. Салихов М.Х. 

1. Абитаев Е.А. 
2. Бертисбаев Н.Б. 
3. Муханова С.Ч. 
4. Кушербаев Ж.Е. 
5. Скуйбеда А.Г. 
6. Салихов М.Х. 
7. Сулейменов С.Ж. 

1. Туктибаева Л.К. 
2. Аймагамбетов М.А. 
3. Нурахметов Г.Д. 
4. Таганов Н.Ж. 
5. Бертисбаев Н.Б. 



 
 
 6. «ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНЫ» деп аталушы 2 тараудың 15 тармағы 

мынадай редакцияда жазылсын:  
 «15. Эмитенттің атқарушы органы 

4-кесте.Басқарма 
№ Басқарма мүшелерінің 

аты-жөні 
Соңғы 3 жылдағы және қазіргі 
уақыттағы қызметі, соның ішінде қоса 
атқарған қызметтері 
 
 

Жарғылық 
капиталдағы 
акциялар 
үлесі  
( %-пен) 

Еншілес немесе 
тәуелді 
ұйымдарының 
жарғылық 
капиталындағы 
акцияларының 
үлесі  (%-пен)  

1 Сулейменов  
Серик Жусипович, 
 04.07.1966 ж.т. 

2007 жылғы 
13 наурыздан 
қазіргі 
уақытқа дейін 
2005-2007 
жылдар 
аралығында 

«МЭБК» АҚ 
Басқарма Төрағасы 
 
 
«Қазақстан 
коммуналдық 
жүйелері» АҚ 
президенті 

- жоқ 

2 Махамбетсалиев  
Маруан 
Махамбетсалиевич 
20.09.1952 ж.т. 

2000 жылдан 
қазіргі 
уақытқа дейін 
 

«МЭБК» АҚ 
Басқарма 
Төрағасының өндіріс 
жөніндегі 
орынбасары  

0,007% жоқ 

3 Биманов  
Айткали Тажигалиевич 
12.04.1965 ж.т. 

2007 жылдан 
қазіргі 
уақытқа дейін 
  
 
1995-2007 
жылдары 
 

«МЭБК» АҚ 
Басқарма 
Төрағасының 
экономика жөніндегі 
орынбасары; 
«МЭБК» АҚ бас 
бухгалтері 

0,026% жоқ 

4 Актаев  
Ерлан Сарбасович 
03.08.1966 ж.т. 

2007 жылдан 
қазіргі 
уақытқа дейін 
 
наурыз – 
сәуір 2007 ж. 
 
2006 ж. 
қаңтар – 2007 
ж. ақпан 
 
 
 
 
 
2005 ж. 
мамыр – 2005 
ж. желтоқсан 
 
2004 ж. сәуір 
– 2005 ж. 
мамыр 

«МЭБК» АҚ 
Басқарма 
Төрағасының 
кеңесшісі; 
«Bayer Construction» 
ЖШС бас заң 
кеңесшісі; 
«Отау Синема» 
компаниясы» ЖШС 
бас заң кеңесшісі, 
«Отау Синема» 
компаниясы» ЖШС-
нің Астанадағы 
филиалының 
директоры; 
«Қазақстан 
коммуналдық 
жүйелері» АҚ бас заң 
кеңесшісі; 
ҚР Қаржы 
министрлігінің заң 
қызметі департаменті 
директорының 
орынбасары 

- жоқ 

   
 



7. «ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНЫ» деп аталушы 2 тараудың 18 тармағы 
мынадай редакцияда жазылсын:  
 «18. Эмитенттiң ұйымдық құрылымы.  

1) эмитенттiң құрылымдық бөлiмшелерi, филиалдары және өкiлдiгi: 
 Құрылымдық бөлімшелері: 
 Ақтау электр аймағы торабы; 
 Бейнеу электр аймағы торабы; 
 Бозашы электр аймағы торабы; 
 Жетібай электр аймағы торабы; 
 Шетпе электр аймағы торабы; 
 Өзен электр аймағы торабы; 
 Бухгалтерия; 
 Бюджеттік жоспарлау және талдау бөлімі; 
 Бағдарламалық-техникалық қызмет көрсету бөлімі; 
 Кадрлар бөлімі; 
 Келісім-шарттар және қызметтерді өткізу бөлімі; 
 Еңбек қауіпсіздігі және қорғау қызметі; 
 Жөндеу бөлімі; 
 Электр торабын пайдалану  бөлімі 
 Перспективалық даму бөлімі ; 
 Күрделі жөндеу бөлімі; 
 Орталық диспетчерлік қызмет; 
 Релелік қорғаныс, автоматика және сынау қызметі; 
 Жоғары вольтті тораптар бөлімі; 
 Диспетчерлік және технологиялық басқару құралдарының қызметі; 
 Материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлімі; 
 Заң бөлімі; 
 Механикаландыру және көлік қызметі; 
 Канцелярия; 
 Әкімшілік-шаруашылық және тәртіп қызметі; 
 Азаматтық қорғаныс және ТЖ штабы. 

.   
           2) эмитент қызметкерлерiнiң, сонымен бiрге эмитенттiң филиалдары мен 
өкiлдiктерiнiң қызметкерлерiнiң жалпы саны:  

2008 жылғы 20 мамырдағы. жағдай бойынша қызметкерлердiң жалпы саны 578  
адамды құрайды. 
          3) эмитенттiң құрылымдық бөiмшелерiнiң басшылары туралы мәлiметтер: 

 
6- Кесте.Құрылымдық бөлiмшелердiң басшылары жөнiндегi  мәлiметтер 

№ Құрылымдық бөлімшелер  Басшысының аты-жөні, 
туған жылы және айы 

Қызметкер-
лерінің саны 

1 Ақтау аймағы электр торабы Анесов Мырзабек Акзамович 
21.07.1971 ж.т. 

63 

2 Бейнеу аймағы электр торабы Баймуханов Нуралы 
Орынбасарович,  
18.02.1964 ж.т. 

60 

3 Бозашы аймағы электр торабы Жуков Аркадий Павлович, 
26.01.1946 ж.т. 

50 

4 Жетібай аймағы электр торабы Уразбаев Исмаил 
Сатыбалдиевич,13.04.1973 ж.т.  

56 

5 Өзен аймағы электр торабы Гизатуллин Сисенгали 
Жумабаевич, 28.03.1967 ж.т. 

86 



6 Шетпе аймағы электр торабы Акжигитов Ганибек 
Тынышбекович,  
01.08.1968 ж.т. 

54 

7 Бухгалтерия Сарсенова Асыл Сарсеновна 
01.02.1961 ж.т. 

8 

8 Кадрлар бөлімі Дуйсенбаев Зулхарнай 
Саханович, 14.12.1946 ж.т. 

3 

9 Заң бөлімі Джанибекова Маржан 
Тохтарбековна  
08.12.1982 ж.т. 

3 

10 Жөндеу бөлімі Утебаев Майлыбай 
Еркасымович,  
01.05.1958 ж.т. 

9 

11 Бюджеттік жоспарлау және талдау 
бөлімі 

Тогысова Гулнар  
28.04.1986 ж.т 

9 

12 Материалдық-техникалық қамтамасыз 
ету бөлімі  

Емельянова Валентина 
Анатольевна 01.11.1950 ж.т. 

6 

13 Электр торабын пайдалану бөлімі Сдыков Калмурза Кемешович 
27.10.1950 ж.т. 

4 

14 Релелік қорғаныс, автоматика және 
сынау қызметі  

Майлыбаев Сәрсенбек 
Жұмасейтұлы, 21.01.1981 ж.т. 

22 

15 Диспетчерлік және технологиялық 
басқару құралдарының қызметі 
 

Жуманов Абай Базарович 
31.07.1957 ж.т. 

9 

16 Жоғары вольтті тораптар бөлімі  Аткельтиров Амантай 
Сармолдаевич, 27.07.1955 ж.т. 

11 

17 Еңбек қауіпсіздігі және қорғау бөлімі Шуринов Нуржан 
Ершораевич, 06.06.1973 ж.т. 

3 

18 Механикаландыру және көлік қызметі Усенов Амандык 
Калмурзаевич, 20.03.1946 ж.т. 

46 

19 Келісім-шарттар және қызметтерді 
өткізу бөлімі 

Есенгалиев Шанытбай 
Мусаевич, 21.03.1961 ж.т. 

5 

20 Орталық диспетчерлік қызмет Щербань Нина Александровна 
17.02.1951 ж.т. 

8 

21 Әкімшілік-шаруашылық және тәртіп 
қызметі 

Бос орын 48 

22 Бағдарламалық-техникалық қызмет 
көрсету  бөлімі 

Ергалиев Бауыржан 
01.06.1982 ж.т. 

3 

23 Перспективалық даму бөлімі Джумагалиева Айнур 
Энгельевна 
03.10.1977 ж.т. 

2 

24 Күрделі жөндеу бөлімі Ешман Болат Жумабекұлы 
19.01.1959 ж.т. 

5 

25 Канцелярия Джаумитпаева Камшат 
Тасановна, 08.04.1975 ж.т. 

3 

26 Азаматтық қорғаныс және ТЖ штабы Кадыров Асылбек 
Зайдыгалиевич,  
03.10.1956 ж.т. 

1 

  



Компанияның басшы құрамы қажеттi деңгейге сай келедi, алға қойылған 
мақсаттар мен мiндеттердi  табысты орындауға мүмкiндiк туғызатын  басқару және 
инвестициялық жобаларды өткiзу iс-тәжiрибесi бар.». 
 

8. «ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖӘНЕ ҮЛЕСТЕС 
ТҰЛҒАЛАРЫ» деп аталушы 3 тараудың 19 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
 «19. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) 
 Акционерлердің жалпы саны – 595, оның ішінде бір заңды тұлға және 594 – жеке 
тұлға. 

Орналастырылған акциялардың жалпы санының 10% және одан көп үлесіне ие акционерлер 

Жеке тұлғаның аты-жөні, заңды 
тұлғаның атауы 

Акционердің 
мекен-жайы 

Акционерге 
тиесілі 
акцияларды
ң саны 

Дауыс беруші 
акциялардың 

жалпы 
санының % 

Орналасты
рылған 

акциялард
ың жалпы 

санының % 

«Самұрық-Энерго»  АҚ 
Астана қ-сы,  

Әуезов  к-сі, 66 үй 

1 580 467 
дана дауфс 
беруші жай 
акциялар 

100% 94,25% 

 
2) Эмитенттің акционері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ эмитенттiң 
қызметiне өзге ұйымдар арқылы басшылық жасауға құқылы, эмитенттің барлық дауыс 
беруші акцияларына ие акционердің директорлар кеңесінің мушелері болып табылады. 
«Самұрық-Энерго»  АҚ-ның директорлар кеңесі 2008 жылдың 22 ақпанында келесі 
құрамда сайланды;  

- Сафинов Канатбек Бейсенбекович; 
- Турганов Дуйсенбай Нурбаевич; 
- Огай Алексей Владимирович; 
- Упушев Ерлан Елемесович; 
- Даукеев Гумарбек Жусупбекович; 
- Нургазин Рыспек Нургазинович. 

 
10. «ҚОСЫМША АҚПАРАТТАР» деп аталушы 8 тараудың 48 тармағы мынадай 

редакцияда жазылсын: 
«48. Инвесторлар эмитент жарғысының көшірмесімен және облигациялар 

шығарылымының проспектісімен таныса алатын орындар туралы ақпарат. 
  Инвесторлар қоғам Жарғысының көшірмесімен және облигациялық бағдарламалар 

шығарылымының проспектісімен төмендегі мекен-жайда таныса алады: Қазақстан 
Республикасы, Маңғыстау облысы, 130000, Ақтау қаласы, Құс фабрикасы ауданы, 
телефон: (7292) 200298, факс: (7292) 200281». 
 

 
 
 
 
Басқарма Төрағасының м.а.                   М. Махамбетсалиев 
 
 
 
 
Бас бухгалтер             А. Сарсенова 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ  

ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
акционерного общества  

«Мангистауская распределительная 
электросетевая компания»  

(АО «МРЭК») 
 

Суммарный объем облигационной программы 9.864.500.000,00 (Девять 
миллиардов восемьсот шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) 

тенге, 00 тиын 

 
 
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 
 
 
 

Республика Казахстан, город Актау, 2008 год 



В Проспект первой облигационной программы акционерного общества «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания», зарегистрированный 27 июля 2005 года, 
внести следующие изменения и дополнения: 
 1. Пункт 9 раздела 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ» изложить в 
следующей редакции: 

«9. Сведения о месте нахождения Эмитента, номерах контактных 
телефонов и факса, адресе электронной почты 
 Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская 

область, 130000, город Актау, район Птицефабрики 
 телефон: (7292) 200298 
 факс: (7292) 200281 
 адрес электронной почты: info@mrek.kz». 

 
2. Пункт 12 раздела 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ» изложить в 

следующей редакции: 
 «12. Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту и (или) выпущенным 
им ценным бумагам международными и (или) отечественными 
рейтинговыми агентствами 

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» присвоило АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания» (АО «МРЭК») долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «BB+», краткосрочный РДЭ «B» и 
национальный долгосрочный рейтинг «A+»(kaz). Прогноз подолгосрочному РДЭ 
и национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный».  

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» также присвоило внутренним 
облигациям АО «МРЭК» приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной 
и национальной валюте «BB+»» 

 
3.  Пункт 12-1 раздела 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ» изложить в 

следующей редакции: 
«12-1. Информация о принятии эмитентом кодекса корпоративного 

управления 
Решением  Совета директоров АО «Самрук-Энерго» № 7 от 31 марта 

2008г. (акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества) 
утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания». 

 
 
4. Пункт 13 раздела 2 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА» изложить в 

следующей редакции: 
«13. Структура органов управления эмитента 
Высший орган – Общее собрание акционеров; 
Орган управления – Совет директоров; 
Исполнительный орган – Правление; 
Контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 

 
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся 
следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение его в 
новой редакции;  

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и 
дополнений в него или утверждение его в новой редакции; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента;  



4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций 
Эмитента или изменении вида неразмещенных объявленных акций Эмитента;  

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг 
Эмитента, а также их изменение; 

6) определение количественного состава и срока полномочий счетной 
комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;  

7) определение количественного состава, срока полномочий совета 
директоров, избрание его председателя, членов и досрочное прекращение их 
полномочий, а также определение размера и условий выплаты 
вознаграждений членам совета директоров;  

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 
Эмитента;  

9) утверждение годовой финансовой отчетности;  
10) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за 

отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по 
простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете 
на одну простую акцию Эмитента, определение условий, способа и порядка 
выплаты дивидендов;  

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и/или 
привилегированным акциям Эмитента при наступлении случаев, 
предусмотренных уставом;  

12) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности 
иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, 
в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих обществу активов;  

13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве 
общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой 
информации в средствах массовой информации;  

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе 
обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а 
также утверждение изменений в методику;  

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;  
16) определение дополнительных требований к порядку предоставления 

акционерам информации о деятельности Эмитента, определенному уставом 
Эмитента, и их отмена;  

17) утверждение положения о совете директоров Эмитента;  
18) утверждение Стратегических направлений развития Эмитента на 5 

лет; 
19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено 

законодательством Республики Казахстан и уставом Эмитента к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не 
могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. 
 
Совет директоров 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента 
за исключением решения вопросов отнесенных к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров. 
К исключительной компетенции Совета директоров относится: 



1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента, а 
также одобрение и вынесение в последующем на рассмотрение общего 
Собрания акционеров Эмитента долгосрочной стратегии развития Эмитента;  

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего 
собрания акционеров;  

3) принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или 
других ценных бумаг и цене их выкупа;  

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
Эмитента;  

5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 
Эмитента;  

6) определение количественного состава, срока полномочий Председателя 
Правления и членов Правления Эмитента, избрание его руководителя и 
членов, а также досрочное прекращение их полномочий;  

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования Председателя  и членов Правления;  

8) создание службы внутреннего аудита, определение количественного 
состава и срока полномочий членов службы внутреннего аудита, утверждение 
квалификационных требований к членам службы внутреннего аудита, 
избрание руководителя и членов службы внутреннего аудита и досрочное 
прекращение их полномочий, определение порядка работы службы 
внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования 
работников службы внутреннего аудита;  

9) утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита; 
10) назначение, определение срока полномочий корпоративного 

секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение 
размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного 
секретаря; 

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также 
оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату 
акций Эмитента либо являющегося предметом крупной сделки; 

12) утверждение положения о Правлении Эмитента и документов, 
регулирующих  внутреннюю деятельность Эмитента (за исключением 
документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности 
Эмитента), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и 
порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Эмитента, а также 
положения о комитетах Совета директоров (в случае их создания), и внесение 
в них изменений и дополнений или утверждение их в новой редакции; 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
представительств Эмитента и утверждение положений о них;  

14) принятие решения о приобретении обществом десяти и более 
процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических 
лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности; 

15) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую 
десять и более процентов размера его собственного капитала;  

16) выбор регистратора Эмитента в случае расторжения договора с 
прежним регистратором Эмитента;  

17) определение информации об Эмитенте или его деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;  

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в 
совершении которых обществом имеется заинтересованность; 



19) введение ограничений на предоставление информации, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

20) принятие решения о размещении (реализации) ценных бумаг, в том 
числе о количестве размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в пределах 
количества объявленных ценных бумаг, способе и цене их размещения 
(реализации); 

21) определение порядка использования резервного капитала Эмитента; 
22) утверждение учетной политики Эмитента; 
23) утверждение штатной численности Эмитента; 
24) утверждение Положения об оплате труда и схемы оплаты труда 

работников Эмитента; 
25) определение перечня должностей руководящих работников Эмитента, 

а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение или 
согласование которых осуществляется Советом директоров Эмитента; 

26) утверждение нормативов положенности служебных легковых 
автомобилей и нормы площадей для размещения административного 
аппарата; 

27) определение порядка и условий возмещения расходов работникам 
Эмитента, направляемым в служебные командировки; 

28) утверждение лимитов возмещаемых расходов за счет средств 
Эмитента при предоставлении работникам права пользования мобильной 
связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов; 

29) утверждение Плана развития Эмитента (пятилетнего финансового и 
бизнес-плана, детализированного годового бюджета); 

30) утверждение внутренних процедур Эмитента по управлению рисками, 
обеспечению соблюдения и анализа эффективности, а также внесение в них 
изменений и дополнений; 

31) утверждение системы оценки эффективности деятельности Эмитента, 
комитетов при совете директоров Эмитента, правления Эмитента, службы 
внутреннего аудита; 

32) предварительное рассмотрение кодекса корпоративного управления и 
внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров; 

33) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики 
Казахтан и уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров Эмитента. 
Совет директоров вправе принять решение, в пределах своей компетенции 
путем заочного голосования. Вопросы, отнесенные к исключительной 
компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения 
Правлению Эмитента. 

 
Правление 
Правление Эмитента является исполнительным органом Эмитента и решает 
вопросы руководства текущей деятельностью Эмитента. Правление 
выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Эмитента. Правление Эмитента действует от имени Эмитента, в том числе 
представляет его интересы, совершает от имени Эмитента сделки в порядке, 
установленном Уставом Эмитента в соответствии с требованиями 
законодательства издает решения (постановления) и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Эмитента. 

К компетенции Правления Эмитента относятся следующие вопросы: 
1) принятие решений, направленных на достижение цели Эмитента; 



2) разработка, одобрение и представление в Совет директоров Плана 
развития Эмитента (пятилетнего финансового и бизнес-плана), 
детализированного годового бюджета;  

3) реализация Плана развития Эмитента (пятилетнего финансового и 
бизнес-плана), детализированного годового бюджета;  

4) разработка и применение процедур внутреннего контроля и управления 
рисками в Эмитенте;  

5) своевременное уведомление Совета директоров о существенных 
недостатках в системе управления рисками в Эмитенте;   

6) утверждение внутренних документов, направленных на организацию 
деятельности Эмитента, за исключением документов, утверждаемых Советом 
директоров Эмитента;  

7) утверждение штатного расписания и структуры Эмитента, с учетом 
утвержденной Советом директоров штатной численности работников 
центрального аппарата Эмитента; 

8) представление акционерам прогнозных показателей размера 
дивидендов по акциям Эмитента до 20 (двадцатого) марта года, 
предшествующему планируемому;  

9) принятие решения о заключении сделок, за исключением сделок, 
отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов 
Эмитента, Председателя Правления Эмитента;  

10) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров, 
Общего собрания акционеров, рекомендаций аудиторской организации, 
осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также 
рекомендаций Службы внутреннего аудита; 

11) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих 
неправомерные действия в отношении собственности Эмитента;  

12) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан и уставом Эмитента, не отнесенные к компетенции Общего 
собрания акционеров и Совета директоров. 

Первым руководителем Эмитента является Председатель правления. 
Председатель Правления Эмитента осуществляет следующие функции: 

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета 
директоров и Правления Эмитента; 

2) без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с 
третьими лицами; 

3) выдает доверенности на право представления Эмитента в его 
отношениях с третьими лицами; 

4) подписывает от имени Эмитента договоры гражданско-правового 
характера с учетом требований законодательства Республики Казахстан и 
настоящего Устава; 

5) издает приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам 
деятельности Эмитента, не относящимся к компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров; 

6) обеспечивает ведение статистической отчетности; 
7) ежегодно представляет Совету директоров и Общему собранию 

акционеров Эмитента отчет о реализации Плана развития Эмитента 
(среднесрочного бизнес-плана на 3 (три) года);   

8) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате 
которых обществом приобретается или отчуждается (может быть 
приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 2 
(двух) процентов размера собственного капитала Эмитента;   



9) представляет крупным акционерам: 
- отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента  по 

формам и в сроки, определенные крупными акционерами;   
- отчеты о реализации Плана развития Эмитента (среднесрочного бизнес-

плана на 3 (три) года) и бюджета по формам и срокам, установленным 
крупными акционерами; 

10) согласовывает с Председателем Совета директоров зарубежные 
командировки Председателя Правления Эмитента;  

11) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента 
(за исключением случаев, установленных Законом, применяет к ним меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, решает вопросы оплаты 
труда и премирования работников Эмитента, в соответствии с 
законодательством и внутренними документами, в пределах фонда оплаты 
труда; 

12) заключает и расторгает от имени Эмитента  трудовые договоры с 
работниками Эмитента, в том числе в установленном порядке с членами 
Правления и работниками Службы внутреннего аудита; 

13) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
филиалов и представительств Эмитента в порядке, установленном 
внутренними документами Эмитента; 

14) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей 
на одного из членов Правления Эмитента; 

15) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 
ответственности между членами  Правления; 

16) осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием 
акционеров и Советом директоров, за исключением вопросов отнесенных  в 
соответствии с настоящим Уставом к исключительной компетенции данных 
органов. 

 
Служба внутреннего аудита 

Служба внутреннего аудита может быть образована по решению совета 
директоров Эмитента для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента, оценки в области внутреннего 
контроля, управления рисками, исполнения документов в области 
корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования 
деятельности Эмитента. 

Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на 
основании законодательства Республики Казахстан, устава Эмитента и 
положения о службе внутреннего аудита, утверждаемого советом директоров 
Эмитента. 

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету 
директоров и отчитывается перед ним о своей работе.» 

 
5. Пункт 14 раздела 2 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА» изложить в 

следующей редакции: 
« 14. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Таблица 3. Члены Совета директоров 
№ Фамилия,  

имя, отчество 
Занимаемые должности за последние 3 года и в 

настоящее время в том числе по 
совместительству 

% акций 
от УК 

% акций в дочерних 
или зависимых 
организациях 

1. 
Оразбаев  
Бырлык Есиркепович 

с 2007 г. по 
наст. время 
 

Председатель Правления АО 
«Алматинские электрические 
станции», Председатель Совета 

нет нет 



 
2002-2007 
гг. 
 

Директоров АО «МРЭК» 
Вице-Министр энергетики и 
минеральных ресурсов 
Республики Казахстан; 

2. 

Муханова  
Сауле Чапаевна 

с 2007 г. по 
наст. время 
 
 
2004-2006 
гг. 

Эксперт группы по управлению 
электроэнергетическими активами 
АО «Холдинг Самрук»; 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан, 
заместитель начальника по 
экономике ГУ «Служба 
пожаротушения и аварийно-
спасательных работ» 

нет нет 

3. 

Сулейменов  
Серик Жусипович 

с 13 марта 
2007 года по 
наст. время 
2005-2007 
гг. 

Председатель Правления 
АО «МРЭК» 
 
 
Президент АО «Казахстанские 
коммунальные системы» 

нет нет 

4. 

Кушербаев  
Жомарт Елеуович 

с 1996- по 
наст. время 

Президент АО «Кызылординская 
распределительная электросетевая 
компания, независимый директор 

нет нет 

5. 

Скуйбеда  
Александр 
Григорьевич 

с 2007 г. по 
наст. время 
 
 
2005-2006 
гг. 

Директор ТОО «Карагандинская 
региональная энергетическая 
компания», независимый 
директор 
Главный энергетик Ассоциаций 
предприятий угольной 
промышленности «Гефест» 

нет нет 
 

6. 

Салихов  
Мендеш Халелович 

с 2007 г. по 
наст. время 
1997-2007 
гг. 
 

Президент ТОО «Катказ 
Лимитед», независимый директор; 
Президент нефтяной страховой 
компании ЗАО «Bolar Group» 

нет нет 

 изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет:  
31.03.2008 – 31.10.2007 31.10.2007 – 07.03.2007 07.03.2007 – 01.11.2005 

1.Оразбаев Б.Е. 
2.Муханова С.Ч. 
3.Сулейменов С.Ж. 
4.Кушербаев Ж.Е. 
5. Скуйбеда А.Г. 
6. Салихов М.Х. 

1. Абитаев Е.А. 
2. Бертисбаев Н.Б. 
3. Муханова С.Ч. 
4. Кушербаев Ж.Е. 
5. Скуйбеда А.Г. 
6. Салихов М.Х. 
7. Сулейменов С.Ж. 

1.Туктибаева Л.К. 
2.Аймагамбетов М.А. 
3.Нурахметов Г.Д. 
4.Таганов Н.Ж. 
5.Бертисбаев Н.Б. 

 
 
6. Пункт 15 раздела 2 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА» изложить в 

следующей редакции: 
«15. Исполнительный орган эмитента 

Таблица 4. Правление 
№ Фамилия, имя,  

отчество 
Занимаемые должности за последние 3 года и в 

настоящее время в том числе по 
совместительству 

% акций 
от УК 

% акций в дочерних 
или зависимых 
организациях 

1. 

Сулейменов  
Серик Жусипович, 
 04.07.1966 г.р. 

с 13 марта 
2007 года  
по наст. 
время 

Председатель Правления 
АО «МРЭК» 
 
 

- 

нет 



2005-2007 
гг. 

Президент АО «Казахстанские 
коммунальные системы» 

2. 

Махамбетсалиев  
Маруан 
Махамбетсалиевич 
20.09.1952 г.р. 

с 2000 г. - 
по наст. 
время 
 

Заместитель Председателя 
Правления по производству  
АО «МРЭК» 

0,007% 

нет 

3. 

Биманов  
Айткали Тажигалиевич 
12.04.1965 г.р. 

с 2007 г. по 
наст. время 
  
 
 
1995-2007 
гг. 

Заместитель Председателя 
Правления по экономике  АО 
«МРЭК»; 
 
 
Главный бухгалтер АО «МРЭК» 

0,026% 

нет 

4. 

Актаев  
Ерлан Сарбасович 
03.08.1966 г.р. 
 

с 2007 г. по 
наст. Время 
 
 
март 2007 г. 
апрель 
2007г. 
 
январь 2006 
г. – февраль 
2007 г. 
 
 
 
 
май 2005 г. 
– декабрь             
2005 г. 
 
 
апрель 2004 
г. – май 
2005 г. 
 
 
 

Советник Председателя 
Правления  АО «МРЭК»; 
 
 
Главный юрисконсульт ТОО 
Bayer Construction; 
 
 
Главный юрисконсульт ТОО 
«Компания «Отау Синема», 
директор филиала ТОО 
«Компания «Отау Синема» в г. 
Астана; 
 
 
Главный юрисконсульт АО 
«Казахстанские коммунальные 
системы» 
 
 
Заместитель директора 
Департамента юридической 
слкжбы Министерства финансов 
РК 

- 

нет 

 
 
7. Пункт 18 раздела 2 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА» изложить в 

следующей редакции:  
«18. Организационная структура эмитента.  
1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента;  
 филиалов и представительств не имеется 
 структурные подразделения: 

- Актауский район электрических сетей; 
- Бейнеуский район электрических сетей; 
- Бузачинский район электрических сетей; 
- Жетыбайский район электрических сетей; 
- Узенский район электрических сетей; 
- Шетпинский район электрических сетей; 
- Бухгалтерия; 
- Отдел кадров; 
- Юридический отдел; 
- Отдел ремонта; 
- Отдел бюджетного планирования и анализа; 
- Отдел эксплуатации электрических сетей  



- Отдел перспективного развития; 
- Служба релейной защиты, автоматики и испытаний; 
- Служба средств диспетчерского и технологического управления; 
- Служба высоковольтных сетей; 
- Служба безопасности  и  охраны труда; 
- Служба механизации и транспорта; 
- Отдел договоров и реализации услуг; 
- Центральная диспетчерская служба; 
- Отдел капитального строительства; 
- Отдел программно-технического обслуживания. 
- Отдел материально-технического снабжения 
- Служба по режиму и адм. хоз. Работы 
- Канцелярия 
- Штаб гражданской обороны и ЧС 

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента;  
 по состоянию на 20.05.08 г. общее количество сотрудников составляет 578 

(Пятьсот семьдесят восемь) человек. 
 
3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента: 

Таблица 6. Сведения о руководителях структурных подразделений 
№ Подразделения Полнее Ф.И.О. руководителя, год и дата  

рождения 
Численность 
сотрудников 

 

Подразделения  Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения 

Численност
ь 
сотруднико
в 

1. Актауский район электрических 
сетей 

Анесов Мырзабек Акзамович 
21.07.1971 г.р. 

63 

2. Бейнеуский район электрических 
сетей 

Баймуханов Нуралы Орынбасарович, 
18.02.1964г.р. 

60 

3. Бузачинский район электрических 
сетей 

Жуков Аркадий Павлович, 
26.01.1946 г.р. 

50 

4. Жетыбайский район электрических 
сетей 

Уразбаев Исмаил Сатыбалдиевич, 
13.04.1973 г.р. 

56 

5. Узенский район электрических сетей Гизатуллин Сисенгали Жумабаевич, 
28.03.1967 г.р. 

86 

6. Шетпинский район электрических 
сетей 

Акжигитов Ганибек Тынышбекович, 
01.08.1968г.р. 

54 

7. Бухгалтерия Сарсенова Асыл Сарсеновна 
01.02.1961 г.р. 

8 

8. Отдел кадров Дуйсенбаев Зулхарнай Саханович, 
14.12.1946 г.р. 

3 

9. Юридический отдел Джанибекова Маржан 
Тохтарбековна, 08.12.1982 г.р. 

3 

10. Отдел ремонта  Утебаев Майлыбай 
Еркасымович,01.05.1958 г.р. 

9 

11. Отдел бюджетного планирования и 
анализа 

Тогысова Гулнар  
28.04.1986 г.р. 

9 

12. Отдел материально технического 
снабжения  

Емельянова Валентина Анатольевна 
01.11.1950 г.р. 

6 



13. Отдел эксплуатации электрических 
сетей  

Сдыков Калмырза Кемешович 
27.10.1950 г.р. 

4 

14. Служба релейной защиты, 
автоматики и испытаний 

Майлыбаев Сарсенбек Жумасеитулы, 
21.01.1981 г.р. 

22 

15. Служба средств диспетчерского и 
технологического управления 

Жуманов Абай Базарович, 31.07.1957 
г.р. 

9 

16. Служба высоковольтных сетей  Аткельтиров Амантай Сармолдаевич, 
27.07.1955 г.р. 

11 

17. Служба безопасности и охраны труда Шуринов Нуржан Ершораевич, 
06.06.1973 г.р. 

3 

18. Служба механизации и транспорта Усенов Амандык Калмурзаевич, 
20.03.1946 г.р. 

46 

19. Служба договоров и реализации 
услуг 

Есенгалиев Шанытбай Мусаевич, 
21.03.1961 г.р. 

5 

20. Центрально-диспетчерская служба Щербань Нина Александровна 
17.02.1951 г.р. 

8 

21. 
Служба по режиму и  
административно-хозяйственной 
работы (СРиАХР) 

вакансия 48 

22. Отдел программно-технического 
обслуживания  

Ергалиев Бауыржан 
01.06.1982 г.р. 

3 

23 Отдел перспективного развития Джумагалиева Айнур Энгельевна 
03.10.1977 г.р. 

2 

24 Отдел капитального строительства Ешман Болат Жумабекулы 
19.01.1959 г.р. 

5 

25 Канцелярия Джаумитпаева Камшат Тасановна 
08.04.1975 г.р. 

3 

26 Штаб гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 

Кадыров Асылбек Зайдыгалиевич  
03.10.1956 г.р. 

1 

 
Руководящий состав компании соответствует необходимому уровню, имеет 

практический опыт управления и реализации инвестиционных проектов, что в целом 
способствует успешному достижению поставленных целей и задач. Персонал компании 
укомплектован достаточно квалифицированными кадрами. 

 
 

8. Пункт 19 раздела 3 «АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ 
ЛИЦА ЭМИТЕНТА» изложить в следующей редакции: 

«19. Акционеры (участники) эмитента 
1) Общее количество акционеров 595, из которых одно юридическое лицо и 594 – 

физические лица. 
Акционеры, владеющие 10 % и более от общего количества размещенных и голосующих акций 

Полное и сокращенное                 
наименование 

юридического лица 

Место 
нахождения 

юридического 
лица 

Количество 
акций, 

принадлежащих 
акционеру 

%  от общего 
количества 
голосующих 

акций 

% от общего 
количества 

размещенных 
акций 

Акционерное общество 
«Самрук-Энерго» 

(АО «Самрук-Энерго») 

г. Астана, ул. 
Ауэзова, дом 66 

1 580 467 штук 
простых 

голосующих 
акций 

100% 94,25% 

2) лицами, не являющимися акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающими правом контролировать деятельность эмитента через другие организации 



являются члены совета директоров единственного акционера, которому принадлежит 100 
% голосующих акций Эмитента. Совет директоров АО «Самрук-Энерго» «22» января 
2008 года был избран в следующем составе:  

- Сафинов Канатбек Бейсенбекович; 
- Турганов Дуйсенбай Нурбаевич; 
- Огай Алексей Владимирович; 
- Упушев Ерлан Елемесович; 
- Даукеев Гумарбек Жусупбекович; 
- Нургазин Рыспек Нургазинович. 

 
 
9. Пункт 48 раздела 8 «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» изложить в 

следующей редакции: 
 «48. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
эмитента и проспекта выпуска облигаций.  
 Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава Эмитента и проспектом выпуска 

облигационной программы по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская 
область, 130000, город Актау, район Птицефабрики, телефон: (7292) 200298, факс: 
(7292) 200281.». 

 
 
 
 
 
И.о. Председателя Правления         М. Махамбетсалиев 
 
 
 
Главный бухгалтер       А. Сарсенова 


