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Уəкiлеттi органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк 

тiркеу проспектiде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға 
қандай да бiр ұсынымдар ұсынуды бiлдiредi. Жарияланған акциялар 
шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын уəкiлеттi орган осы 
құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейдi. Акциялар 
шығарылымының проспектiсi Қазақстан Республикасы заңдарының 
талаптарына сəйкес келуiне ғана қаралды. Акционерлiк қоғамның лауазымды 
тұлғасы осы проспектiдегi ақпараттың шынайылығына жауап бередi жəне онда 
ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын жəне қоғамға жəне оның 
орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын 
растайды 
 

 

 Ақтау қ., 2005 жыл 
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I. АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНІҢ МƏТІНІ  
 

1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мəліметтер 
«МЭБК» АҚ «Маңғышлақ электр торабы кəсiпорны» мемлекеттiк кəсiпорны базасының 
негiзiнде құрылды. 
«МЭБК» АҚ  келiсiм-шарт негiзiнде «МАЭК – Қазатомпром» ЖШС өндiретiн  оған тиесiлi 
электр тораптары арқылы Маңғыстау облысының өндiрiстiк, əлеуметтiк объектiлерi мен 
тұрғындарына  электр қуатын  жеткiзiп, бөлудi жəне өткiзудi жүзеге асырады. Компанияның 
негізгі қызметі уəкiлеттi орган – ҚР табиғи монополияларды реттеу Агенттiгi Маңғыстау 
облысы бойынша Басқармасының атымен реттелетiн табиғи монополия субъектiсi болып 
табылады. Компания ҚР монополияға қарсы заңнамасына сəйкес, Маңғыстау облысы 
бойынша табиғи монополия субъктiлерiнiң Мемлекеттiк реестрiне еңгiзiлген.  
 
2. Эмитент атауының өзгеруі жөніндегі мəліметтер 
 

     1-кесте. Атауы 
 Мемлекеттік тілде Орыс тілінде 
Толық атауы «Маңғыстау электртораптық 

бөлу компаниясы» 
акционерлік қоғамы 

Акционерное общество 
«Мангистауская 

распределительная электросетевая 
компания» 

Қысқартылған 
атауы 

«МЭБК» АҚ АО «МРЭК» 

 
3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер 
Ø 2005 жылы 16 мамырда Маңғыстау облысы əділет департаментінде берілген қайта 

тіркеу жөніндегі № 507-1943-АО куəлік. 
 

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмері: 
Ø 430 600 001 461.  
 

5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефоны мен факстің нөмері, электоронды 
почтаның мекен-жайы  
Ø Заңды жəне нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы,  
        130000, Ақтау қ., Құс фабрикасы ауданы, тел: 8 (3292) 417758,  
         эл. мекен-жай: m_rek@mail.kz. 
 

6. Эмитенттің банктік деректемелері 
Ø «Каспий Банкі» АҚ Ақтау филиалы (ҚР, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 4 шағынаудан, 

қоғамдық ұйымдар ғимараты): 
              - ИИК 001070066 (АҚШ доллары), 
              - ИИК 058160356 (РФ рубльі), 
              - БИК 192901701. 
 
Ø «Қазақстан халық банкі» АҚ Ақтау филиалы (ҚР, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 9 

шағынаудан, 6 үй). 
              - ИИК 1467107 (теңге), 
              - БИК 192901602. 

 
7. Эмитенттің негізгі қызметінің түрлері: 
Ø электр энергияны беру жəне тарату. 

 

mailto:m_rek@mail.kz
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8. Эмитент немесе олар шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг 
агенттіктері жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген 
рейтингтері 
Ø 01.07.05 ж. бойынша қоғамға немесе олардың шығарған бағалы қағаздарына 
Қазақстан Республикасы рейтингтiк агенттiгiмен жəне (немесе) халықаралық 
рейтингтiк агенттiктері тарапынан рейтингтер берiлген жоқ.   

 
9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілтіктерінің атауы, тіркелген күні, 
орналасқан жері жəне почталық мекен-жайы 
Ø Эмитенттің филиалдары мен өкілтіктері жоқ. 
   

10. Эмитенттің қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын (жүзеге асырған) 
аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні, бар болса - əкесінің 
аты)                                                                                                                                                                                                                                               

Ø «BDO Қазақстанаудит» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi 
(ҚР ҚМ 24.06.2004 ж. берiлген №0000276 Аудиторлық қызметпен айналысу Мемлекеттiк Бас 
лицензиясы (№0000001 бастапқы лицензиясы «АҚ Қазақстанаудит» атауының «BDO 
Қазақстанаудит» болып өзгеруiне байланысты қайта жасалынды)).   
Басқарушы серiктес, «BDO Қазақстанаудит» ЖШС бас директоры - Сапар Хайсаханұлы 
Көшкiмбаев; 
Аудитор, «BDO Қазақстанаудит» ЖШС аға менеджерi - Айғаным Сейдахметова (ҚР 
аудиторларын аттестациялау бойынша Бiлiктiлiк комиссиясымен 22.06.1995ж берiлген 
№0145 аудитордық  бiлiктiлiк куəлiгi.  
                                                                                                  

II. ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕР) 

11. Эмитенттің директорлар кеңесі 
  

     2-кесте. Директорлар Кеңесінің мүшелері 
№ Аты-жөні, 

əкесінің аты, 
туған жылы 

Соңғы 3 жылда жəне қазіргі уақытта атқаратын 
лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі    

Орналас
тырған 
акцияла
рдың 
тиесiлi  

% 

 Еншiлес жəне 
тəуелдi 

ұйымдардың 
жарғылық 

капиталындағы 
үлесiнiң акциялары 

% 

1. 
Серiк Жүсiпұлы 
Сүлейменов  

04.07.1966 ж.т. 

2005 - о.у.а.  
 
 
2003 - о.у.а.  
 
 
2003 – 2005 
 
 
2002 – 2003 

Ø «Қазақстан коммуналдық жүйелерi» 
АҚ Президентi, 

 
Ø  «МЭБК» АҚ Директорлар Кеңесiнiң  
Төрағасы 

 
Ø «Қазақстан коммуналдық жүйелерi» 
АҚ Вице-Президентi 

 
Ø «Темiрбанк» ААҚ   Төрағасының 
орынбасары 

жоқ жоқ 

2. 

Несiпқұл 
Бертiсбайұлы 
Бертiсбаев 

06.10.1952 ж.т. 

2000 - о.у.а. Ø Қазақстан Республикасы энергетика 
жəне минералдық ресурстар Министрлiгi 
Энергетика департаментiнiң директоры  жоқ жоқ 

3. 

Майлыбай 
Əминұлы 

Аймағамбетов 
05.05.1944 ж.т. 

1982 - о.у.а. Ø «МЭБК» АҚ Президентi  

0,0722612 жоқ 
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4. 

Нұрəдiл 
Жетiбайұлы 
Тағанов 

28.02.1954 
ж.т. 

2000 - о.у.а. Ø Қазақстан Республикасы Қаржы 
Министрлiгi Маңғыстау облысы 
бойынша мемлекеттiк мүлiк жəне 
жекешелендiру аумақтық Комитетiнiң 
төрағасы  

жоқ жоқ 

5. 

Ғалымжан 
Дəуiтжанұлы 
Нұрахметов 

07.11.1965 ж.т. 

2005 - о.у.а. 
 
 
2003 – о.у. 
 
2001 – 2003 

Ø «МЭБК» АҚ  экономика жəне қаржы 
жөнiндегi Вице-президентi 

 
Ø «Энергосервис» ЖШС директоры 

 
Ø «Энергосервис» ЖШС  

       директорының  орынбасары 

жоқ жоқ 

 
12. Эмитенттің алқалы (жеке дара) атқару органы 
Эмитенттің алқалы (жеке дара) атқару органы 5 мүшеден тұрады. 
 

  3-кесте. Басқарма 
№ Аты - жөнi  Соңғы З жылдағы жəне қазiргi уаұыттағы қызметi, 

сонымен бiрге қоса атқарған қызметi  
ЖК  

акциялар
% 

Еншiлес немесе 
тəуелдi 

ұйымдардағы 
акциялар %-ы  

1. 
Майлыбай Əминұлы 
Аймағамбетов 
05.05.1944 ж.т. 

1982 - о.у.а.   «МЭБК» АҚ  президентi 
0,0722612 жоқ 

2. 

Маруан  
Махамбетсалиұлы 
Махамбетсалиев 
20.09.1952 ж.т. 

2000 - о.у.а.   «МЭБК» АҚ  бiрiншi вице - президентi 

0,0077492 жоқ 

3. 

Алтай 
Тұрарбекұлы 
Қалымжанов 

29.03.1966 ж.т. 

2005 - о.у.а..  «МЭБК» АҚ  вице-президенті 

жоқ жоқ 

4. 
Айтқали Тəжiғалиұлы 

Биманов 
12.04.1965 ж.т. 

1995 - о.у.а.   «МЭБК» АҚ  бас бухгалтерi 
0,0262181 жоқ 

5. 
Базаралы  
Қартқожаков 

15.05.1946 ж.т. 

1979 - о.у.а.  «МЭБК» АҚ  Шетпе АЭТ бастығы, 
еңбектi қорғау жəне техника  
қауiпсiздiгiнiң инженер-инспекторы   

0,07 жоқ 

 
13. Соңғы қаржы жылы үшін эмитенттің лауазымдық тұлғаларына төленетін 
сыйақының жəне жалақының жалпы сомасы 
Ø Соңғы қаржы жылы үшін эмитенттің лауазымдық тұлғаларына төленетін сыйақының 

жəне жалақының жалпы сомасы 16 849 133 теңге.   
 

4-кесте. Төленетін сыйақы жөніндегі мəліметтер (теңге).   

№ Лауазымдық тұлғаның 
аты-жөнi Атқаратын қызметi 

Соңғы 3 ай 
iшiндегi сыйақы 

сомасы 

Кейiнгi 12 ай iшiнде 
жоспарланған сыйақы 

мөлшерi  

1 Серiк Жүсiпұлы 
Сүлейменов 

 Директорлар Кеңесiнiң 
Төрағасы   257 094 514 188 

2 Майлыбай Əминұлы 
Аймағамбетов  «МЭБК» АҚ  президентi 807 535 2 930 868 

3 Маруан Махамбетсалиұлы 
Махамбетсалиев 

«МЭБК» АҚ бiрiншi 
 вице-президентi  728 508 2 637 774 

4 Ғалымжан Дəуiтжанұлы 
Нұрахметов 

«МЭБК» АҚ  вице-
президентi 772 010 2 491 236 
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5 Айтқали Тəжiғалиұлы 
Биманов «МЭБК» АҚ  бас бухгалтерi         726 300 2 344 680 

6 Қарткожақов Базаралы 
 

«МЭБК» АҚ  ТҚ  жөнiндегi 
инженерi 224 890 698 418 

 
14. Эмитенттің ұйымдық құрылымы 
а) Құрылымдық бөлiмшелерi: 
Ø «МЭБК» АҚ ұйымдық құрылымы 1 Қосымшада көрсетілген; 

 
       б) Эмитент қызметкерлерiнiң жалпы саны  
Ø 01.07.05 ж. бойынша эмитент қызметкерлерiнiң жалпы саны 536 адам. 
 
в) Эмитнет акцияларын иеленетiн акционерлiк қоғам қызметкерлерiнiң жалпы саны жəне 
процентпен орналастырылған жалпы санындағы олардың жиынтық үлесi 
Ø 594 қызметкер - 5,74 %. 
 
г) Эмитент бөлiмшелерiнiң басшылары туралы мəлiметтер  

  5-кесте. Бөлiмшелер басшылары туралы мəлiметтер  
№ Бөлiмшелерi Басшының толық аты-жөнi,  

туған жылы жəне айы 
Қызметкер 
лерiнiң саны 

1. Ақтау аймағы электр торабы  Сағадат Қапиз, 11.03.1954 ж.т. 70 

2. Бейнеу   аймағы электр торабы   Нұралы Орынбасарұлы Баймұқанов, 
18.02.1962 жт. 51 

3. Бозашы аймағы электр торабы     Аркадий Павлович Жуков, 
26.01.1946 ж.т. 50 

4. Жетiбай   аймағы электр торабы  Мұхтарбай Сарсенбайұлы Мəтжанов 
28.03.1962 ж.т. 47 

5. Өзен аймағы электр торабы  Сисенғали Жұмабайґлы Ғизатуллин, 
28.03.1967 ж.т. 81 

6. Шетпе аймағы электр торабы    Ғанибек Тынышбайұлы Ақжiгiтов, 
01.08.1968 жт. 50 

7. Бухгалтерия Айтқали Тəжiғалиұлы Биманов, 
12.04.1965 ж.т. 

11 

8. Кадр бөлiмi 
 

Зұлхарнай Саханұлы Дүйсенбаев, 
14.12.1946 ж.т. 3 

9. Заңдық қызмет Болатбек Жоламанұлы Таушанов, 
04.04.1983 ж.т. 1 

10 Азаматтық қорғаныс жəне күзет штабы Нұрболат Сабиденұлы Муренов, 
20.02.1975 ж.т. 1 

11 Өндiрiстiк-технологиялық бөлiм Майлыбай Ерқасымұлы Өтебаев, 
01.05.1958 ж.т. 6 

12 Бюджеттiк жоспарлау жəне  талдау бөлiмi 
Марат Ерденұлы Жандарбеков, 

15.09.1979 ж.т. 9 

13 Маркетинг жəне əлеуметтiк даму бөлiмi  Серiк Бегiмұлы Қоғашев,  
06.09.1978 ж.т. 27 

14 Электр торабын пайдалану жəне болашақта дамыту қызметі 
Мырзабек Анесов, 

21.07.1971 ж.т. 3 

15 Релелiк қорғаныс, автоматика жəне сынау қызметi 
Нұржан Ершораұлы Шуренов, 

06.06.1973 ж.т. 21 

16 Диспетчерлiк жəне технологиялық басқару құралдарының  қызметi 
Есбосын Нұрғазыұлы Аманиязов, 

31.07.1957 ж.т. 10 

17 Жоғарғы вольтты торап қызметi  Калмұрза Кемешұлы Сыдыков, 
27.10.1950 ж.т. 10 

18 Еңбек жəне техника қауiпсiздiгi қызметi 
Қадырхан Қанғараұлы Ермекбай, 

03.12.1956 ж.т. 4 

19 Механикаландыру жəне көлiк қызметi Амандық Калмұрзаұлы Үсенов, 
20.03.1946 ж.т. 42 
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20 Келiсiм-шарт жəне электр қуатын өткiзу 
қызметi 

Шаңытбай Мұсаұлы Есенғалиев, 
21.03.1961 ж.т. 5 

21. Орталық диспетчерлiк қызмет Елена Александровна Трофимова, 
28.01.1961 ж.т. 7 

22. Жөндеу жəне құрылыс цехы Талғат Маңғыстауұлы Байжауынов, 
25.07.1963 ж.т. 15 

23. Автоматтандырылған басқару  жүйесi тобы 
Ғабит Ұзақұлы Жəкебаев, 

04.02.1982 ж.т. 3 

  
     Компанияның басқарушы құрамы алдына қойылған міндеттер мен мақсаттарға жететін 
жəне инвестициялық жобаларды жүзеге асыра алатын тəжірибелі, білікті мамандардан 
құралған. Компания қызметшілері жетік мамандармен қамтамасыз етілген. 
 
      д)Филиалдар мен өкiлдiктердiң басшылары туралы мəлiмет 
Ø Эмитенттің филиалдары мен өкiлдiктері жоқ. 

 
15. Эмитенттің құрылтайшылары немесе акционерлері 

1) Акционерлердің ортақ саны 595, оның біреуі заңды тұлға жəне 594 жеке тұлғалар. 
Маңғыстау аймақтық мемлекеттік мүлікті басқару комитеті алқасының 1996 жылғы                

30 қыркүйегіндегі № 114/01-5 қаулысы негізінде «МЭБК» ААҚ акциясы келесідей бөлінді: 
- 6,22 % (артықшылықты) акция еңбек ұжымына қайтарымсыз; 
- 93,78 % (жай) акция мемлекет меншігінде қалды (ҚР қаржы министрлігінің мемлекеттік 

меншік жəне жекешелендіру комитеті). 
 2) 2002 жылдың 26 маусымында № 05/31-2002 келісім-шарт негізінде ҚР қаржы 

министрлігінің мемлекеттік меншік жəне жекешелендіру комитеті «МЭБК» ААҚ 93,78 % 
жай акциясын «Энергосервис» ЖШС сенімді басқаруына береді. 

 
16. Эмитент орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесiмен) он 
жəне одан да көп процентiн иеленетiн iрi акционер болып табылатын ұйымдар туралы 
мəлiметтер 
Ø Эмитенттің басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталында үлесі жоқ.  

 
17. Эмитент қатынасатын өнеркəсiптiк, банктiк, қаржылық топтар, холдингтер, 
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат 
Ø «МЭБК» АҚ Қазақстанның Электроэнергетикалық  Қауымдастығына кіреді («ҚЭҚ» 
ЗТҰ 1999 жылы қаңтарда Алматы қ.). Ассоциация заңды тұлға ретінде өз еркімен 
заңды тұлғалардың қатысуы арқылы құрылған. Ассоциацияның пəні болып 
ассоциация мүшелерінің қызметін ұйымдастыру, əділ қызмет жасау жағдайын құру, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы электр энергетика саласы субъектілерінің ортақ 
мүддесін қорғау жəне өкілдік ету табылады.    

 
18. Акционерлік қоғамның басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мəлiмет 

1. Директорлар Кеңесi: 
Ø Аймагамбетов М.А.: 

• Буркитова Дамили Мендыбаевна – əйелi; 
• Аймагамбетов Талгат Майлыбаевич – ұл; 
• Аймагамбетов Кайрат Майлыбаевич – ұл; 
• Аймагамбетов Максат Майлыбаевич – ұл; 
• Аминов Мендыбай – аға; 

Ø Сулейменов С.Ж.: 
• Шонаева Мадина Сериковна – əйелi; 
• Сулейменов Шахназар Серикович – ұл; 
• Сулейменова Ясмин Сериковна – кыз; 
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• Сулейменов Жусип Сулейменович – əке; 
• Игибаева Умит Баялиевна – ана; 
• Сулейменов Ерлан Жусипович – аға; 
• Сулейменова Лира Жусиповна – қарындас; 
• Шонаев Серик Нурмухамедович – қайын ата; 
• Журтбаева Париза Журтбаевна – ене; 
• Шонаева Айна Сериковна – қайын апай;  

Ø Бертисбаев Н.Б.: 
• Бертисбаева Хадиша Алиарыстановна – əйелi; 
• Бертисбаев Омар Несипкулович – ұл; 
• Бертисбаева Айжан Несипкуловна – кыз; 
• Бертисбаева Алия Несипкуловна – кыз; 
• Сариев Еликбай Сариевич – əке; 
• Сариев Болат Еликбаевич – аға; 
• Сариева Куляш Елибаевна – қарындас; 
• Кистауов Ганибек Алиарыстанович – қайын ағасы; 
• Кистауова Куляйша Алиарыстановна – қайын апай; 

Ø Таганов Н.Ж.: 
• Таганова Айсулу – əйелi; 
• Таганов Алмас Нурадилович – ұл; 
• Таганов Нурман Нурадилович – ұл; 
• Таганова Алия Нурадиловна – кыз; 
• Таганова Болежан – ана; 
• Таганов Акадыл Жетыбаевич – аға; 
• Таганов Марат Жегыбаевич – аға; 
• Таганов Дюсенгали Жегыбаевич – аға; 
• Нурбасинова Халиса Жетыбаевна – қарындас; 
• Нурбасинова Айгуль Жетыбаевна – қарындас; 
• Сатов Аманжол – қайын ағасы; 
• Сатов Аай – қайын ағасы; 
• Сатов Кадырбек – қайын ағасы; 
• Айтенова Жаксылык – қайын апай; 

Ø Нурахметов Г.Д.: 
• Берденова Эльмира Мырзабулатовна – əйелi; 
• Нурахметов Мирас Галымжанович – ұл; 
• Нурахметов Даутжан Нурахметович – əке; 
• Галиева Роза Ахметгалиевна – ана; 
• Нурахметов Марат Даутжанович – аға; 
• Нурахметова Бибигуль Даутжановна – қарындас; 
• Берденова Шолпан Зинайдиловна – ене; 
• Берденова Зарема Мырзабулатовна – қайын апай; 

2. Басқарма: 
Ø Махамбетсалиев М.М.: 

• Турахбаева Гумбез – əйелi; 
• Махамбетсалиев Арслан Маруанович – ұл; 
• Махамбетсалиев Баглан Маруанович – ұл; 
• Махамбетсалиев Балтабай Махамбетсалиевич – аға; 
• Махамбетсалиев Бактыбай Махамбетсалиевич – аға; 
• Балабаева Даулет Махамбеткалиевна – қарындас; 
• Акманбетова Бахыт Махамбеткалиевна – қарындас; 
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• Турахбаев Парахат – қайын ағасы; 
• Турахбаев Сырым – қайын ағасы; 
• Иманова Миргуль Турахбаевна – қайын апай; 
• Иманова Мария Турахбаевна – қайын апай; 

Ø Калимжанов А.Т.: 
• Калимжанова Гульсара Толеугалиевна – əйелi; 
• Калимжанова Айсулу Алтаевна – кыз; 
• Калимжанова Шырын Алтаевна – кыз; 
• Калимжанов Турарбек – əке; 
• Калимжанова Камарья Асылбавна – ана; 
• Турарбеков Алмас Турарбекович – аға; 
• Турарбеков Адиль Турарбекович – аға; 
• Калимжановна Назигуль Турарбековна – қарындас; 
• Сайранова Даметкен – ене; 
• Сайранов Турсынгазы Толеугазиевич – қайын ағасы; 
• Сайранова Гулжанат Толеугазивна – қайын апай; 
Ø Биманов А.Т.: 

• Тажигалиев Бигали – ұл; 
• Биманов Тажигали – əке; 
• Биманова Перуза – ана; 
• Биманов Сангали Тажигалиевич – аға; 
• Биманов Сейткали Тажигалиевич – аға; 
• Биманов Сериккали Тажигалиевич – аға; 
• Биманова Майра Тажигалиевна – қарындас; 
• Биманова Фатима Тажигалиевна – қарындас; 
• Биманова Зульфия Тажигалиевна – қарындас; 
• Биманова Альфия Тажигалиевна – қарындас; 
• Биманова Нурхия Тажигалиевна – қарындас; 
Ø Карткожаков Б.: 

• Карткожакова Сулу Мизанбаевна – əйелi; 
• Карткожаков Асау Базарлиевич – ұл; 
• Карткожаков Барак Базарлиевич – ұл; 
• Карткожакова Зейнеп Базарлиевна – кыз; 
• Карткожакова Бахтыгуль Базарлиевна – кыз; 
• Карткожакова Гульмира Базарлиевна – кыз; 
• Карткожакова Асылхан – қарындас; 
• Карткожакова Тузелхан – қарындас; 
• Сенгибаев Шахтыбай Мизанбаевич – қайын ағасы; 
• Сенгибаева Жибек Мизанбаевна – қайын апай. 

  
18-1. Эмитенттің аффилиирленген тұлғаларымен мəмілелер 
Ø «МЭБК» АҚ 2005 жылы «Энергосервис» ЖШС басқарушы компаниясымен төрт 
келiсiм-шарт жасады: 
− Қуаты 35 кВ  жəне одан жоғары күш беретiн трансформаторларға  
      күрделi жөндеу жүргізу 
− Вакуум сөндiргiштерiндегi 6-10 кВ майлы сөндiргiштерiн ауыстыру  
− РҚА қондырғысын тексеру 
− Электр құрал-жабдықтарын профилактикалық тəжірибелеу  
−  
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III. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ  

19. Эмитент қызметiнiң негiзгi түрлерiнiң қысқаша сипаты, акционерлiк қоғамдарға 
бəсекелес болып табылатын ұйымдар туралы мəлiметтер 
«МЭБК» АҚ келісім-шарт негізінде өзіне тиесілі электр желелері арқылы «МАЭК-
Казатомпром» ЖШС өндіретін электр энергиясын облыстың өндірістік, əлеуметтік 
объектілеріне береді, тасымалдайды.  
 «МЭБК» АҚ  Қазақстан Республикасы Маңғыстау облысы тұтынушыларын «Ақтау электр 
торабы басқармасы» МКК қала тұрғындарына электр қуаты тасымалын қамтамасыз ететiн 
Ақтау қаласынан басқа, электр қуатын тасымалдаушы бiрден бiр компания болып табылады.  
 
20. Эмитенттiң негiзгi қызметiнің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет 
көрсету) оң жəне теріс əсер ететiн факторлар. 
Оң əсер ететін факторларға: 
Ø «МЭБК» АҚ аймақтық негiзгi мұнай өндiретiн компанияларына  электр қуатын 

жеткiзуде қызмет көрсететiн аймақтағы монополист болып табылады, МЭБК тораптары 
бойынша тұтынатын электр қуатының шамамен 90 %-ын Маңғыстау облысының iрi 
мұнай өндiру компаниялары («Маңғыстаумұнайгаз», «ҚазМұнайГаз», 
«Қаражанбасмұнай» жəне басқалар) құрайды;    

Ø ҚР Үкiметiнiң  жəне сарапшылардың бағалауы бойынша Ақтау теңiз порты мен Ақтау-
Баку (Тбилиси-Джейхан) магистралiн дамыту жағдайында қазiргi уақытта аймақтағы 
мұнай өндiру болашағы өте жоғары. Бiр қатар деректер бойынша, осы аймақта мұнай 
өндiру жақын арадағы 5 жылда  танкерлiк нұсқамен де  жылына 20 млн. тоннаға өседi. 
Ол мұнай өндiру компанияларының электр энергиясын тұтынуын бiр неше есе 
көбейтедi. 

Ø «МЭБК» АҚ  кiрiстерi соңғы жылдар iшiнде өстi, компания табысты болып табылады, 
пайдалылығы өсуде жəне электр энергиясын тасымалдаудың өзiндiк құны төмендеуде.  

Ø Компания  жоғары пайдалылықты жəне жоғары табысты, электр қуатын тұтынуының 
өсуi мен нарықтағы монополизм жəне 1 квт-сағат құнының көбеюiмен компанияның өсу 
əлуетi өте зор. 

Оң əсер ететін факторларға: 
Ø «МЭБК» АҚ энергетикакалық инфрақұрылымдарының негiзгi объектiлерi өзiнiң 

ресурстарын қолданып болды, қазiргi экономикалық, сенiмдiлiк  жəне экологиялық 
қауiпсiздiк талаптарына сай келетiн негiзгi құралдарды шұғыл жаңарту мəселелерi  күн 
тəртiбiнде қойылды. Сонымен қатар, аймақтағы жаңа iрi кен орындарының ашылуы, 
сондай-ақ ескiлердi қайта жаңғырту қайта құруды жəне электр тораптарын көбейтудi 
талап етедi. 

Ø Өңдеу жəне апаттық тəртiптегi кернеудi қалыпты деңгейде сақтау   проблемалары бар.  
Ø Электр қуатын жеткiзудегi қызмет көрсету көлемiнiң өзгеруi; 
Ø Қазақстан Республикасы табиғи монополиялар жөнiндегi аймақтық Агенттiгiнің 

Маңғыстау облысы бойынша Басқармасымен бекiтiлген электр қуатын жеткiзудегi 
тариф деңгейiнiң өзгеруi; 

 
21. Соңғы екi жыл немесе Эмитенттің нақты жұмыс iстейтiн кезеңі iшiнде өткізілген 
өнiмдердiң (орындалған жұмыстың, қызмет көрсетудiң) көлемi 

6-кесте. Өткiзiлген өнiмдер көлемi 

Көрсеткiштер 
Бiрлiк 
өлше 
мi 

2003 жыл 

2002 ж. 
қатысты 
өзгерiстер - 

% 

2004 жыл 

2003 ж. 
қатысты 
өзгерiстер - 

% 
Электр қуатын тасымалдау бойынша  
ұсынылған қызметтер ақшамен 

көрсетiлген 

млн. 
теңге 1 040,3 156,27 1 103,86 106,11 
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 Заттай көрсеткiштерімен млн. 
кВт.с. 1 532,34 108,13 1 609,87 105,06 

 
22. Өз өнімдерін (жұмыстарын, қызмет көрсетулерін) сатуды ұйымдастыру бойынша 
қоғамның қызметі  
1) Жеткiзушiлер  
ҚР Маңғыстау облысында негiзгi жəне бiрден бiр  электр энергиясын  əрi қарай 
тұтынушыларға тасымалдауда  «МАЭК – Қазатомпром» ЖШС-i (ҚР, Ақтау қ.), облыстық 
жылу  жəне электр қуатын, ауыз су мен техникалық қажеттiлiгiне су өндiретiн аймақтағы 
бiрден бiр кəсiпорын болып табылады.   
«МАЭК–Қазатомпром» ЖШС (бұрынғы «Маңғышлақ атом энергиясы комбинаты» РМК) 
белгiленген қуаты 1000 МВт артық қолданыстағы электр станцияларының есебiнен «МЭБК» 
АҚ  торабына қуаты 160 МВт (қысқы мезгiлде) қуат бередi. 
Апаттық немесе жөндеу тəртiптемесi мезгiлiнде электр қуаты Атырау ЖЭЦ (жылына 0,5-0,8 
млн. кВтс) сатып алу жүзеге асырылады.  Дегенмен, тасымалдау есебiмен  оның жеткiзiлiм 
құны «МАЭК – Қазатомпром» ЖШС-нен едəуiр қымбаттау   (60-70 %-ға). Электр қуатын 
«МАЭК – Қазатомпром» ЖШС- электр магниттi  шайқалу көздерiнен «МЭБК» АҚ электр 
тораптарына 220, 110 жəне 35 кВ кернеуiмен тасымалдау жүзеге асырылады. «МЭБК» АҚ 
тұтынушылары арасындағы электр қуатын бөлу 35, 10 и 0,4 кВ кернеуiмен тораптар арқылы 
жүргiзiледi. 

2) Тұтынушылар 
Соңғы жылдарда Маңғыстау облысында электр қуатын тұтынуының өсуi байқалуда. Ол 
мұнай кен орындарын интенсивтi түрде пайдалануға, сондай-ақ халықтың əлеуметтiк-
экономикалық жағдайының өсуiне байланысты. Электр қуатының ең iрi тұтынушылары 7 -
кестеде көрсетілген.  
 

7- кесте. Тұтынушылар  
Р/с  Жеткiзушi  Мекен-жайы ТМЗ/көрсетiлiмдерi Үлесi 

1 «ҚазМұнайГаз» АҚ-ның  
«Өзенмұнайгаз» ӨФ 

Жанаөзен қ. Электр қуатын тасымалдау 53,4% 

2 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Ақтау қ. Электр қуатын тасымалдау 20,4% 
3 «Қаражанбасмұнай» АҚ Ақтау қ. Электр қуатын тасымалдау 8,6% 

 
23. Эмитенттің қызметіне əсер ететін маңызды факторлар: 
1) Қызметтiң маусымдық сипаты бар түрлерi, олардың Эмитент жалпы кiрiсiндегі үлесі: 
Ø «МЭБК» АҚ қызметінде маусымдық сипат жоқс. 

2) Эмитентке жеткiзiлетiн (көрсетiлетiн) шикiзаттағы (жұмыстардағы, қызмет 
көрсетулердегi) импорттың үлесi жəне сатылатын өнiмнiң жалпы көлемiндегi экспортқа 
акционерлiк қоғам сататын өнiмнiң (жұмыстың, қызмет көрсетудiң) үлесі:  
Ø Эмитенттің жалпы жеткізілімінде импорт толықтай жоқ. Негізгі жеткізуші ретінде 
отандық кəсіпорын «МАЭК-Қазатомпром» ЖШС табылады. 
Эмитент электр энергияны экспорттауды жүзеге асырмайды.      

3) Сот процестерiне Эмитенттің қатысуы туралы мəлiметтер:  
Ø Соңғы жылдың ішінде Эмитент сот процестеріне қатысқан жоқ.  

4) Эмитентке жəне оның лауазымды тұлғаларына соңғы жыл iшiнде уəкiлеттi 
мемлекеттiк органдар жəне (немесе) сот салған барлық əкiмшiлiк жазалар туралы 
мəлiметтер:  
Ø Соңғы жылдың ішінде Эмитентке жəне оның лауазымды тұлғаларына əкімшілік 
жазалар салынған жоқ.       

5) тəуекел факторлары:  
       Əсерін тигізетін маңызды факторлар болып – энергия өткiзу көлемi мен  тариф мөлшері. 
Тарифтер əкімшілік əдіспен тағайындалады жəне олардың деңгейі өндіріске жұмсалған жəне  
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энергия беру, аумақтық мемлекеттік органдардың саясатына байланысты шығындармен 
анықталады. 
    Энергия сату мөлшері үлкен деңгейде алғанда ҚР даму бағдарламасы «Стратегия -2030» - 
бен анықталады. Мұнай жəне газ өндіруді ұлғайту жəне пайдалы қазбалары бар басқа да кен 
орындарын игеру тек қана жергілікті органдардың емес, республикалық деңгейдегі басты 
бағыт болғандықтан, «МАЭК Қазатомпром» ЖШС сұраныссыз қалған электр қуаты 
толықтай бұл саладағы мемлекеттік саясатпен анықталады. 
 
Ø Акциялардың бағасына, сондай-ақ рынокта өнiм құнының өзгеруiне, Эмитент 

акцияларының құнына əсер ететiн 
Мұндай тəуекелдің тууы: электр энергияға деген сұраныстың азаюы, бағаның төмендеуі.  

Эмитент табысының төмендеуі, сəйкесінше эмитенттің каржылық жағдайына əсер етеді жəне 
акция бойынша төлемдердің төмендеуіне əкеліп соғады.    

 
Ø Инфляция факторы Эмитенттің акциясына тікелей əсер етеді, себебі ол эмитенттің 
айналымда жүрген акцияларының бағасының құнын түсіріп жібереді. Бірақ, еліміздегі 
экономикалық тұрақтылық бұл фактордың əсері эмитент акциясына қауіп төндірмейді. 
 
Ø Банктік проценттерде Эмитенттің акциясына тікелей əсер етеді, себебі депозиттер 
қауіпсіз болып табылады. 2005 жылдың аяғына қарай Ұлттық Банктің ресми ставкаларының 
төмендетуі жеке тұлғалардың депозиттік сыйақысының ставкасы жылдық 13,5 % дейін 
төмендейді деп күтілуде.  
Қазақстан Республикасы экономикасының ашық типі арқасында капиталдың жоғары 

деңгейде жұмылдырылуы жəне Қазақстан Республикасы қаржы саясатындағы айырбастау 
қурсының қалқуы, біріншіден, ұлттық валюта айналысына əсер етеді (девальвацию). 
Минералды-шикізат комплексі тауарына шетел валютасының тұрақты келуі, Ұлттық қордың 
жұмыс жасауы, рыноктағы Эмитенттің акциясына алдағы жылдарда девальвация теріс əсер 
етпейді деп айтуға болады. 

     
Ø Шығарылатын өнiмнiң бəсеке қабiлетiне байланысты тəуекел  
Энергия қуатын пайдалану циклдық (маусымдық) ауытқуларға тəуелді емес.Сондықтан 
электр қуатын пайдаланудың төмендеуі аз. Аймақтағы мұнай өндірудің өсуін есепке алғанда, 
электр қуатын тұтынудың өсуін болжауға болады. ҚР макроэкономикалық жағдайлар мен 
іскерлік циклға қатысты компанияның көзқарасына келетін болсақ, бұл жағдайда 
бəсекелестіктің болашақта да сақталатыны туралы болжам жасауға болады. 
 
Ø Елдегi саяси ахуалдың өзгеруiне байланысты тəуекелді  
Бұл тəуекел алмағайып жағдайға жатқызуға болады. Қоғамның əрі қарай демократиялануы, 
этника аралық жəне конфессия аралық келісімнің нығаюы, мемлекеттік жəне қоғамдық 
институттардың серіктестік қарым-қатынасы, азаматтық қоғам институттарының дамуы бұл 
тəуекелділікті ең төмен деңгейге түсіреді.  Бұдан басқа азаматтық белсенділіктің артуын 
жəне қоғамдық ұсыныстардың, Қазақстандық қоғамға тəн тарихи əтника аралық жəне 
конфессия аралық қарым-қатынастағы толеранттылық, тұрақты көп партиялық жүйенің 
құрылуы, əлеуметтік серіктестіктегі дамудың нормативтік базасының құрылуы, үкіметтік 
емес сектордың серпінді түрде дамуы болашақта ҚР саяси тұрақтылығы жөнінде айтуға 
мүмкіндік береді. 
 
Ø Заңдардың өзгеруiне байланысты тəуекелдер  
Қоғамда алынған бағыттың түбегейлі өзгеруі, əсіресе Президент, Парламент, Үкімет жаңадан 
сайланған  жағдайда, болып тұрады. Демек, бағалы қағаздардың шығарылымының қайта 
тіркелуі; жаңа салық, сауда жəне басқа ережелердің енгізілуіне байланысты инвестициялық 
жағдай өзгеруі мүмкін. Бұл тəуекел, заңнамалық базаның өзгеруінен, сонымен қатар  
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реформалар бағытының өзгеруінен туындайды.  Мемлекеттің қалыптасу кезеңінде өзінің 
пайдалы рөлін атқарған қолданыстағы заңнамалық база, жаңа кезеңдегі бүгінгі күннің қоғам 
қажеттілігі талабына толықтай сай емес. Алғашқы кезектегі алынатын шара ретінде 
құқықтық саясатты дамытудың үкімет əзірлеп жатқан, орталама кезектегі болашақтағы 
заңнамалардың негізгі бағыттарын айқындайтын  Концепциясын алуға болады. Үкімет бұл 
қатынастағы осыған қатысты өзінің күшін заңнамалардағы орын алған жетіспестіктерге 
бағыттайды: декларациялық нормаларды қайталайтын құқықтық коллизияларды, қоғамдық 
қарым-қатынастың маңызды салаларындағы құқықтық реттеудегі жетпестіктерді жою.  
Жалпы алғанда еліміздің заңнамасы ықшам, түсінікті, орындау жəне бақылау үшін ыңғайлы 
болғаны қажет. Эмитенттің акциялар нарығында жақын болашақта күрт өзгерістер 
байқалмайды. 
 
Ø Əлеуметтік факторларға байланысты тəуекел 
Сырттан келетін əлеуметтік тəуекел тұтынушылардың төлемдер жүргізу қабілеттілігі бар  
сұранысына əсерін тигізеді. Қазіргі кездегі əлеуметтік қорғау жүйесінің жағдайы мемлекеттік 
міндеттемелерінің мемлекеттік басқару деңгейінің кесіндісінде тепе-теңділігімен, зейнетақы 
мен əлеуметтік көмектің уақытылы төленуімен, адрестік əлеуметтік көмек жүйесінің 
енгізілуімен  сипатталады.  Əлеуметтік төлемдердің зейнеткерлік жинақтау жүйесі құрылды, 
натуралдық жеңілдіктердің орнына жəрдемақы төлеу жүйесі  енгізілді. Осының бəрі 
тұтынушылардың электр қуатына тұрақты түрдегі сұранысының сақталуына деген 
сенімділікті арттыруға мүмкіндік береді. 
Эмитенттің ішкі əлеуметтік тəуекелділігі эмитент қызметкерлеріне байланысты. Қазіргі кезде 
жəне жақын болашақта Эмитент қызметкерлердің мамандық деңгейіне белгілі деңгейдегі 
жағымсыз əсерін тигізетін əлеуметтік факторлар жоқ жəне болуы мүмкін емес. Эмитентте, 
арнайы оқуды құрамына енгізетін, сонымен қатар еңбек ету процесіндегі қызметкерлерді 
мамандық тəжірибесіне үйрету, қызметкерлердің мамандық деңгейін толассыз түрде көтеру 
жүйесі жұмыс жасайды. 

 
IV. ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ    

24. Инвестициялар 
Эмитенттің басқа ұйымдардың капиталдарында ұзақ мерзiмдi жəне портфелді 

инвестициялары жоқ.  
  

25. Дебиторлық берешек 
01.07.05 ж. уақытқа Эмитентте 2 ірі дебитор есепте тұр.  
 

8-кесте. Дебиторлық берешектің құрылымы (мың. теңге) 
№ 

 
Ұйымның атауы Тұрғылықты 

жері 
01.01.05 ж. 

 

1 тоқсан 
2005 ж. 

2 тоқсан 
2005 ж. 

3 тоқсан 
2005 ж. 

4 тоқсан 
2005 ж. 

2006 
жыл 

1. «Запорожтрансформатор» ААҚ Запорожье қ. 125 978 - - - - - 
2. Сименс ЖШС  Алматы қ. 114 992 40 746 1966 - - - 
 
25-1. Активтер  
Қазіргі таңда Эмитенттің құны активтерінің баланстық құнынан бес жəне одан астам 

процентін құрайтын мүлкі.  
 

9-кесте. Негізгі активтерінің түрі (5 % жəне одан да көп) 

 

Мүліктің атауы Іске қосылған 
уақыты 

Алғашқы бағасы Есептелген тозу Қалған бағасы 

Вл 220кв Шевченко-Қаражанбас 09.79. 470 140 032,35 242 025 258,60 228 114 773,75 
Өзен подстанциясы 220/10кв 06.79. 704 182 086,65 192 612 438,12 511 569 648,53 
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26. Эмитенттің жарғылық капиталы 
Ø Төленген акциялардың жалпы саны - 1 676 739 дана, бiр акцияға - 585 теңгемен,   

жалпы сомасы – 980 892 315 теңге, оның iшiнде 1 580 467 дана – жəй акциялар жəне 96 272 
дана - артықшылықты акциялар. 

 
 

27. Заемдар 
2004 ж. эмитент 560 900 000 (бес жүз алпыс миллион тоғыз жүз мың) теңге мөлшерінде 

облигация шығарды.  
       01.07. 2005 ж. жағдай бойынша, күшi бар банктiк қарыздар мен несиелiк желiлер жоқ. 

 
28. Эмитенттің негiзгi қызметiн жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешек 
(жеткiзушiлер алдындағы берешек, алынған аванстар) 

01.01.05 ж. уақытқа Эмитент активтерінің баланстық құнының бес жəне одан астам 
проценті мөлшерінде басқа ұйымдардың алдында кредиторлық берешегі жоқ.   

 
V. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ  

30-42. Көрсетілген пунктілер қаржылық ұйымармен толтырылады. 

VІ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ  

43. Барлық тiркелген бағалы қағаздар шығарылымдарына қатысты:  
1) Облигациялар: 
Облгациялардың бiрiншi эмиссиясы(НИН KZ2CKY03B047):  
Жалпы саны 560 900 000 (бес жүз алпыс миллион тоғыз жүз  мың) дана номиналдық 
құнымен 1 теңге 560 900 000 (бес жүз алпыс миллион тоғыз жүз мың) теңгеге индекстелген 
атаулы купондық облигациялар. Эмиссия 2003 жылғы 22 желтоқсанда №В04  Қазақстан 
Республикасы Ұлттық банкiмен тiркелген.  
2) Акциялар: 
Акциялардың бiрiншi эмиссиясы:      
Жалпы саны 1 548 549 дана,  номиналдық құны 1 000 теңге, жалпы құнымен 1 548 549 000 
теңге, оның iшiнде 1 452 277 данасы – жəй акциялар (KZ1C24600214) жəне 96 272 - 
артықшылықты акциялар (KZ1P24600219). Эмиссия 1997 жылғы 29 мамырда №А2460 
Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар жөнiндегi Ұлттық комиссиясымен тiркелген. 
 Акциялардың екiншi эмиссиясы: 
Жалпы саны 1 548 549 дана, номиналдық құны 585 теңге, жалпы құны 905 901 165 теңге, 
оның iшiнде 1 452 277 дана – жəй акциялар (KZ1C24600214) жəне 96 272  - артықшылықты 
акциялар (KZ1P24600219). Эмиссия 1999 жылғы 27 сəуiрде №02-2-3/2150  Қазақстан 
Республикасы бағалы қағаздар жөнiндегi Ұлттық комиссиясымен тiркелген.  
Бағалы қағаздарды орналастыру күнiнiң басталуы: 1999 жыл 27 сəуір. 
Бағалы қағаздарды орналастыру күнiнiң аяқталуы: 1999 жыл 31 маусым. 
3)  қоғамның бағалы қағаздар иелерiнiң алдында өз мiндеттемелерiн орындамау фактiлерi  
туралы мəлiметтер.  
 - жоқ.  
4) бағалы қағаздарды орналастыру жəне/немесе айналысы тоқтатылған немесе бағалы 

қағаздар шығарылымының өткiзiлмегендiгi танылған жағдайлар:  
- Акциялардың бiрiншi эмиссиясы жойылған. ҚР Үкiметiнiң 04.08.1997ж. №1210 
Қаулысымен «КЕГОК»  ААҚ 1998 жылғы 20 наурызда «МЭБК» АҚ жалпы құны 644 121 697 
теңгенi құрайтын ПС–220кВ Бейнеуден 2 цептiк ВЛ-220кв Ақтау-Бейнеу-Теңіз мүлiктерi  
берiлдi. Алу-беру актiсi жасалынғаннан кейiн, «МЭБК» АҚ   жарғылық капиталы көрсетiлген 
сомаға төмендедi жəне бухгалтерлiк балансына сəйкес,  905 901 165 теңгенi құрады. 
5) облигациялар бойынша жалпы төлем мөлшерi жəне өтеу уақыты: 
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-   облигацияның бiрiншi эмиссиясы:     

Ø өтеу  уақыты - 2007 жылғы 13 сəуiр; 
Ø сыйақы мөлшерлемесi: облигацияның индекстелген номиналдық құнынан -
жылдық 13%. 

Ø есептелген жəне төленген сыйақы сомасы: 
а) 1 купон (13.10.2004 ж.): есептелiндi жəне 36 458 500 теңге төлендi; 
б) 2 купон (13.04.2005 ж.): есептелiндi жəне 36 458 500 теңге төлендi; 

6)   бiр акцияға дивиденд мөлшерi: 
-    2003 жылға: 
Ø жəй акциялар: 18,87 теңге (есептелiндi жəне 27 405 800 теңге төлендi); 
Ø артықшылықты акциялар: 58,50 теңге (5 569 492 теңге есептелiндi жəне 5 868 032 
теңге төлендi); 

-    2004 жылға: 
Ø жəй акциялар: 6,69 теңге (есептелiндi жəне 9 722 646 теңге төлендi); 
Ø артықшылықты акциялар: 58,50 теңге (5 569 492 теңге есептелiндi жəне 3 911 255 
теңге төлендi); 

7) Бағалы қағаздар «Қазақстан қор биржасы» АҚ арқылы жүзеге асырылады.   
 

VII. ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ 

44. Акциялар туралы мəлiмет: 
 Жалпы саны 1 676 739 дана,  номиналдық құны 585 теңге, жалпы құнымен 980 892 315 

теңге, оның iшiнде 1 580 467 данасы – жəй акциялар жəне 96 272 - артықшылықты акциялар. 
Артықшылықты акциялар бойынша кепілдіктің берілген мөлшері акцияның номиналдық 
құнының 10 % құрайды. 

 
45. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары  
- жоқ. 
 
45-1. Төлем агенті туралы мəлімет  
- Төлем агенті жоқ 
 
46. Эмитенттің тiркеушiсi туралы мəлiмет: 
Ø «РЕЕСТР-СЕРВИС» акционерлік қоғамы,  
Ø «РЕЕСТР-СЕРВИС» АҚ, 
Ø Қазақстан Республикасы, 480060, Алматы қ., Розыбакиева к., 125/7,  
Ø Тел.: 8 (3272) 753592, 753594,  
Ø Лицензиясы 04.10.2000 ж., № 0406200254  
Ø Келісім-шарт 01.10.2003 ж., № 01/10-9.03       

 
VIII. ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР   

47. Акциялар шығару шығындардың сомасы 
Акциялар шығарылымының проспектісін жасаған кезде, сарапшылар жəне қаржы 

кеңесшілері тартылған жоқ.. 
 

Атауы Шығындар сомасы, теңге (ҚҚС қоса) 

Аудиторлар қызметі 4 860 000 

БАРЛЫҒЫ: 4 860 000 

 



 16 

МЭБК» АҚ акциялар шығарылымының проспектісі 
 
48. Инвесторлардың қоғам жарғысының жəне акция шығару проспектісінің 
көшірмесімен танысуға болатын орын:  
Ø Инвесторлар қоғамның Жарғысының көшiрмесiмен жəне акциялар шығарылымының 
проспектiсiмен төмендегi мекен-жайда  таныса алады: Қазақстан Республикасы, 
Маңғыстау облысы, 130000, Ақтау қ., Құс фабрикасы ауданы, тел.\факс: 8 (3292) 
417758. 

 
 
 
 
       Президент                                                                                               М.А. Аймағамбетов  
  
       Бас бухгалтер                                                                                         А.Т. Биманов  
 
 
 
МЭБК» АҚ Ішкі аудит қызмет жоқ.  
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I. ТЕКСТ ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА АКЦИЙ 
 

1. Общие сведения об акционерном обществе 
АО «МРЭК» создано на базе государственного предприятия «Мангышлакское предприятие 
электрических сетей». 
АО «МРЭК» осуществляет на договорной основе передачу, распределение и реализацию 
электроэнергии по принадлежащим ей электрическим сетям, вырабатываемой  ТОО «МАЭК – 
Казатомпром» - промышленным, социальным объектам и населению Мангистауской области.  
Компания является субъектом естественной монополии, деятельность которой регулируется 
уполномоченным органом – Агентством РК по регулированию естественных монополий в 
лице Управления по Мангистауской области. В соответствии с антимонопольным 
законодательством РК, компания включена в Государственный регистр субъектов 
естественной монополии по Мангистауской области. 

 
2. Наименование эмитента 

Таблица 1. Наименование 
 
 

На государственном языке На русском языке 

Полное 
наименование 

 
 

«Маңғыстау электртораптық  
бөлу компаниясы»  
акционерлік қоғамы 

 

Акционерное общество  
«Мангистауская  

распределительная электросетевая 
компания» 

Сокращенное 
наименование 

«МЭБК» АҚ АО «МРЭК» 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента 
Ø  Свидетельство о государственной перерегистрации № 507-1943-АО от 16 мая 2005 

года выданное в Департаменте юстиции по Мангистауской области. 

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 
Ø   430 600 001 461. 

5. Сведения о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, 
адрес электронной почты 
Ø   Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область,       

130000, г. Актау, район Птицефабрики, тел: 8 (3292) 417758, e-mail: m_rek@mail.kz. 

6. Банковские реквизиты эмитента 
Ø   Актауский филиал АО «Банк Каспийский» (РК, Мангистауская область, г. Актау, 4 

микрорайон, здание общественных организаций): 
- ИИК 001 070 066 (доллар США) 
- ИИК 058 160 356 (рубль РФ) 
- БИК 192 901 701. 

Ø   Актауский филиал АО «Народный банк Казахстана» (РК, Мангистауская область, г. 
Актау, 9 микрорайон, 6 дом). 

- ИИК 001 467 107 (тенге) 
- БИК 192 901 602 

7. Виды деятельности эмитента: 
Ø Передача и распределение электрической энергии. 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 
агентствами Республики Казахстан 

mailto:m_rek@mail.kz


Проспект выпуска акций АО «МРЭК» 
 

 

 

4                                                                                                                                                                                               
 

Ø По состоянию на 01.07.05 г. рейтингов присвоенных Обществу или выпущенным 
им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан нет.  

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента 
Ø   Эмитент филиалов и представительств не имеет. 

10. Полное    официальное    наименование   аудиторской    организации (фамилия, 
имя,   при    наличии   - отчество     аудитора),     осуществлявшей      (осуществлявшего) 
аудит финансовой отчетности эмитента 
Ø Товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Казахстанаудит» 

(Генеральная государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000276, 
выданная МФ РК 24.06.2004г.). 
Управляющий партнер, Генеральный директор ТОО «BDO Казакстанаудит» - Сапар 
Хайсаханович Кошкимбаев; 
Аудитор, старший менеджер ТОО «BDO Казакстанаудит» - Айганым Сейдахметова 
(квалификационное свидетельство аудитора №0145, выдан Квалификационной комиссией по 
аттестации аудиторов РК 22.06.1995г.). 

 
II. ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) 

 
11. Совет директоров эмитента 

Таблица 2. 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. 
Сулейменов Серик 

.Жусипович 
04.07.1966 г.р. 

2005 – н.в.  
 
 
2003 – н.в.  
 
2003 – 2005 
 
 
2002 – 2003 

Ø Президент АО 
«Казахстанские 
коммунальные системы» 

Ø Председатель Совета 
Директоров АО «МРЭК» 

Ø Вице-президент АО 
«Казахстанские 
коммунальные системы»,  

Ø Заместитель председателя 
ОАО «Темiрбанк» 

нет нет 

2. 
Бертисбаев Несипкул 

Бертисбаевич. 
06.10.1952 г.р. 

2000 – н.в. Ø Директор департамента 
энергетики Министерства 
энергетики и минеральных 
ресурсов Республики 
Казахстан 

нет нет 

3. Аймагамбетов Майлыбай 
.Аминович 05.05.1944 г.р. 

1982 – н.в. Ø Президент АО «МРЭК» 
0,0722612 нет 

4. 
Таганов Нурадил 
Жетыбаевич 

28.02.1954 г.р. 

2000 – н.в. Ø Председатель 
территориального Комитета 
государственного  имущества и  
приватизации Министерства 
финансов Республики 
Казахстан по Мангистауской    
области 

нет нет 

5. 
Нурахметов Галымжан 

Даутжанович 
07.11.1965 г.р. 

2005 – н.в. 
 
2003 – н.в. 
 
2001 – 2003 

Ø Вице-президент АО «МРЭК» 
по экономике и финансам 

Ø Директор ТОО 
«Энергосервис» 

Ø Заместитель директора ТОО 
«Энергосервис» 

нет нет 
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12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган эмитента 
Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган эмитента состоит из 5 членов. 
 

Таблица 3. 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. 
Аймагамбетов Майлыбай 

Аминович 
05.05.1944 г.р. 

1982– н.в. Ø Президент АО «МРЭК» 
0,0722612 нет 

2. 
Махамбетсалиев Маруан 

.Махамбетсалиевич 
20.09.1952 г.р. 

2000 – н.в. Ø Первый вице-президент АО 
«МРЭК» 0,0077492 нет 

3. 
Калимжанов Алтай 
Турарбекович 
29.03.1966 г.р. 

2005 – н.в. Ø Вице-президент АО «МРЭК» нет 
 нет 

4. 
Биманов Айткали 
Тажыгалиевич 
12.04.1965 г.р. 

1995 – н.в.  Ø Главный бухгалтер АО 
«МРЭК» 0,0262181 нет 

5. 
Карткожаков  
Базаралы 

15.05.1946 г.р. 

1979 – н.в. Ø Начальник Шетпинского РЭС 
АО «МРЭК», инженер-
инспектор службы охраны 
труда и техники безопасности 

0,07 нет 

 

13. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная должностным 
лицам эмитента за последний финансовый год 
Ø Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная должностным лицам 

эмитента за последний финансовый год составила 16 849 133 тенге. 
 
 

Таблица 4. Сведения о выплачиваемых вознаграждениях (тенге) 

№ Фамилия, имя, отчество 
должностного лица Занимаемая должность 

Сумма 
вознаграждения 
за последние 3 

месяца 

Планируемый размер 
вознаграждения в 

течение последующих 
12 месяцев 

1 Сулейменов Серик 
.Жусипович 

Председатель Совета 
Директоров   257 094 514 188 

2 Аймагамбетов Майлыбай 
Аминович Президент «АО МРЭК» 807 535 2 930 868 

3 Махамбетсалиев Маруан 
.Махамбетсалиевич 

Первый вице-президент   
АО «МРЭК»  728 508 2 637 774 

4 Нурахметов Галымжан 
Даутжанович 

Вице-президент                  
АО «МРЭК» 772 010 2 491 236 

5 Биманов Айткали 
Тажигалиевич 

Главный бухгалтер         
АО«МРЭК» 726 300 2 344 680 

6 Карткожаков Базаралы 
 

Инженер по ТБ                   
АО «МРЭК» 224 890 698 418 

 

14. Организационная структура эмитента 
а) Структурные подразделения: 
Ø  Организационная структура АО «МРЭК» представлена в Приложении 1; 

б) Общее количество сотрудников эмитента: 
Ø На 01.07.05 г. общее количества сотрудников эмитента составляет 536 человек; 
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в) Общее количества сотрудников эмитента, владеющих акциями акционерного 
общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в 
процентах: 
Ø 594 человек - 5,74%; 
 

      г) сведения о руководителях подразделений эмитента: 
Таблица 5. Сведения о руководителях подразделений 

№ Подразделения Полнее Ф.И.О. руководителя и год дата  
рождения 

Численность 
сотрудников 

1. Актауский район электрический сетей  Капиз Сагадат, 11.03.1954 г.р. 70 
2. Бейнеуский     район     электрический сетей  Баймуханов Нуралы Орынбасарович, 

18.02.1962 г.р. 
51 

3. Бузачикский     район    электрический сетей  Жуков Аркадий Павлович, 
26.01.1946 г.р. 

50 

4. Жетыбайский    район    электрический сетей  Матжанов Мухтарбай Сарсенбаевич, 
28.03.1962 г.р. 

47 

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

81 

6. Шетпинский     район    электрический сетей  Акжигитов Ганибек Тынышбаевич, 
01.08.1968 г.р. 

50 

7. Бухгалтерия Биманов Айткали Тажигалиевич, 
12.04.1965 г.р. 

11 

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

3 

9. Юридическая служба Таушанов Болатбек Жоламанулы, 
04.04.1983 г.р. 

1 

10. Штаб гражданской обороны и охраны Муренов Нурбулат Сабиденович, 
20.02.1975 г.р. 

1 

11. Производственно-технологический отдел Утебаев Майлибай Еркасимович, 
01.05.1958 г.р. 

6 

12. Отдел   бюджетного   планирования   и анализа Жандарбеков Марат Ерденович, 
15.19.1979 г.р. 

9 

13. Отдел  маркетинга     и     социального развития Когашев Серик Бегимович, 
06.09.1978 г.р. 

27 

14. Служба  эксплуатации  электрических сетей и 
перспективного развития 

Анесов Мырзабек,  
21.07.1971 г.р. 

3 

15. Служба релейной защиты, автоматики и 
испытаний 

Шуринов Нуржан Ершораевич, 
06.06.1973 г.р. 

21 

16. Служба   средств   диспетчерского    и 
технологического управления 

Аманиязов Есбосын Нургазиевич, 
31.07.1957 г.р. 

10 

17. Служба высоковольтных сетей Сдыков Калмурза Кемешович, 
27.10.1950 г.р. 

10 

18. Служба   охраны   труда   и   техники 
безопасности 

Ермекбай Кадырхан Кангараулы, 
03.12.1956 г.р. 

4 

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

42 

20. Служба     договоров   и     реализации 
электроэнергии 

Есенгалиев Шанытбай Мусаевич, 
21.03.1961 г.р. 

5 

21. Центральная диспетчерская служба Трофимова Елена Александровна, 
28.01.1961 г.р. 

7 

22. Ремонтно-строительный цех Байжаунов Талгат Мангистауович, 
25.07.1963 г.р. 

15 

23. Группа автоматизированной  системы 
управления 

Жакебаев Габит Узакович, 
04.02.1982 г.р. 

3 

       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 
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укомплектован достаточно квалифицированными кадрами. 
 
       д) Сведения о руководителях филиалов и представительств 
Ø  У эмитента филиалов и представительств не имеется. 

15.  Учредители или акционеры эмитента 
       1) Общее количество акционеров 595, из которых одно юридическое лицо и 594 – 
физические лица. 

 Постановлением коллеги Мангистауского территориального комитета по управлению 
государственным имуществом № 114/01-5 от 30 сентября 1996 года постановлено 
распределить акции ОАО «МРЭК» в следующем порядке: 

-     6,22 % акции (привилегированные) передается трудовому коллективу безвозмездно; 
- 93,78 % акции (простые) оставлены в собственности государства (Комитет 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК). 
2) В   соответствии   с    договором    от   26   июля   2002   года    № 05/31 - 2002   Комитет 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК передал 93,78% 
простых акций АО «МРЭК» в доверительное управление ТОО «Энергосервис». 

16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным 
акционером - владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в 
уставном капитале) организации 

Ø  АО «МРЭК» не владеет десятью и более процентами акций (долей) в других 
юридических лицах. 

17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах в которых участвует эмитент 

Ø АО «МРЭК» входит в Казахстанскую электроэнергетическую ассоциацию (ОЮЛ 
«КЭА» образовано в январе 1999 года в г. Алматы). Ассоциация создана как 
юридическое лицо, основанное на членстве и добровольном объединении юридических 
лиц. Предметом деятельности Ассоциации являются координация деятельности членов 
ассоциации, создание условий для справедливого функционирования, а также 
представление и защита общих интересов субъектов электроэнергетической отрасли 
Республики Казахстан.  

18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества 
1) Совет директоров: 
Ø Аймагамбетов М.А.: 

• Буркитова Дамили Мендыбаевна – супруга; 
• Аймагамбетов Талгат Майлыбаевич – сын; 
• Аймагамбетов Кайрат Майлыбаевич – сын; 
• Аймагамбетов Максат Майлыбаевич – сын; 
• Аминов Мендыбай – брат; 

Ø Сулейменов С.Ж.: 
• Шонаева Мадина Сериковна – супруга; 
• Сулейменов Шахназар Серикович – сын; 
• Сулейменова Ясмин Сериковна – дочь; 
• Сулейменов Жусип Сулейменович – отец; 
• Игибаева Умит Баялиевна – мать; 
• Сулейменов Ерлан Жусипович – брат; 
• Сулейменова Лира Жусиповна – сестра; 
• Шонаев Серик Нурмухамедович – отец супруги; 
• Журтбаева Париза Журтбаевна – мать супруги; 
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• Шонаева Айна Сериковна – сестра супруги;  
Ø Бертисбаев Н.Б.: 

• Бертисбаева Хадиша Алиарыстановна – супруга; 
• Бертисбаев Омар Несипкулович – сын; 
• Бертисбаева Айжан Несипкуловна – дочь; 
• Бертисбаева Алия Несипкуловна – дочь; 
• Сариев Еликбай Сариевич – отец; 
• Сариев Болат Еликбаевич – брат; 
• Сариева Куляш Елибаевна – сестра; 
• Кистауов Ганибек Алиарыстанович – брат супруги; 
• Кистауова Куляйша Алиарыстановна – сестра супруги; 

Ø Таганов Н.Ж.: 
• Таганова Айсулу – супруга; 
• Таганов Алмас Нурадилович – сын; 
• Таганов Нурман Нурадилович – сын; 
• Таганова Алия Нурадиловна – дочь; 
• Таганова Болежан – мать; 
• Таганов Акадыл Жетыбаевич – брат; 
• Таганов Марат Жегыбаевич – брат; 
• Таганов Дюсенгали Жегыбаевич – брат; 
• Нурбасинова Халиса Жетыбаевна – сестра; 
• Нурбасинова Айгуль Жетыбаевна – сестра; 
• Сатов Аманжол – брат супруги; 
• Сатов Аай – брат супруги; 
• Сатов Кадырбек – брат супруги; 
• Айтенова Жаксылык – сестра супруги; 

Ø Нурахметов Г.Д.: 
• Берденова Эльмира Мырзабулатовна – супруга; 
• Нурахметов Мирас Галымжанович – сын; 
• Нурахметов Даутжан Нурахметович – отец; 
• Галиева Роза Ахметгалиевна – мать; 
• Нурахметов Марат Даутжанович – брат; 
• Нурахметова Бибигуль Даутжановна – сестра; 
• Берденова Шолпан Зинайдиловна – мать супруги; 
• Берденова Зарема Мырзабулатовна – сестра супруги; 

2)  Правление: 
Ø Махамбетсалиев М.М.: 

• Турахбаева Гумбез – супруга; 
• Махамбетсалиев Арслан Маруанович – сын; 
• Махамбетсалиев Баглан Маруанович – сын; 
• Махамбетсалиев Балтабай Махамбетсалиевич – брат; 
• Махамбетсалиев Бактыбай Махамбетсалиевич – брат; 
• Балабаева Даулет Махамбеткалиевна – сестра; 
• Акманбетова Бахыт Махамбеткалиевна – сестра; 
• Турахбаев Парахат – брат супруги; 
• Турахбаев Сырым – брат супруги; 
• Иманова Миргуль Турахбаевна – сестра супруги; 
• Иманова Мария Турахбаевна – сестра супруги; 

Ø Калимжанов А.Т.: 
• Калимжанова Гульсара Толеугалиевна – супруга; 
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• Калимжанова Айсулу Алтаевна – дочь; 
• Калимжанова Шырын Алтаевна – дочь; 
• Калимжанов Турарбек – отец; 
• Калимжанова Камарья Асылбавна – мать; 
• Турарбеков Алмас Турарбекович – брат; 
• Турарбеков Адиль Турарбекович – брат; 
• Калимжановна Назигуль Турарбековна – сестра; 
• Сайранова Даметкен – мать супруги; 
• Сайранов Турсынгазы Толеугазиевич – брат супруги; 
• Сайранова Гулжанат Толеугазивна – сестра супруги; 

Ø Биманов А.Т.: 
• Тажигалиев Бигали – сын; 
• Биманов Тажигали – отец; 
• Биманова Перуза – мать; 
• Биманов Сангали Тажигалиевич – брат; 
• Биманов Сейткали Тажигалиевич – брат; 
• Биманов Сериккали Тажигалиевич – брат; 
• Биманова Майра Тажигалиевна – сестра; 
• Биманова Фатима Тажигалиевна – сестра; 
• Биманова Зульфия Тажигалиевна – сестра; 
• Биманова Альфия Тажигалиевна – сестра; 
• Биманова Нурхия Тажигалиевна – сестра; 

Ø Карткожаков Б.: 
• Карткожакова Сулу Мизанбаевна – супруга; 
• Карткожаков Асау Базарлиевич – сын; 
• Карткожаков Барак Базарлиевич – сын; 
• Карткожакова Зейнеп Базарлиевна – дочь; 
• Карткожакова Бахтыгуль Базарлиевна – дочь; 
• Карткожакова Гульмира Базарлиевна – дочь; 
• Карткожакова Асылхан – сестра; 
• Карткожакова Тузелхан – сестра; 
• Сенгибаев Шахтыбай Мизанбаевич – брат супруги; 
• Сенгибаева Жибек Мизанбаевна – сестра супруги. 

18-1. Сделки с аффилиированными лицами 
      В 2005 году АО «МРЭК» было заключено четыре договора с управляющей компанией 
ТОО «Энергосервис»: 
Ø Капитальный ремонт силовых трансформаторов напряжением 35кВ и выше 
Ø Замена масляных выключателей 6-10кВ на вакуумные выключатели 
Ø Проверка устройства РЗА 
Ø Профилактические испытания электрооборудования 

 

III. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 
19. Краткое   описание   основных   видов   деятельности   эмитента,   сведения   об 
организациях, являющихся конкурентами эмитента: 
АО «МРЭК» осуществляет на договорной основе передачу, распределение и реализацию 
электроэнергии по принадлежащим ей электрическим сетям, вырабатываемой  ТОО «МАЭК – 
Казатомпром» - промышленным, социальным объектам и населению Мангистауской области. 
АО «МРЭК» является единственной компанией обеспечивающей потребителей 
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Мангистауской области Республики Казахстан транспортировкой электрической энергии, 
кроме города Актау, где транспортировку электроэнергии для потребителей города 
обеспечивает ГКП «Актауское управление электрических сетей». 

20 Факторы, позитивно  и  негативно  влияющие на доходность  продаж (работ, услуг) 
по основным видам деятельности эмитента 

К позитивным моментам можно отнести следующие факторы: 
Ø АО «МРЭК» является монополистом в регионе, обслуживающей поставки электроэнергии 

основные нефтедобывающие компании региона, порядка 90% потребления электроэнергии 
по сетям МРЭК составляют крупнейшие нефтедобывающие компании Мангистауской 
области («Мангистаумунайгаз», «КазМунайГаз», «Каражанбасмунай» и др.); 

Ø Перспективы нефтедобычи в регионе на сегодня в условиях развития Актауского морского 
порта и развития магистрали Актау-Баку (Тбилиси-Джейхан) по оценке экспертов и 
Правительства РК самые высокие. По некоторым данным добыча нефти в ближайшие 5 
лет в этом регионе возрастет даже в танкерном варианте до 20 млн. тонн. в год. Это в 
несколько раз увеличит потребление электроэнергии нефтедобывающими компаниями;  

Ø Доходы АО «МРЭК» в течение последних лет возросли, компания является прибыльной, 
растет рентабельность и снижается себестоимость транспортировки электроэнергии;  

Ø Компания высокорентабельная и высокодоходная, потенциал роста компании в условиях 
роста потребления электроэнергии, монополизма на рынке и повышения стоимости                   
1 кВт/часа огромен; 

К негативным моментам развития бизнеса Компании можно отнести следующие факторы: 
Ø Многие основные объекты энергетической инфраструктуры АО «МРЭК» выработали свой 

ресурс, остро встал вопрос обновления основных средств, отвечающих современным 
требованиям экономичности, надежности и экологической безопасности. Кроме того, 
открытие новых крупных месторождений в регионе, а также реанимация старых, требует 
реконструкции и расширения электрических сетей. 

Ø Существует проблема по поддержанию нормального уровня напряжения в ремонтных и 
аварийных режимах; 

Ø Изменение объема оказания услуг по передаче  электрической энергии; 
Ø Изменение уровня тарифа по передаче электрической энергии, утверждаемого 

территориальным Управлением Агентства Республики Казахстан по естественным 
монополиям по Мангистауской области; 

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних 
года или за период фактического существования эмитента 

Таблица 6. Объемы реализованной продукции 

показатели ед. изм 2003 год 
Изм-ние по 
отнош. к 

2002 г. в % 
2004 год 

Изм-ние по 
отнош. к 

2003 г. в % 

Объем предоставленных услуг по 
транспортировке электроэнергии в 

денежном выражении 

млн. 
тенге 1 040,3 156,27 1 103,86 106,11 

в натуральных показателях млн. 
кВт.ч. 1 532,34 108,13 1 609,87 105,06 

 
22. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 
1) Поставщики: 
Основным и единственным поставщиком 100% электроэнергии в Мангистауской области РК 
для ее дальнейшей транспортировки потребителям выступает ТОО «МАЭК – Казатомпром» 
(РК, г. Актау), которое является единственным предприятием в регионе, вырабатывающее 
тепло и электроэнергию, воду для питьевых и технических нужд области. 
ТОО «МАЭК–Казатомпром» (это бывший РГП «Мангышлакский атомный энергокомбинат») 
за счет имеющихся электростанции, с установленной мощностью более 1000 МВт выдает 
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мощности в сеть АО «МРЭК» 160 МВт  (в зимний период). В период аварийного или 
ремонтного режимов могут осуществляться покупки электроэнергии от Атырауской ТЭЦ (0,5-
0,8 млн. кВтч в год). Однако стоимость поставок от нее с учетом транспортировки 
существенно дороже (на 60-70 %), чем от ТОО «МАЭК – Казатомпром». 
Транспортировка электроэнергии от генерирующих источников ТОО «МАЭК – Казатомпром»   
осуществляется   по   электрическим   сетям   напряжением   220, 110 и 35 кВ               
АО «МРЭК». Распределение электроэнергии между потребителями АО «МРЭК» 
производится через сети напряжением 35, 10 и 0,4 кВ. 

2) Потребители:  
За последние годы в Мангистауской области наблюдается рост потребления электроэнергии. 
Это связано как с интенсивностью разработок нефтяных месторождений, так и с ростом 
социально-экономического положения населения. Наиболее крупные потребители 
электроэнергии представлены в Таблице 8.  

Таблица 7. Потребители  
№ 
п/п Поставщик Адрес ТМЗ/услуги Доля 

1 РД «Узеньмунайгаз»  
ПФ АО «КазМунайГаз» 

г. Жанаозень Транспортировка электроэнергии 53,4% 

2 АО «Мангистаумунайгаз» г. Актау Транспортировка электроэнергии 20,4% 
3 АО «Каражанбасмунай» г. Актау Транспортировка электроэнергии 8,6% 

 

23. Факторы, влияющие на деятельность Эмитента: 
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента:  
Ø в деятельности АО «МРЭК» сезонный характер отсутствует; 

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции:  
Ø в общих поставках импорт отсутствует полностью. Основным 100% поставщиком 

электроэнергии является ТОО «МАЭК - Казатомпром»; 
3) сведения об участии эмитента в судебных процессах: 
Ø не имеются; 

4) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года:  
Ø не имеются; 

5) факторы риска: 
Наиболее значимыми влияющими факторами являются - объем реализации энергии и 

величина тарифов. Тарифы устанавливаются административными методами и их уровень 
определяется затратами на производство и передачу энергии и политикой региональных 
органов государственной власти. Объем реализации энергии в большой степени определяется 
реализацией «Программы 2030» развития РК. Поскольку увеличение объемов добычи нефти и 
газа и освоение других месторождений полезных ископаемых является приоритетной задачей 
не только местного, но и республиканского уровня, риск невостребованности энергии ТОО 
«МАЭК – Казатомпром» целиком определяется государственной политикой в этой области.  

Ø Риски, связанные с изменениями стоимости продукции на рынке, влияющей на 
стоимость акций общества 
Этот    риск    генерируется     результатами     операционной      деятельности     Эмитента, 

улавливающими снижение уровня и суммы его прибыли. Причинами возникновения такого 
риска могут выступать: снижение спроса на электроэнергию, снижения уровня цен. В 
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результате снижения прибыли эмитента и соответствующего ухудшения его финансового 
состояния может возникнуть угроза снижения уровня выплат по акциям.   
 
Ø Фактор инфляции оказывает прямое валяние на акции Эмитента, т.к. она обесценивает 
стоимость   находящихся   в   обращении   акций   эмитента.  Но, учитывая   
стабилизациюэкономического положения страны, этот фактор не будет оказывать 
негативного влияния на акции эмитента.  

 
Ø  Ставка банковского процента также оказывает прямое влияние на акции эмитента, т.к. 
депозиты является безопасными, альтернативными видами инвестиций. Ожидается, что 
снижение официальных ставок Нацбанка приведет к снижению ставок вознаграждения по 
срочным тенговым депозитам физических лиц к концу 2005 года до 7,5 % годовых, а по 
выданным кредитам юридических лиц – к концу 2005 года до 13,5 % годовых. 
     В Республике Казахстан с экономикой открытого типа при высокой мобильности капитала 
и плавающем обменном курсе денежная политика Республики Казахстан влияет в первую 
очередь на обменный курс национальной валюты (девальвацию). Стабильный приток 
иностранной валюты за экспортную продукцию минерально-сырьевого комплекса, 
функционирование Национального фонда позволяет говорить, что в ближайшие годы 
девальвационные ожидания не будет негативно сказываться на рынок акций эмитента       

 
Ø Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции 
Потребление электроэнергии не подвержено циклическим (сезонным) колебаниям. 

Поэтому вероятность снижения потребления электроэнергии низка. А с учетом роста добычи 
нефти в регионе, можно прогнозировать рост потребления электроэнергии. Позиция компании 
в отношении делового цикла и макроэкономических условий РК позволяет предположить, что 
конкурентоспособность будет сохраняться и в будущем. 

Ø Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране  
Данный риск можно отнести как маловероятный. Дальнейшая демократизация общества, 

укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, формирование устойчивой 
многопартийной системы, укрепление партнерских отношений государственных и 
общественных институтов, развитие институтов гражданского общества позволит свести эти 
риски к минимуму. Кроме того, необходимо отметить рост гражданской активности и 
общественных инициатив, исторически присущая казахстанскому обществу толерантность в 
межэтнических и межконфессиональных отношениях, становление многопартийной системы, 
формирование нормативно-правовой базы для развития социального партнерства, динамичное 
развитие неправительственного сектора позволяет говорить о политической стабильности РК 
в будущем. 

Ø Риски, связанные с изменением законодательства 
В обществе всегда существует возможность радикального изменения курса, особенно при 

избрании нового президента, парламента, правительства. Следовательно: перерегистрация 
выпусков ценных бумаг; изменения инвестиционного климата при введении новых 
налоговых, торговых и иных правил. Это риск, появляющийся при внесении изменений в 
законодательную базу, а также курса реформ. 

Имеющаяся законодательная база, сыгравшая свою положительную роль в период 
государственного становления, на современном этапе уже не в полной мере отвечает 
потребностям общества. В качестве первоочередных мер, следует отметить Концепцию 
правовой политики, разрабатываемой Правительством, призванная определить основные 
направления развития законодательства на среднесрочную перспективу. Правительство в этом 
отношении направит усилия на выявление имеющихся в законодательстве недостатков: 
правовых коллизий, дублирующих и декларативных норм, пробелов в правовом 
регулировании важных сфер общественных отношений. В целом законодательство страны 
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должно стать более компактным, понятным и удобным для исполнения и контроля. Резких 
изменений правовой реформы, которые негативно отразились бы на рынке акций Эмитента, в 
будущем не предвидится. 

Ø Риски, связанные с социальными факторами 
Внешние социальные   риски    оказывают   влияние    на   деятельность   компании   в   части  
платежеспособного спроса населения. Современное состояние системы социальной защиты 
характеризуется      сбалансированностью    обязательств     государства   в   разрезе   уровней  
государственного управления, своевременностью выплат пенсий и пособий, внедрением 
системы адресной социальной помощи. Создана пенсионная накопительная система, введена 
система выплаты пособий взамен натуральных льгот, автоматизирована система социальных 
выплат. Все это позволяет надеяться на сохранение  стабильного потребительского спроса на 
электроэнергию со стороны населения.  
Внутренние социальные риски для Эмитента связаны с персоналом Эмитента. В настоящее 
время и в ближайшем будущем Эмитент не испытывает и не будет испытывать значительного 
влияния социальных факторов, способных оказать заметное негативное воздействие на 
профессиональный уровень персонала. У Эмитента действует система непрерывного 
повышения квалификации персонала, включающая, как специализированное обучение, так и 
передачу опыта работы в процессе трудовой деятельности сотрудников. 

 
 IV. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

24. Инвестиции 
      Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные инвестиции и 
инвестиционный портфель отсутствует. 

25. Дебиторская задолженность 
На 01.08.05 г. у Эмитента числятся 2 крупнейших дебиторов. 

Таблица 8. Структура  дебиторской задолженности (тыс. тенге) 
№ Наименование 

организации 
Место 

нахождение 
01.01.05r 1 квартал 

2005 г. 
2 квартал 

2005 г. 
3 квартал 

2005 г. 
4 квартал 

2005 г. 
2006 
год 

1. ОАО «Запорожтрансформатор» г. Запорожье 121 144 121 144 - - - - 
2. ТОО Сименс г. Алматы 114 992 89 669 23 355, 3 - - - 

25-1. Активы 
      Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов 
от общей балансовой стоимости основных средств 

Таблица 9. Виды основных средств (5% и более) 

Наименование Дата ввода в 
эксплуат. 

Первоначальна
я стоимость 

Накопленн
ый износ 

Остаточная 
стоимость 

ВЛ 220кв Шевченко-Каражанбас 09.1979 470 140 032,25 242 808 825,60 227 331 206,75 

П/С УРПС 220/10кв 06.1979 704 182 086,65 194 666 302,12 509 515 784,53 

 

26. Уставный капитал эмитента 
Ø Общее количество оплаченных акций 1 676 739  штук номиналом 585 тенге за акцию на 

общую сумму 980 892 315 тенге, из которых 1 580 467 штук - простые акции и 96 272 
штук - привилегированные акции. 

27. Займы 
В 2004 г. Эмитентом выпущены именные купонные индексированные облигаций на сумму 
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560 900 000 (пятьсот шестьдесят миллионов девятьсот тысяч) тенге. 
По состоянию на 01.07.2005 г.  действующие   банковские    займы   и   кредитные   линии 
отсутствуют. 

28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы) 
На 01.07.05 г. перед организациями эмитент не имеет задолженности в размере пяти и более 
процентов от балансовой стоимости активов общества. 

 

V. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
30-42. Данные пункты заполняются финансовыми организациями. 

 
VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

43. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:  
1) Облигации: 
 Первая эмиссия облигаций(НИН KZ2CKY03B047):  
Общее количество 560 900 000 (пятьсот шестьдесят миллионов девятьсот тысяч) штук 
именных купонных индексированных облигаций номинальной стоимостью 1 тенге на сумму 
560 900 000 (пятьсот шестьдесят миллионов девятьсот тысяч) тенге. Эмиссия 
зарегистрирована 22 декабря 2003г. Национальным банком Республики Казахстан за № В04.    
2) Акции: 
Первая эмиссия акций:      
Общее количество 1 548 549 штук номинальной стоимостью 1 000 тенге на общую стоимость 
1 548 549 000 тенге, из которых 1 452 277 штук - простые акции (KZ1C24600214) и 96 272 - 
привилегированные акции (KZ1P24600219). Эмиссия зарегистрирована 29 мая 1997г. 
Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам за № А2460.   
Вторая эмиссия акций: 
Общее количество 1 548 549 штук номинальной стоимостью 585 тенге на общую стоимость 
905 901 165 тенге, из которых 1 452 277 штук - простые акции (KZ1C24600214) и 96 272 - 
привилегированные акции (KZ1P24600219). Эмиссия зарегистрирована 27 апреля 1999г. 
Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам за №02-2-3/2150. 
Начало размещения ценных бумаг – 27.04.1999 г. 
Окончания размещения ценных бумаг – 31.06.1999 г.  
3) сведения о фактах неисполнения Обществом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг:  
− нет.  
4) случаев если размещение и/или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск 
ценных бумаг был признан несостоявшимся:  
- Первая эмиссия акций аннулирована. В соответствии с Постановлением Правительства 
РК от 04.08.1997г. №1210 ОАО «КЕГОК» 20 марта 1998г. передано имущество ОАО 
«МРЭК» на общую стоимость 644 121 697 тенге в виде 2х цепной ВЛ-220кв Актау-Бейнеу-
Тенгиз с ПС–220кВ Бейнеу. После составления передаточного акта и разделительного 
баланса, уставный капитал ОАО «МРЭК» уменьшен на указанную сумму и составил  905 
901 165 тенге, что соответствует бухгалтерскому балансу. 

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям: 
− первая эмиссия облигаций:  
Ø дата погашения: 13 апреля 2007 года; 
Ø ставка вознаграждения: 13% годовых от индексированной номинальной стоимости 

облигации; 
Ø сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: 
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a) 1 купон (13.10.2004г.): начислено и выплачено 36 458 500 тенге; 
b) 2 купон (13.04.2005г.): начислено и выплачено 36 458 500 тенге. 

5) размер дивиденда на одну акцию с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы 
выплаченных дивидендов: 

- 2003 год: 
Ø простые акции: 18,87 тенге (начислено и выплачено 27 405 800 тенге); 
Ø привилегированные акции: 58,50 тенге (начислено – 5 569 492 тенге, выплачено – 5 868 

032 тенге); 
- 2004 год: 
Ø простые акции: 6,69 тенге (начислено и выплачено 9 722 646 тенге); 
Ø привилегированные акции: 58,50 тенге (начислено – 5 569 492 тенге, выплачено – 3 911 

255 тенге); 
7) Торговля ценными бумагами осуществляется на АО «Казахстанская фондовая биржа».   

 
VII. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 

 
44. Сведения об акциях 

Простые акции в количество 128 190 штук номинальной стоимостью 585 тенге на общую 
стоимость 74 991 150 тенге. Гарантированный размер дивиденда по привилегированным 
акциям составляет 10% от номинальной стоимости акций.  

 
45. Конвертируемые ценные бумаги  
− нет. 
 
45-1. Сведения о платежном агенте 
- Платежный агент отсутствует. 

46. Сведения о регистраторе акционерного общества: 
Ø Акционерное общество «РЕЕСТР-СЕРВИС», 
Ø АО «РЕЕСТР-СЕРВИС», 
Ø Республика Казахстан, 480060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7, 
Ø Тел.: 8(3272)753592, 753594, 
Ø лицензия № 0406200254 от 04.10.2000 г., 
Ø Договор №01/10-9.03 от 01.10.2003 г. 

 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

47. Сумма затрат на выпуск акций 
  При  составлении  проспекта  выпуска  акций эксперты и финансовые консультанты не  

привлечены. 
 
Наименование Сумма затрат, тенге (в том числе НДС) 

Услуги аудитора 4 860 000 

ИТОГО: 4 860 000 

 
48. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и 
проспекта выпуска акций     
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Ø  Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества и проспектом выпуска 
акций по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, 
район Птицефабрики, тел.\факс: 8 (3292) 41-77-58. 

 
   
 
 
Президент                                                                            М.А. Аймагамбетов  
 
 
Главный бухгалтер                                  А.Т. Биманов  

 

 

Служба внутреннего аудита в АО «МРЭК» отсутствует
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Президент 

Внутренний аудит 

Первый                        
вице- президент 

Вице-президент по 
стратегическому 

планированию и развитию 
ШГО и ЧС 

 

 

Советник

 

ОК 

Вице-президент                                     
по экономике и  финансам 

СД и Бухгалтери ОБП и ОМ и СР 
Заместитель  
первого вице - Юрисконсуль Канцелярия 

РЭСы ПТО СМиТ СОТ и ТБ ЦДС ОКС СРЗАИ СВВС ССДТУ АСУ СЭЭС и 

РСЦ 



Проспект выпуска акций АО «МРЭК» 
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