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11-тармақ өзгертілсін жəне мынадай редакцияда жазылсын: 
 
«11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі: 

Тегі, аты, 
əкесінің аты, 
туылған жылы 

Соңғы үш жылда жəне қазіргі кезде 
атқарған қызметтері  хронологиялық 

тəртіппен, соның ішінде – қоса 
атқарған қызметтері 

Директорлар 
кеңесі 

мүшелеріне 
тиесілі 

акциялардың 
дауыс беруші 
акциялардың 
жалпы санына 
пайыздық 
қатынасы 

 

Еншілес жəне тəуелді 
ұйымдарда 

директорлар кеңесі 
мүшелеріне тиесілі 

акциялардың 
(жарғылық 
капиталдағы 
үлестердің) осы 

ұйымдар 
орналастырған 
акциялардың 
(жарғылық 
капиталдағы 

үлестердің) жалпы 
санына проценттік 

қатынасы 
Иманкулов Гани 
Камисбекович 
1964 ж.т. 
(тəуелсіз 
директор) 

1. 2003 жылғы қыркүйек – 2004 жылғы 
сəуір: 
«Dala Development» ЖШС менеджері. 
2. 2004 жылғы мамыр – 2004 жылғы 
қыркүйек: «Меркурий» ЖШС   
экономикалық даму басқармасының бас 
маманы                   
3. 2005 жылғы қазан – 2007 жылғы 
сəуір: «Тау Терминал» ЖШС бас 
экономисті. 
4. 2007 жылғы наурызнан қазіргі кезге 
дейін:  «КДК» АҚ директорлар 
кеңесінің мүшесі. 

жоқ жоқ 

Коломиец Денис 
Викторович  
1981 ж.т. 

1. 2004 жылғы тамыз – 2005 жылғы 
желтоқсан: «КИНКО» АҚ заңгері. 
2. 2005 жылғы желтоқсаннан қазіргі 
кезге дейін: «КДК» АҚ директорлар 
кеңесінің мүшесі. 
 

жоқ жоқ 

Нурмаганбетов 
Марат Кожанович 
1961 ж.т. 

01.10.2004 ж. - 31.10.2007 ж. -  «E & 
Com Invest» ЖШС директоры. 

01.11.07ж. бастап АК «КДК» басқарма 
төрағасы, директорлар кеңесінің мүшесi 
 

жоқ жоқ 

 
Алдыңғы үш жылдың ішіндегі директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер жəне аталған 

өзгерістердің себептері: 
 

•  «ҚАЗАҚ ДИСТРИБУЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы 
жиналысының 30.05.2004 ж. шешімімен директорлар кеңесінің мынадай құрамы сайланды: 
Етекбай Е.Г. – Директорлар кеңесінің Төрағасы, 
Бельгибаев С.А., 
Садыков М.А. 
Өзгерістер себебі: Басқа жұмысқа ауысуына байланысты Р.М. Ибраевтың өкілеттігінің 
тоқтатылуы жəне директорлар кеңесінің жаңа мүшесі С.А. Бельгибаевты сайлау. 
• «ҚАЗАҚ ДИСТРИБУЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы 
жиналысының 30.12.2005 ж. шешімімен директорлар кеңесінің мынадай құрамы сайланды: 
Шотбаков З.Б.. – Директорлар кеңесінің Төрағасы, 
Алимжанова Б.И., 
Коломиец Д.В. 



Өзгерістер себебі: қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамасы бойынша бұрынғы 
құрамының директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы жəне 
директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау. 
• «ҚАЗАҚ ДИСТРИБУЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы 
жиналысының 20.06.2006 ж. шешімімен директорлар кеңесінің мынадай құрамы сайланды: 
Шотбаков З.Б.. – Директорлар кеңесінің Төрағасы, 
Бердикеев А.Н. – Тəуелсіз директор, 
Коломиец Д.В. 
Өзгерістер себебі: Б.И. Алимжанованың өкілеттігінің өз өтініші бойынша тоқтатылуы. 
Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін (тəуелсіз директорды) А.Н. Бердикеевты «Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР Заңының 54-бабының 5-тармағының талаптарына сəйкес сайлау. 
• «ҚАЗАҚ ДИСТРИБУЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы 
жиналысының 21.01.2007 ж. шешімімен директорлар кеңесінің мынадай құрамы сайланды: 
Коломиец Д.В. – Директорлар кеңесінің Төрағасы, 
Алимжанова Б.И. 
Бердикеев А.Н. – Тəуелсіз директор. 
Өзгерістер себебі: З.Б.Шотбаковтың өкілеттігінің өз өтініші бойынша тоқтатылуы. 
Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Алимжанованы Б.И. 
• «ҚАЗАҚ ДИСТРИБУЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы 
жиналысының 01.03.2007 ж. шешімімен директорлар кеңесінің мынадай құрамы сайланды: 
Коломиец Д.В. – Директорлар кеңесінің Төрағасы, 
Алимжанова Б.И. 
Иманкулов Г.К.. – Тəуелсіз директор. 
Өзгерістер себебі: А.Н.Бердикеевтың өкілеттігінің өз өтініші бойынша тоқтатылуы. 
Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Г.К. Иманкулов (тəуелсіз директоры). 
• «ҚАЗАҚ ДИСТРИБУЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы 
жиналысының 23.10.2007 ж. шешімімен директорлар кеңесінің мынадай құрамы сайланды: 
Алимжанова Б.И. – Директорлар кеңесінің Төрағасы, 
Иманкулов Г.К. - Тəуелсіз директоры 
Коломиец Д.В. 
Нурмаганбетов М.К. 
Өзгерістер себебі: қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамасы бойынша бұрынғы 
құрамының директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы жəне 
директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау. 
• 31.05.2008 ж. «ҚАЗАҚ ДИСТРИБУЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ»  АҚ акционерлерінің кезектен 
тыс жалпы  жиналысының  шешімімен Алимжанова Б. И. жеке арызбен өкілеттіктері тоқтатылған. 
 
7 бөлімді өзгертіп , келесі баспада оқу керек: 
 
44 Акциялар туралы мəліметтер: 
 
 

Акциялардың түрлері ме саны 700 000 дана қарапайым акция 
 

Құрылтайшылар арасында орналастырылғаң 
(орналастырылатын) акциялардың түрлері мен 
саны 

500 000 дана қарапайым акция 
 

Құрылтайшылармен төленетін бір акцияның 
номиналды құны  

1 (бір мың) тенге 

Мəтін бойынша - əрі қарай. 

Артықшылықты акциялар бойынша 
дивидендінің кепілденген мөлшері 

Жоқ,себебі тек қарапайым акциялар шығарылады 

 
Басқарма Төрағасы       Нурмаганбетов М.К. 
 
Бас бухгалтер        Амирбекова А.К. 
 
Ішкі аудит қызметінің басшысы     Көзделмеген 
 


