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1. Проспектының бірінші беті келесіге  өзгертілсін: 

 

ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАР 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІ  

 

Эмитенттің толық атауы: 

 «КМК Мұнай»  

акционерлік қоғамы  

 

Эмитенттің қысқартылған атауы: 

«KMK M» АҚ 

 
Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі 

инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да 

болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді және уәкілетті орган осы құжаттағы 

ақпараттың растығы үшін жауапкершілік кӛтермейді. Уәкілетті орган жарияланған 

акциялар шығарылымының проспектін Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес 

келуі жағынан ғана қарады. Осы проспект Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес ашылуға тиісті эмитент туралы ақпаратты қамтиды. Эмитенттің лауазымды 

тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік кӛтереді 

және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және эмитент пен орналастырылған 

акцияларға қатысты жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды. 

 

Алматы қ., 2010ж. 

 

2. Жалпы ережелер 1 Тарауда өзгертіп және келесі редакцияны шынында 

есептелсін: 
1. Қоғам туралы  жалпы мәліметтер 

 

1. Қоғамның атауы   

 

 

Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық 

атауы  
«КМК Мұнай» акционерлік  қоғамы 

Қоғамның мемлекеттік тілдегі 

қысқартылған атауы  

«KMK M» АҚ 

 

Қоғамның орыс тіліндегі толық 

атауы  
Акционерное общество «КМК Мунай» 

Қоғамның орыс тіліндегі 

қысқартылған атауы  
АО «КМК М» 

 

Қоғамның алдыңғы толық және 

қысқартылған атаулары  

 

«Lancaster Petroleum» акционерлік  қоғамы 

«LP» АҚ 

Акционерное общество «Lancaster Petroleum» 

АО «LP» 

 

«KKM Operating Company » акционерлік  қоғамы 

«KKM OC» АҚ 

Акционерное общество «KKM Operating Company» 

АО «KKM OC  
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2. Құқылы мирасқорлық «КМК Мұнай» Акционерлік Қоғамы, «ККМ ОС» АҚ атауының 

ӛзгеруінен құрылған, «LP» АҚ атауының ӛзгеруі нәтижесінде 

құрылды. 

«LP» АҚ бір мезгілде акционерлік қоғамға қайта құрылып, «Кӛкжиде 

Мұнай» ЖШС, «Құмсай  Мұнай» ЖШС, «Мортык Мұнай» ЖШС 

қосылу жолымен 2004 жылы құрылған «ККМ ОС» АҚ атауының 

ӛзгеру нәтижесінде құрылған. «ККМ ОС» АҚ «Кӛкжиде Мұнай» 

ЖШС, «Құмсай  Мұнай» ЖШС, «Мортык Мұнай» ЖШС толық 

құқылы мирасқоры болып табылды.   

 

3. Қоғамды мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу туралы) мәліметтер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-идентификациялық нөмірі 

Эмитенттің алғаш мемлекеттік тіркелген күні: 2004ж. 05 сәуір, заңды 

тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 10438-1904-АҚ, 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Ақтӛбе қаласының 

Әділет департаментімен берілген,  

мемлекеттік қайта тіркеу күні:  

2007 жылғы 02 қыркүйек, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы 

куәлік № 10438-1904-АҚ, Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Ақтӛбе қаласының Әділет департаментімен берілген, 

2010 жылғы 29 наурыз, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы 

куәлік № 10438-1904-АҚ, Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Ақтӛбе обласының Әділет департаментімен берілген 

 

040440000209 

4. Салық төлеушінің тіркеу номері  060100210027 

5. Қоғамның орналасқан жері 

 

Қазақстан Республикасы, 030007, Ақтӛбе қ., Левитан тұйық к-сі, 4а 

Байланыс телефондары, факсы (7132) 955710,  (7132) 955711 

Электронды поштасының мекенжайы –   info@lancasterpetroleum.com  

 

6. Қоғамның банктік 

деректемелері 

 

ИИК 001467349 (KZT), 005070761 (USD) 

«Казкоммерцбанк» ААҚ Ақтӛбе филиалында 

БИК 190301714 

  

7. Қоғамның қызмет түрлері  Қоғам қызметінің негізгі мақсаты кіріс алу болып табылады. 

Қоғам қызметінің мәні: 

 кӛмірсутегі шикізатын іздеуді, барлауды, ӛндіруді, ӛңдеуді, 

таратуды ұйымдастыру, осы бағытта ғылыми-зерттеу, 

тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар атқару; 

 ҚР заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет. 

 

8. Қоғамға немесе ол шығарған 

бағалы қағаздарға халықаралық 

рейтинг агенттіктері немесе 

Қазақстан Республикасының 

рейтинг агенттіктері берген 

рейтингтердің болуы туралы 

мәліметтер 

 

Рейтингтер берілген жоқ. 

9. Қоғамның барлық филиалдары 

мен өкілдіктерінің атаулары, 

тіркелген күндері, орналасқан 

жерлері, пошталық мекенжайлары  

 

Ӛкілдік  

№ 2957-1910-П-о, 05.11.2007ж., 

Алматы қ., Достық д-лы, 172, 6-қабат 

Поштаның мекенжайы: 050059, Алматы қ.,  Әл-Фараби даңғылы, 1НП-

4Б,  БО «Нұрлы Тау»,  201 кеңсе 

 

10. Қоғамның қаржылық есебінің 

аудитін жүзеге асырған (жүзеге 

асырушы) аудиторлық ұйымның 

толық ресми атауы (аудитордың 

толық аты-жөні) 

«Эрнст энд Янг Казахстан» ЖШС 

Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға 

мемлекеттік лицензия № 0000003, сериясы МФЮ-2, 2005ж. 15 шілдеде 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен берілген. «Эрнст энд 

Янг Казахстан» ЖШС Қазақстан Республикасының Аудиторлар 

палатасының мүшесі болып табылады. 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Фурманов к-сі, 240 Г. 
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Заң мәселелері бойынша 

кеңесшінің толық ресми атауы  

Компанияның филиалы «Бейкер и Мекензи – Си-Ай-Эс Лимитед»,  

Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Самал-2,  Жолдасбекова 

к.,   97 үй, БО «Самал Тауэрс», 8 қабат.  

 

11. Корпоративті басқару кодексін 

қабылдаған күн  

Қоғамның корпоративті басқару кодексі акционерлердің жалпы 

жиналысымен 2005ж. 08 желтоқсанда бекітілген. 

 

 

 

3. Жалпы ережелер 2 Тарауда, 11 – 17 тармақты өзгертіп және келесі 

редакцияны шынында есептелсін: 

 
15. Қоғамның ұйымдық құрылымы 

 

1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Қоғам жұмыскерлерінің жалпы саны  -  316 адам,  Қоғам филиалдары: 8 адам 

 

3) Акционерлік қоғам акцияларына ие қызметкерлерінің жалпы саны және орналастырылған 

акциялардың жалпы санындағы олардың жиынтық үлесі -  жоқ. 

 

4) Акционерлік қоғамның бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер  

 

№ т/б Бөлімше атауы Бөлімше басшысының аты-жөні Туылған жылы 

1. Ӛндірістік департаменті Бос қызмет орны  

2. 
Геология және геофизика 

департаменті 
Джарылгасова Зульфат Урынгалиевна 1964 

3. ЕҚ және ҚОҚ департаменті Берденов Самат Максотулы 1968 

4. Қаржы департаменті Сагинов Аскар Викторович 1975 

5. 
Еңбек қорлар және әкімшілік 

департаменті 
Енсегенова Айгуль Амиргалиевна 1975 

6. 
Құқықтық мәселелері бойынша және  

қоғаммен байланысу департаменті 
Кириченко Оксана Владимировна 1973 

Президент 

Қаржы 

департаменті 

ЕҚ, ҚТ және АОҚ 

департаменті 
Геология және 

геофизика 

департаменті 

Операциялық 

қызмет кӛрсету 

департаменті 

Экономика және 

корпоративтік 

мәселелер 

департаменті 

Маркетинг және 

бизнесті дамыту 

департаменті 

Құқықтық мәселелері 

бойынша және  

қоғаммен байланысу 

департаменті 

Еңбек қорлар және 

әкімшілік 

департаменті 

Жер қойнауын пайдалану 

келісім-шарттары мен 

лицензиялар департаменті 





1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«LANCASTER PETROLEUM» 
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1. Изменить первый лист ПРОСПЕКТА  ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ и 

считать действующей следующую редакцию: 

 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ 

АКЦИЙ 

Полное наименование эмитента: 

Акционерное общество  

«КМК Мунай»  

Сокращенное наименование эмитента: 

АО «КМК М» 
 

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 

означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 

приобретения акций, описанных в проспекте, и уполномоченный орган не несет 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Проспект выпуска объявленных акций рассматривался уполномоченным органом только 

на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Настоящий 

проспект содержит информацию об эмитенте, которая подлежит раскрытию в 

соответствии с законодательством 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 относительно размещаемых акций либо 

эмитента 

 

г. Алматы, 2010 г. 

 

2. Изменить  Главу 1   и считать действующей следующую редакцию: 

 
1. Общие сведения об обществе 

 

1. Наименование общества:   

Полное наименование общества на 

государственном языке 
«КМК Мұнай» акционерлік қоғамы 

Сокращенное наименование 

общества на государственном языке 

«КМК М» АҚ 

 

Полное наименование общества на 

русском языке 
Акционерное общество «КМК Мунай» 

Сокращенное наименование 

общества на русском языке 
АО «КМК М 

 

Предшествующие полные и 

сокращенные наименования 

общества 

 

«Lancaster Petroleum» акционерлік  қоғамы 

«LP» АҚ 

Акционерное общество «Lancaster Petroleum» 

АО «LP» 

 

«KKM Operating Company » акционерлік  қоғамы 

«KKM OC» АҚ 

Акционерное общество «KKM Operating Company» 

АО «KKM OC» 
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2. Правопреемство: Акционерное общество «КМК Мунай» образованное в результате 

изменения наименование АО «LP», которое, в свою очередь, 

образовано в результате изменения наименования АО «ККМ ОС», 

которое сформировано в 2004 году  путем слияния  ТОО «Кокжиде 

Мунай», ТОО «Кумсай  Мунай», ТОО «Мортук Мунай» с 

одновременным преобразованием в акционерное общество. АО «ККМ 

ОС» являлось полным правопреемником ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО 

«Кумсай  Мунай», ТОО «Мортук Мунай».   

 

3. Сведения о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

общества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-идентификационный номер 

 

дата первичной государственной регистрации Эмитента: 05 апреля 

2004, свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица № 10438-1904-АО, выданное Департаментом юстиции города 

Актобе Министерства юстиции Республики Казахстан;  

дата государственной перерегистрации:  

02 сентября 2007 года, свидетельство о государственной 

перерегистрации юридического лица № 10438-1904-АО, выданное 

Департаментом юстиции города Актобе Министерства юстиции 

Республики Казахстан; 

29 марта 2010 года, свидетельство о государственной перерегистрации 

юридического лица № 10438-1904-АО, выданное Департаментом 

юстиции Актюбинской области Министерства юстиции Республики 

Казахстан; 

 

040440000209 

 

4. Регистрационный номер 

налогоплательщика: 

 

060100210027 

5. Место нахождение общества: 

 

Республика Казахстан, 030007, г. Актобе, пер. Левитана 4а 

Контактные телефоны и факс (7132) 955710, (7132) 955711 

Адрес электронной почты –   info@lancasterpetroleum.com  

 

6. Банковские реквизиты 

общества:  

 

ИИК 001467349 (KZT), 005070761 (USD) 

В Актюбинском филиале АО «Казкоммерцбанк»  

БИК 190301714 

 

7. Виды деятельности общества:  Основной целью деятельности Общества является получение дохода. 

Предметом деятельности Общества являются: 

 организация поиска, разведки, добычи, переработки, 

реализации углеводородного сырья и выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в этом 

направлении, 

 иная деятельность, не запрещенная законодательством РК 

 

8. Сведения о наличии рейтингов, 

присвоенных обществу или 

выпущенным им ценным бумагам 

международными рейтинговыми 

агентствами и (или) 

рейтинговыми агентствами 

Республики Казахстан 

 

Рейтинги не присваивались 

9. Наименования, даты 

регистрации, места нахождения и 

почтовые адреса всех филиалов и 

представительств общества: 

 

Представительство  

№ 2957-1910-П-о от 05.11.2007 г 

г. Алматы, пр. Достык, 172, 6 этаж, 

почтовый адрес: 050059, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 1НП-4Б,  

БЦ «Нурлы Тау», офис 201 

 

 

 

mailto:info@lancasterpetroleum.com
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10. Полное официальное 

наименование аудиторской 

организации (фамилию, имя, 

отчество аудитора) 

осуществлявшей 

(осуществлявшего) аудит 

финансовой отчетности общества:  

 

ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан», 

государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в 

Республике Казахстан № 0000003, серия МФЮ-2, выдана 

Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 г. ТОО 

«Эрнст энд Янг Казахстан» является членом Палаты аудиторов 

Республики Казахстан. 

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Фурманова 240 Г. 

Полное официальное 

наименование консультанта по 

юридическим вопросам: 

 

Филиал компании «Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс Лимитед»,  

Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Самал-2, ул. Жолдасбекова, 

дом  97, БЦ «Самал Тауэрс», 8 этаж.  

 

11. Дата принятия кодекса 

корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления общества утвержден общим 

собранием его акционеров 08 декабря 2005 г. 

 

 

3. Изменить пункт 15  Главы 2   и считать действующей следующую редакцию: 

 
15. Организационная структура общества: 

 

1) Структурные подразделения акционерного общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Общее количество работников общества  -  316 человек,  Филиал общества: 8 человек 

 

3) Общее количество сотрудников общества, владеющих акциями акционерного общества  и их 

суммарная доля от общего количества размещенных акций -  нет. 

 

4) Сведения о руководителях подразделений общества 

 

№ п/п Наименование подразделения Ф.И.О. руководителя подразделения Год рождения 

1. 
Департамент по операционной 

деятельности 
Вакансия  

2. Департамент Геологии и геофизики Джарылгасова Зульфат Урынгалиевна 1964 

3. Департамент ОТ и ОС Берденов Самат Максотулы 1968 

Президент 

Финансовый 

департамент 

Департамент 

 ОТ и ОС 
Департамент 

геологии и 

геофизики 

Департамент 

 операционной 

деятельности 

Департамент  

 по корпоративным и 

экономическим 

вопросам 

Департамент 

 по развитию бизнеса 

и маркетингу 

Департамент  

по правовым 

вопросам и связям 

 с общественностью 

Департамент 

трудовых ресурсов 

и Администрации 

Департамент 

 по лицензиям и 

контрактам на 

недропользование 








