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Внести следующие изменения в Проспект второго выпуска облигаций 

акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»: 

1. пункт 5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных 

телефонов и факса, адрес электронной почты. 

Место нахождения Эмитента (его Правления): Республика Казахстан, 

010000,г. Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева 8, Блок «Б». 

Телефон:     7 (7172) 55 40 01, 55 40 02, 55 40 03 

Факс:      7 (7172) 55 40 00 

Адрес электронной почты: press@sk.kz 
 

2. пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

№ ФИО, год рождения 
Должности, занимаемые Председателем и членами Совета 

директоров за последние три года и по настоящее время 

Председатель Совета директоров:  

1 Масимов Карим 

Кажимканович,  

1965 года рождения 

 с сентября 2012 года: Руководитель Администрации 

Президента РК; 

 с апреля 2014 года: Премьер-Министр РК; 

 Постановлением Правительства РК № 329 от 9 апреля 

2014 года назначен Председателем Совета директоров АО 

«Самрук-Қазына».  

Члены Совета директоров: 

2 Смаилов Алихан 

Асханович,  

1972 года рождения 

 в 2009-2014 годах: Председатель Агентства РК по 

статистике; 

 в 2014-2015 годах: Председатель Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики РК; 

 с декабря 2015 года: помощник Президента РК;   

 Постановлением Правительства РК № 1113-п от 28 

декабря 2015 года избран в состав Совета директоров АО 

«Самрук-Қазына» в качестве помощника Президента РК. 

3  Султанов Бахыт 

Турлыханович,  

1971 года рождения 

 с 21 января 2012 года по ноябрь 2013 года: Заместитель 

Руководителя Администрации Президента РК; 

 Постановлением Правительства РК № 194 от 2 февраля 

2012 года переизбран в состав Совета директоров АО 

«Самрук-Қазына» в качестве Заместителя Руководителя 

Администрации Президента РК; 

 с 6 ноября 2013 года по август 2014 года: Заместитель 

Премьер-Министра РК – Министр финансов РК; 

 с 6 августа 2014 года по настоящее время:  Министр 

финансов РК; 

 Постановлением Правительства РК № 1493 от 8 января 

2014 года переизбран в состав Совета директоров АО 

«Самрук-Қазына» в качестве Заместителя Премьер-

Министра РК – Министра финансов РК. 

4 Досаев  

Ерболат Аскарбекович,  

1970 года рождения 

 с сентября 2012 года по январь 2013 года: Министр 

экономического развития и торговли РК; 

 Постановлением Правительства РК № 1256 от 4 октября 

2012 года избран в состав Совета директоров АО «Самрук-

Қазына» в качестве Министра экономического развития и 

торговли РК; 
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 с 16 января 2013 года по август 2014 года: Министр 

экономики и бюджетного планирования РК; 

 с 6 августа 2014 года по настоящее время:  Министр 

национальной экономики РК; 

 Постановлением Правительства РК № 1493 от 8 января 

2014 года переизбран в состав Совета директоров АО 

«Самрук-Қазына» в качестве Министра экономики и 

бюджетного планирования РК. 

5 Шукеев Умирзак 

Естаевич,  

1964 года рождения 

 Постановлением Правительства РК от 26 декабря 2011 

года № 1600 назначен Председателем Правления АО 

«Самрук-Қазына» и избран в состав Совета директоров АО 

«Самрук-Қазына» в качестве Председателя Правления АО 

«Самрук-Қазына». 

Независимые директора: 

6  Мирчев Александр 

Васильевич,   

1957 года рождения 

 с 1992 года по настоящее время: Президент компании 

«Krull Corp.” (США);  

 с 2008 года по настоящее время: член Совета директоров 

и Исполнительного комитета Атлантического совета США 

(США);  

 с 2008 года по настоящее время: член Американского 

совета основателей Института Киссинджера по изучению 

Китая и Соединенных  Штатов при Международном 

научном  центре им. Вудро Вильсона (США);  

 Постановлением Правительства РК № 962 от 17 октября 

2008 года избран в состав Совета директоров АО «Самрук-

Қазына» в качестве независимого директора; 

 с 2010 года по настоящее время: Вице-президент 

Королевского института объединенных служб по 

исследованию вопросов обороны и безопасности РУСИ 

(Великобритания) и с 2011 года – Исполнительный 

председатель Королевского института объединенных 

служб по исследованию международных вопросов 

обороны и безопасности (РУСИ Интернэшнл);  

 с 2012 года по настоящее время: старший научный 

сотрудник и член Национального кабинета Вильсона при 

Международном научном центре им. Вудро Вильсона 

(США). 

7 Ричард Херри Эванс, 

1942 года рождения 

 В 2006 - 2008 годах: председатель Совета директоров АО 

«Казахстанский холдинг по управлению 

государственными активами «Самрук»; 

 Постановлением Правительства РК № 962 от 17 октября 

2008 года избран в состав Совета директоров АО «Самрук-

Қазына» в качестве независимого директора. 

8 Дэкамп Оливье Эдуард 

Эммануэль,  

1950 года рождения 

 с января 2010 года по ноябрь 2013 года: Управляющий 

директор Европейского банка реконструкции и развития 

по Турции, Восточной Европе, Кавказу и Центральной 

Азии; 

 с  ноября 2013 года по настоящее время: Управляющий 

директор Европейского банка реконструкции и развития, 

Страны операций;   

 Постановлением Правительства РК № 1113-п от 28 

декабря 2015 года избран в состав Совета директоров АО 
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«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының 

облигациялар екінші шығарылымы проспектісіне мынадай өзгерістер енгізілсін: 

1. 1-бөлімнің 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 

«5. Эмитенттiң орналасқан жерi, байланыс телефондарының және 

факсының нөмiрлерi, электрондық поштасының мекенжайы туралы ақпарат. 
Эмитенттің (оның Басқармасының) орналасқан орны: Қазақстан 

Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 8,  «Б» блогы. 

Телефон:      7 (7172) 55 40 01, 55 40 02, 55 40 03 

Факс:        7 (7172) 55 40 00 

Электрондық почтаның мекенжайы:  press@sk.kz 
 

2. 2-бөлімнің 13-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 

«13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) мүшелері. 

№ 
ТАӘ, туылған жылы Соңғы үш жыл ішінде және қазіргі уақыт аралығында Директорлар 

кеңесі төрағасы мен оның мүшелерінің атқарған лауазымдары 

Директорлар кеңесінің төрағасы:  

1 Мәсімов Кәрім 

Қажымқанұлы,  

1965 жылы туылған 

 2012 жылғы қыркүйектен бері: Қазақстан 

Республикасының Президенті Әкімшілігінің Басшысы; 

 2014 жылғы сәуірден бері: Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі; 

 ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 9 сәуірдегі № 329 қаулысымен 

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 

болып тағайындалды.  

Директорлар кеңесінің мүшесі: 

2 Смайылов Әлихан 

Асханүлы, 

1972 жылы туылған 

 2009-2014 жылдары: ҚР статистика агенттігінің 

төрағасы;  

 2014-2015 жылдары: ҚР Ұлттық экономика 

министрлігінің Статистика комитетінің төрағасы; 

 2015 жылғы желтоқсаннан: ҚР Президентінің көмекшісі;  

 ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1113-п 

қаулысымен ҚР Президентінің көмекшісі ретінде 

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 

сайланды. 

3 Сұлтанов Бақыт 

Тұрлыханұлы,  

1971 жылы туылған 

 2012 жылғы 21 қаңтардан бастап 2013 жылдың 

қарашасына дейін – ҚР Президентінің Әкімшілігі 

Басшысының Орынбасары; 

 ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 2 ақпандағы №194 

қаулысымен ҚР Президентінің Әкімшілігі Басшысының 

Орынбасары ретінде  «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар 

кеңесінің  құрамына қайта сайланды; 

 2013 жылғы 6 қарашадан бастап 2014 жылғы тамызға 

дейін: ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – ҚР Қаржы 

министрі;  

 2014 жылғы тамыздан бері: ҚР Қаржы министрі;  

 ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 8 қаңтардағы №1493 

қаулысымен ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – ҚР 

Қаржы министрі ретінде  «Самұрық-Қазына» АҚ 

Директорлар кеңесінің  құрамына қайта сайланды. 

4 Досаев  

Ерболат Асқарбекұлы,  

1970 жылы туылған 

 2012 жылғы қыркүйектен бастап 2013 жылғы қаңтарға 

дейін: ҚР Экономикалық даму және сауда министрі; 

 ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 4 қазандағы №1256 

қаулысымен ҚР Экономикалық даму және сауда министрі 

ретінде «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 
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құрамына сайланды; 

 2013 жылдың 16 қаңтарынан бастап 2014 жылғы 

тамызға дейін: ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау 

министрі; 

 2014 жылғы 6 тамыздан бері: ҚР Ұлттық экономика 

министрі; 

 ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 8 қаңтардағы №1493 

қаулысымен ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау 

министрі ретінде «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар 

кеңесінің құрамына қайта сайланды. 

5 Шөкеев Өмірзақ 

Естайұлы,  

1964 жылы туылған 

 ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 26 желтоқсандағы №1600 

қаулысымен «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы 

болып тағайындалды және «Самұрық-Қазына» АҚ 

Басқарма төрағасы ретінде «Самұрық-Қазына» АҚ 

Директорлар кеңесінің құрамына сайланды. 

Тәуелсіз директорлар: 

6 Мирчев Александр 

Васильевич,   

1957 жылы туылған 

 1992 жылдан бері: «Krull Corp.»  компаниясының 

президенті (АҚШ); 

 2008 жылдан бері: АҚШ Атлатника кеңесі Атқарушы 

комитетінің және Директорлар кеңесінің мүшесі (АҚШ); 

 2008 жылдан бері: Вудро Вильсон атандағы Халықаралық 

ғылыми орталығының жанындағы Құрама Штаттар мен 

Қытайды зерделеу жөніндегі Киссинджер институтының 

Америкалық негізін қалаушылар кеңесінің мүшесі (АҚШ); 

 ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы №962 

қаулысымен тәуелсіз директор ретінде  «Самұрық-Қазына» 

АҚ Директорлар кеңесінің  құрамына сайланды;  

 2010 жылдан бері: РУСИ қорғаныс және қауіпсіздік 

мәселелерін зерттеу бойынша Корольдік біріккен 

қызметтер институтының вице-президенті (Ұлыбритания) 

және 2011 жылдан бері – Халықаралық қорғаныс және 

қауіпсіздік мәселелерін зерттеу бойынша Корольдік 

біріккен қызметтер институтының атқарушы төрағасы 

(РУСИ Интернэшнл); 

 2012 жылдан бері: Вудро Вильсон атандағы Халықаралық 

ғылым орталығының жанындағы Вильсон Ұлттық 

кабинетінің аға ғылыми қызметкері және мүшесі (АҚШ). 

7  Ричард Херри Эванс, 

1942 жылы туылған 

 2006 - 2008 жылдары – «Самұрық» мемлекеттік 

активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ 

Директорлар кеңесінің төрағасы; 

  ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы №962 

қаулысымен тәуелсіз директор ретінде  «Самұрық-Қазына» 

АҚ Директорлар кеңесінің  құрамына сайланды. 

8 Дэкамп Оливье Эдуард 

Эммануэль,  

1950 жылы туылған 

 2010 жылдың қаңтарынан бастап 2013 жылдың 

қарашасына дейін: Еуропалық қайта құру және даму 

банкінің Түркия, Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық 

Азия бойынша Басқарушы директоры; 

 2013 жылддың қарашасынан бері: Еуропалық қайта құру 

және даму банкінің Басқарушы директоры, Операциялар 

елі;  

 ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1113-п  

қаулысымен тәуелсіз директор ретінде  «Самұрық-Қазына» 

АҚ Директорлар кеңесінің  құрамына сайланды. 












