
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ  акцияларын шығару проспектiсiне 
өзгерiстер мен толықтырулар 

 
Проспекттiң мына тармақтары өзгертiлiп, төмендегiше баяндалсын: 

 
12.  Акционерлiк қоғамның Директорлар Кеңесi. 

1) төрағаның жəне қоғамның директорлар кеңесi мүшелерiнiң (тəуелсiз 
директор (директорлар) атап көрсетiлсiн) тегi, аты, əкесiнiң аты, туған 
жылы; 

2) осы тармақтың (1) тармақшасында көрсетiлген тұлғалардың соңғы үш 
жылдағы жəне бүгiнгi таңдағы лауазымдары хронологиялық ретте, оның 
iшiнде қоса атқаратын қызметтерi; 

3) директорлар кеңесi мүшелерiнiң меншiгiндегi акциялардың акционерлiк 
қоғамы орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық ара 
қатынасы; 

4) директорлар кеңесi мүшелерiнiң еншiлес жəне тəуелдi мекемелерде 
меншiгiндегi акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерiнiң) осы 
мекемелерде орналастырылған акциялардың жалпы санына пайыздық 
ара қатынасы. 

 
Директорлар Кеңесi 
мүшесiнiң тегi, аты, 
əкесiнiң аты, туған 
жылы, тəуелсiз 
директор да 
көрсетiлсiн 

Бүгiнгi таңдағы жəне соңғы үш 
жылдағы лауазымы (оның 

iшiнде қоса атқаратын 
қызметi) 

Акцияларының 
«Маңғыстаумұнайгаз» 
АҚ орналастырған 
акциялардың жалпы 
санына пайыздық ара 

қатынасы 

«Маңғыстаумұнайгаз»  
АҚ-ның еншiлес жəне 
тəуелдi мекемелерiнiң 

жарғылық 
капиталындағы  

үлесi (%) 

Сарсенов Рашит 
Темирбулатович, 
1949 жылы туған 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 
Директорлар Кеңесiнiң 
Төрағасы 
 
• 1998 жылдан бастап бүгiнгi  
   таңға дейiн «Маңғыстау-   
   мұнайгаз» АҚ Директорлар  
   Кеңесiнiң Төрағасы 

0,00344 0,00 

Сагын Еркасович 
Крымкулов,  
1940 жылы туған 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 
Директорлар Кеңесiнiң 
мүшесi 
 
• 1997 жылдан бастап бүгiнгi  
   таңға дейiн «Маңғыстау-   
   мұнайгаз» АҚ Бас директоры 

0,00247 0,00 

Гинатулин 
Юрий 
Мидхатович, 
1958 жылы туған 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 
Директорлар Кеңесiнiң 
мүшесi 
 
• 1997 жылдан бастап бүгiнгi  
   таңға дейiн «Central Asia 
   Petroleum LTD» компаниясы 
   Өкiлдiгiнiң Басшысы 
• 2000 жылдан бастап бүгiнгi  
  таңға дейiн «Павлодар  
  мұнайхимиялық зауыты»  
  ЖАҚ Бас директоры 

0,00249 0,00 

 
 
 
 



Директорлар Кеңесi 
мүшесiнiң тегi, аты, 
əкесiнiң аты, туған 
жылы, тəуелсiз 
директор да 
көрсетiлсiн 

Бүгiнгi таңдағы жəне соңғы үш 
жылдағы лауазымы (оның 

iшiнде қоса атқаратын 
қызметi) 

Акцияларының 
«Маңғыстаумұнайгаз» 
АҚ орналастырған 
акциялардың жалпы 
санына пайыздық ара 

қатынасы 

«Маңғыстаумұнайгаз»  
АҚ-ның еншiлес жəне 
тəуелдi мекемелерiнiң 

жарғылық 
капиталындағы  

үлесi (%) 

Абишев 
Салимжан 
Караевич,  
1950 жылы туған 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 
Директорлар Кеңесiнiң 
мүшесi 
 
• 1997 жылдан бастап бүгiнгi  
   таңға дейiн «Central Asia 
   Petroleum LTD» компаниясы-
   ның Бас техникалық 
менеджерi 
 

0,00096 0,00 

Саддеки Ахмад 
Икебаль,  
1943 жылы туған 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 
Директорлар Кеңесiнiң 
мүшесi 
 
•  соңғы үш жылдан берi 
   бүгiнгi таңға дейiн «Central 
   Asia  Petroleum LTD»  
   компаниясының президентi 
 

0,00234 0,00 

Алимов Сергей 
Владимирович,  
1961 жылы туған 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 
Тəуелсiз Мүшесi 
 
• 2004 жылдан берi  
  Халықаралық мамандық  
  институтының «Халықаралық
  қатынас» кафедрасының 
  меңгерушiсi 
• 2005 жылдың қаңтар айынан 
  берi Каспий Қоғамдық  
  университетiнiң Бiрiншi  
  проректоры 
• 2005 жылдың ортасынан берi
   Каспий Қоғамдық 
    университетiнiң Ректоры 
  

0,00 0,00 

Мышкин Олег 
Николаевич,  
1963 жылы туған 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 
Тəуелсiз Мүшесi 
•  соңғы үш жылдан берi 
   бүгiнгi таңға дейiн «Кастинг»
   ЖШС Бас директоры 
  

0,00 0,00 

 
5) директорлар кеңесi құрамына соңғы екi жыл iшiнде енгiзiлген өзгерiстер 

жəне олардың себептерi. 
Мемлекеттiк мүлiк жəне жекешелендiру комитетiнiң өкiлi Б.Крыкбаев  

мырза басқа жұмысқа ауысуына байланысты  «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ  Директорлар 
Кеңесiнiң құрамынан 2004 жылы шығарылды. 
 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесiнiң құрамы сан жағынан 2006 жылдың 
01 қаңтарында 2 адамға көбейдi. Жалғыз акционердiң Шешiмiне сəйкес «Маңғыстаумұнайгаз» 
АҚ Директорлар Кеңесiнiң құрамына екi тəуелсiз директор ендi – С.В. Алимов жəне                   
О.Н. Мышкин. Атап көрсетiлген өзгерiстер Қазақстан Республикасының 13.05.2003ж. №415-II 
«Акционерлiк қоғамдар туралы» Заңының 54 бабының 5 тармағына сəйкес енгiзiлдi. 



16. Акционерлiк қоғамның құрылтайшылары (акционерлерi). 
Осы  тармақта құрылтайшы (лар) алдынала төлеген акциялар саны немесе 

қоғамның орналастырылған акцияларының он жəне одан көп пайызына ие 
акционерлердiң меншiгiндегi акциялардың пайыздық ара қатынасы көрсетiлуге тиiс. 
 Мəлiметтерде жеке тұлға-құрылтайшы немесе акционердiң тегi, аты, əкесiнiң 
аты, туған жылы жəне заңды тұлға-құрылтайшы немесе акционердiң толық атауы, 
орналасқан мекен-жайы көрсетiлуге тиiс. 
 
 2006 жылдың 31 желтоқсанына «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ қоғамның 
орналастырылған акцияларының он жəне одан көп пайызына ие акционерi болып 
саналады: 
 

Заңды тұлға-
акционерлердiң  
толық атауы 

Заңды тұлға-
акционерлердiң  
мекен-жайы 

Қоғамның 
орналастырылған 

акцияларының он жəне 
одан көп пайызына ие 

акционерлердiң 
меншiгiндегi акциялардың 
пайыздық ара қатынасы 

(%) 

«Central Asia  Petroleum LTD» 
компаниясы 

РО Box 957 TORTOLA 
Offshore Inc/Central Road 
Town 

97,01 

 
 
45. Акциялар туралы мəлiметтер. 

1) акциялардың саны, түрлерi -  «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 107 856 540 
жай акциясы жəне 1 089 460 пұрсатты акциясы. 

 
 
 
 
 
 
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 
Бас директоры       С.Е.Қырымқұлов 
 
 
 
 
Бас бухгалтер       Б.Г. Рахымбаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В  ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» 
      Следующие пункты Проспекта изменить и изложить в новой редакции:     

12. Совет Директоров  акционерного общества. 
1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета 

директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров);  
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за 

последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по 
совместительству. 

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к 
общему количеству акций, размещенных акционерным обществом. 

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих 
членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству 
размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
члена Совета 
Директоров 
и год его 

рождения, с 
указанием 

независимого 
директора

 

Занимаемые должности 
 в настоящее время и 
 за последние 3 года 

 (в том числе по совместительству) 

% 
соотношение 

акций в 
общем 

кол-ве акций, 
размещенных 

АО 
«Мангистауму

найгаз» 

Доля в 
уставном 
капитале  

 дочерних и 
зависимых  
орг-циях  

АО 
«Мангистауму
найгаз» (в %) 

 

Сарсенов  

Рашит 

Темирбулатович, 

1949 г.р.; 

 
 
 

 
Председатель Совета Директоров 

АО «Мангистаумунайгаз» 
 

• с 1998 г.    по настоящее время 
Председатель Совета Директоров 

     АО «Мангистаумунайгаз» 
 

 
 
 

0,00344 
 

 
 
 

0,00 

 
 

Сагын  

Еркасович 

Крымкулов, 

1940 г.р. 

 
Член  Совета Директоров 
АО «Мангистаумунайгаз» 

 
• с 1997 г. по настоящее время - 

Генеральный Директор АО 
«Мангистаумунайгаз» 

 

 
 
 

0,00247 
 

 
 
 

0,00 
 
 
 

 
Гинатулин 
Юрий 
Мидхатович, 
1958 г.р. 

 

Член  Совета Директоров 
АО «Мангистаумунайгаз» 

• с 1997 г.   по настоящее время – Глава 
Представительства  компании 
«Central  Asia Petroleum LTD»  

• c 2000 г. по настоящее время – 
Генеральный Директор ЗАО 
«Павлодарский нефтехимический 

 
 
 
 

0,00249 
 

 
 
 
 

0,00 



Фамилия, имя, 
отчество 

члена Совета 
Директоров 
и год его 

рождения, с 
указанием 

независимого 
директора

 

Занимаемые должности 
 в настоящее время и 
 за последние 3 года 

 (в том числе по совместительству) 

% 
соотношение 

акций в 
общем 

кол-ве акций, 
размещенных 

АО 
«Мангистауму

найгаз» 

Доля в 
уставном 
капитале  

 дочерних и 
зависимых  
орг-циях  

АО 
«Мангистауму
найгаз» (в %) 

завод» 
 

 
Абишев 

Салимжан 

Караевич, 

1950 г.р.; 
 

Член  Совета Директоров 
АО «Мангистаумунайгаз» 

 
• с 1997 г.   по настоящее время – 

Главный технический менеджер 
компании «Central Asia Petroleum 
LTD» 

• с 2001 г. по настоящее время – 
Генеральный директор ТОО 
«Казахстан Ойл шельф 
Корпорейшен»   

 

 
 
 

0,00096 
 

 
 
 

0,00 

 
Саддеки 
Ахмад 
Икебаль, 
1943 г.р.; 
 

Член  Совета Директоров 
АО «Мангистаумунайгаз» 

 
• в течение последних трех лет  по 

настоящее время президент  
компании  «Central Asia Petroleum  
ltd.»    

 

 
 
 
 

0,00234 
 

 
 
 
 

0,00 

 
Алимов  
Сергей 
Владимирович, 
1961 г.р. 

Независимый Член  Совета Директоров 
АО «Мангистаумунайгаз» 

 
• с 2004 года заведующий кафедрой 

«Международные отношения» 
Института международных 
профессий 

• с января 2005 года Первый проректор 
Каспийского Общественного 
университета  

•  с середины 2005 года по настоящее 
время  Ректор Каспийского 
Общественного университета 

•   

 
 
 

0,00 
 

 
 
 

0,00 

 
Мышкин  
Олег  
Николаевич, 
1963 г.р. 

Независимый Член  Совета Директоров 
АО «Мангистаумунайгаз» 

 
• в течение последних трех лет  по 

настоящее время Генеральный 
директор ТОО «Кастинг» 

 

 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 

0,00 

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 
указанных изменений. 

Из состава членов совета Директоров АО «Мангистаумунайгаз» в 2004 году был выведен 
г-н Крыкбаев Б., представляющий Государственный комитет по имуществу и приватизации, в 
связи с переходом его на другую работу. 



«01» декабря 2006 года количественный состав Совета Директоров АО 
«Мангистаумунайгаз» увеличился на 2 человека. В соответствии с Решением единственного 
акционера в состав Совета Директоров АО «Мангистаумунайгаз» вошли два независимых 
директора – Алимов С.В. и Мышкин О.Н. Указанные изменения были внесены в соответствии с 
пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II Об 
акционерных обществах.   

 
16. Учредители (акционеры)  акционерного общества. 
В данном пункте необходимо указать количество акций, предварительно 

оплаченных учредителем (учредителями), или процентное соотношение акций, 
принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами 
размещенных акций общества.

Сведения должны содержать фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения 
учредителя или акционера - физического лица и полное наименование, место нахождения 
учредителя или акционера - юридического лица.

 
По состоянию на 31 декабря 2006 года  акционером  АО «Мангистаумунайгаз», который 

владеет 10 и  более процентами  размещенных акций общества является:   
 
Полное наименование 

акционеров - 
юридических лиц  

Место нахождения 
акционеров - 

юридических лиц  

Процентное соотношение  
акций, принадлежащих  

акционерам     
 АО «Мангистаумунайгаз», 

которые владеют 10 и 
более %, размещенных 

акций общества  
(%) 

Компания «Central Asia 
Petroleum ltd.»    
 

PO  Box  957 TORTOLA  
Offshore Inc/ Central Road 
Town 
 

 
97,01 

  
45. Сведения об акциях: 
1) количество, виды акций  -  107 856 540  простых акций и 1.089.460 

привилегированных  акций АО «Мангистаумунайгаз»; 
 

                      
 
            Генеральный директор 

 АО «Мангистаумунайгаз»                                                                 Крымкулов С.Е. 
 
 
             
           
           Главный бухгалтер                                                                             Рахымбаева Б.Г. 
           
 
 
 
 
 


