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«Маңғыстау электртораптық  
бөлу компаниясы»  

акционерлік қоғамының 
 

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 
ПРОСПЕКТІСІНЕ 

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 
 
 
 
 
Уəкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымының проспектісін 
мемлекеттік тіркеуі инвесторларға   проспектіде сипатталған акцияларды  
сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді.  
Акциялар шығарылымын мемілекеттік тіркеуге алған уəкілетті орган осы 
құжаттағы ақпараттың мазмұны үшін жауап бермейді. Проспект Қазақстан 
Республикасы заңдарының талаптарына сəйкес келуі жағынан ғана қаралды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы, 2008 жыл 
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2005 жылдың 17 қарашада тіркелген «Маңғыстау электртораптық бөлу 
компаниясы» акционерлік қоғамының Акциялар шығарылымының проспектісіне мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:    
 1. «АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР» деп аталушы І 
тараудың  5 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 

«5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондары мен факс нөмерлері, 
электрондық пошта адресі жөнінде мəліметтер 
Ø Заңды жəне нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 

130000, Ақтау қаласы, Құс фабрикасы ауданы, телефон: (7292) 200298, факс: (7292) 
200281, электрондық адрес: info@mrek.kz». 
 
2. «АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР» деп аталушы І 

тараудың  8 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«8. Эмитентке жəне шығарылған бағалы қағаздарына халықаралық жəне 

(немесе) отандық рейтингтік агенттігімен берілген рейтинг жөніндегі мəліметтер. 
Қаржылық агенттің мəртебесі берілгендігі туралы мəлімет. 

 «Fitch Ratings» рейтингтік агенттігі тарапынан «Маңғыстау электртораптық бөлу 
компаниясы» АҚ-на шетелдік жəне ұлттық валютадағы «ВВ+» халықаралық ұзақ мерзімді 
рейтингі берілген. Қысқа мерзімді «В» жəне ұлттық ұзақ мерзімді «А+» рейтингтері.  Ұзақ 
мерзімді  жəне  ұлттық ұзақ мерзімді  рейтинг бойынша болжам «тұрақты».  

Сонымен қатар «Fitch Ratings» рейтингтік агенттігі «Маңғыстау электртораптық 
бөлу компаниясы» АҚ-ның ішкі облигацияларына ұлттық жəне шетелдік валютада «ВВ+» 
артықшылықты қамтылмаған рейтинг берді. 

«МЭБК» АҚ-ына қаржылық агент мəртебесі берілген жоқ.».  
 
3. «АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР» деп аталушы І 

тараудың 11 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«11. Қоғам корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күн 
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның (қоғамның барлық дауыс беруші акциялары тиесілі 

акционер) Директорлар кеңесінің 2008ж. 31 наурыздағы №7 шешімімен  «Маңғыстау 
электротораптық бөлу компаниясы» АҚ-ның корпоративтік басқару кодексі бекітілген.». 

 
4. «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ 

(АКЦИОНЕРЛЕР)»  деп аталушы ІІ тараудың 12 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  
 «12. Эмитенттің Директорлар кеңесі 

1-кесте. Директорлар кеңесінің мүшелері 
№ Директорлар кеңесі 

мүшелерінің аты-жөні 
Соңғы 3 жылдағы жəне қазіргі уақыттағы 
қызметі, соның ішінде қоса атқарған 
қызметтері 
 
 

Жарғылық 
капиталдағы 
акциялар 
үлесі  
( %-пен) 

Еншілес немесе 
тəуелді 
ұйымдарының 
жарғылық 
капиталындағы 
акцияларының 
үлесі  (%-пен)  

1 Оразбаев  
Бырлык Есиркепович 

2002-2007 
жылдар 
аралығында 
2007 
жылдан 
қазіргі 
уақытқа 
дейін 

Қазақстан Республикасының 
Энергетика жəне минералдық 
ресурстар вице-министрі; 
«Алматы электр станциялар» 
АҚ Басқарма Төрағасы, 
«МЭБК» АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы 

жоқ жоқ 

2 Муханова  
Сауле Чапаевна 

2007 
жылдан 
қазіргі 
уақытқа 
дейін  

«Самұрық» холдингі» АҚ 
электроэнергетика активтерін 
басқару тобының сарапшысы; 
 
 

жоқ жоқ 

mailto:info@mrek.kz
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2004-2006 
жылдар 
аралығында 

Қазақстан Республикасы 
Төтенше жағдайлар 
министрлігінің « Өрт сөндіру 
жəне авариялық құтқару 
жұмыстары қызметі» ММ 
бастығының экономика 
жөніндегі орынбасары 

3 Сулейменов  
Серик Жусипович 

2007 
жылғы 13 
наурыздан 
қазіргі 
уақытқа 
дейін 
2005-2007 
жылдар 
аралығында 

«МЭБК» АҚ Басқарма 
Төрағасы 
 
 
 
 
«Қазақстан коммуналдық 
жүйелері» АҚ президенті 

жоқ жоқ 

4 Кушербаев  
Жомарт Елеуович 

1996 
жылдан 
қазіргі 
уақытқа 
дейін 

«Қызылорда электртораптық 
бөлу команиясы» АҚ 
президенті 

жоқ жоқ 

5 Скуйбеда  
Александр 
Григорьевич 

2007 
жылдан 
қазіргі 
уақытқа 
дейін 
2005-2006 
жылдар 
аралығында 

«Қарағанды аймақтық 
энергетика компаниясы» 
ЖШС директоры, тəуелсіз 
директор 
 
«Гефест» көмір өнеркəсібі 
кəсіпорындары 
ассоциациясының бас 
энергетигі 

жоқ жоқ 

6 Салихов  
Мендеш Халелович 

1997-2007 
жылдар 
аралығында 
2007 
жылдан 
қазіргі 
уақытқа 
дейін 

«Bolar Group» ЖАҚ мұнай 
сақтандыру компаниясының 
президенті; 
«Катказ Лимитед» ЖШС 
президенті,  

жоқ жоқ 

  
 

5. «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕР)»  деп 
аталушы ІІ тараудың 15 тармағының г) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

 
  2-кесте. Бөлiмшелер басшылары туралы мəлiметтер  

№ Құрылымдық бөлімшелер  Басшысының аты-жөні, 
туған жылы жəне айы 

Қызметкер-
лерінің саны 

7 Бухгалтерия Сарсенова Асыл Сарсеновна 
01.02.1961 ж.т. 

8 

 
6. «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ 

(АКЦИОНЕРЛЕР)»  деп аталушы ІІ тараудың 16 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
 «16. Эмитенттің құрылтайшылары немесе акционерлері 
 Акционерлердің жалпы саны – 595, оның ішінде бір заңды тұлға жəне 594 – жеке 
тұлға. 

«Самұрық»  мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ-
ның  Директорлар кеңесінің 2007ж. 17 қыркүйектегі № 11/07 шешімімен «Маңғыстау 
электртораптық бөлу компаниясы» АҚ-ның 94,25 % акциясы «Самұрық-Энерго» АҚ-ға 
берілген. 



 4 

 
Орналастырылған акциялардың жалпы санының 10% жəне одан көп үлесіне ие акционерлер 

Жеке тұлғаның аты-жөні, заңды 
тұлғаның атауы 

Акционердің 
мекен-жайы 

Акционерге 
тиесілі 
акцияларды
ң саны 

Дауыс беруші 
акциялардың 
жалпы 

санының % 

Орналасты
рылған 
акциялард
ың жалпы 
санының % 

«Самұрық-Энерго»  АҚ 
Астана қ-сы,  

Əуезов  к-сі, 66 үй 

1 580 467 
дана дауфс 
беруші жай 
акциялар 

100% 94,25% 

 

 
7. «ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ» деп 

аталушы VII тараудың  44 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«44. Акциялар туралы мəлімет: 
1) акциялардың саны, түрлері  
- 2 011 016 жай акция; 
- 96 272 артықшылықты акция. 
2) құрылтайшылар арасында орналастырылған (орналастырылатын) акциялардың 

саны, түрлері - 1 452 277 жай акция жəне 96 272 артықшылықты акция. 
3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның нақты құны - 585 теңге. 
4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері - 
нақты құнның 10%.» 
 
8. «ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР» деп аталушы VIII тараудың 50 тармағы мынадай 

редакцияда жазылсын: 
«50. Инвесторларға арналған ақпарат. 

Ø  Инвесторлар қоғам Жарғысының көшірмесімен жəне акция шығару проспектісінің 
көшірмесімен, осы құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы 
мəліметтермен мына мекен-жайда таныса алады: Қазақстан Республикасы, 
Маңғыстау облысы, 130000, Ақтау қаласы, Құс фабрикасы ауданы, телефон: (7292) 
200298, факс: (7292) 200281». 
 

 
Басқарма төрағасының м.а.     М. Махамбетсалиев 
 
 
Бас есепші             А. Сарсенова 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ  

ВЫПУСКА АКЦИЙ 
акционерного общества  

«Мангистауская распределительная 
электросетевая компания»  

(АО «МРЭК») 
 
 
 
 
Государственная регистрация проспекта выпуска объявленных акций 
уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо 
рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в 
проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций не несет ответственность за содержание данного 
документа. Проспект рассматривался только на соответствие требованиям 
законодательства Республики Казахстан.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан, г. Актау, 2008 год 
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В Проспект выпуска акций акционерного общества «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания», зарегистрированного 17 ноября 2005 года, 
внести следующие изменения и дополнения: 
 1. Пункт 5 раздела 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ» 
изложить в следующей редакции: 

«5. Сведения о месте нахождения Эмитента, номерах, контактных телефонов и 
факса, адресе электронной почты 
Ø Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, 

130000, г. Актау, район Птицефабрики, телефон (7292) 200298, факс: (7292) 
200281, электронный адрес: info@mrek.kz». 

 
2. Пункт 8 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ» 

изложить в следующей редакции: 
 «8. Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными и (или) отечественными рейтинговыми 
агентствами. Сведения о присвоении статуса финансового агентства. 

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» присвоило АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания» (АО «МРЭК») долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента («РДЭ») «BB+», краткосрочный РДЭ «B» и национальный 
долгосрочный рейтинг «A+»(kaz). Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному 
долгосрочному рейтингу – «Стабильный».  
Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» также присвоило внутренним облигациям АО 
«МРЭК» приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной и национальной валюте 
«BB+».  
АО «МРЭК» не присвоен статус финансового агента  

 
3. Пункт 11 раздела 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ» 

изложить в следующей редакции: 
«11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления. 
Решением  Совета директоров АО «Самрук-Энерго» № 7 от 31 марта 2008г. 

(акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества) утвержден Кодекс 
корпоративного управления АО «Мангистауская распределительная электросетевая 
компания».   
 

4. Пункт 12 раздела II «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)» 
изложить в следующей редакции: 

«12. Совет директоров Эмитента 
Таблица 2. Члены Совета директоров 

№ Фамилия, имя и отчество 
членов Совета 
директоров 

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 Оразбаев  
Бырлык Есиркепович 

с 2007 г. 
по наст. 
время 
 
 
2002-2007 
гг. 
 

Председатель Правления АО 
«Алматинские электрические 
станции», Председатель 
Совета Директоров АО 
«МРЭК» 
Вице-Министр энергетики и 
минеральных ресурсов 
Республики Казахстан; 

нет нет 

2 Муханова  
Сауле Чапаевна 

с 2007 г. 
по наст. 
время 
 
 

Эксперт группы по 
управлению 
электроэнергетическими 
активами АО «Холдинг 
Самрук»; 

нет нет 

mailto:info@mrek.kz
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2004-2006 
гг. 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан, 
заместитель начальника по 
экономике ГУ «Служба 
пожаротушения и аварийно-
спасательных работ» 

3 Сулейменов  
Серик Жусипович 

с 13 марта 
2007 года 
по наст. 
время 
2005-2007 
гг. 

Председатель Правления 
АО «МРЭК» 
 
 
Президент АО 
«Казахстанские 
коммунальные системы» 

нет нет 

4 Кушербаев  
Жомарт Елеуович 

с 1996- по 
наст. 
время 

Президент АО 
«Кызылординская 
распределительная 
электросетевая компания, 
независимый директор 

нет нет 

5 Скуйбеда  
Александр Григорьевич 

с 2007 г. 
по наст. 
время 
 
 
2005-2006 
гг. 

Директор ТОО 
«Карагандинская 
региональная энергетическая 
компания», независимый 
директор 
Главный энергетик 
Ассоциаций предприятий 
угольной промышленности 
«Гефест» 

нет нет 
 

6 Салихов  
Мендеш Халелович 

с 2007 г. 
по наст. 
время 
1997-2007 
гг. 
 

Президент ТОО «Катказ 
Лимитед», независимый 
директор; 
Президент нефтяной 
страховой компании ЗАО 
«Bolar Group» 

нет нет 

 
5.  В подпункте г) пункта 15 раздела II «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ 

(АКЦИОНЕРЫ)» строку 7 изложить в следующей редакции:  
 

Таблица 5. Сведения о руководителях подразделений 
№ Подразделения  Ф.И.О. руководителя, дата 

рождения 
Численность 
сотрудников 

7 Бухгалтерия Сарсенова Асыл Сарсеновна 
01.02.1961 г.р. 

8 

 
 

6. Пункт 16 раздела II «АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИРОВАННЫЕ 
ЛИЦА ЭМИТЕНТА» изложить в следующей редакции: 

«16. Учредители или акционеры  эмитента. 
Общее количество акционеров 595, из которых одно юридическое лицо и 594 – 

физические лица. 
Решением Совета Директоров акционерного общества «Казахстанский холдинг пo 

управлению государственными активами «Самрук» № 11/07 от 17 сентября 2007г. 94,25 % 
акций АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» переданы АО 
«Самрук-Энерго». 

 

Акционеры владеющие 10 % и более от общего количества размещенных акций  
ФИО физического Адрес Количество акций, % от общего % от общего 
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лица, наименование 
юридического лица  

акционера  принадлежащих 
акционеру  

количества 
голосующих 
акций  

количества 
размещенных 
акций  

АО « Самрук-Энерго »  
г. Астана, ул. 
Ауэзова, дом 
66  

1 580 467 штук 
простых голосующих 
акций  

100%  94,25%  

 
 
 
7. Пункт 44 раздела VII «СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ» 

изложить в следующей редакции: 
 
«44. Сведения об акциях 
1) количество объявленных акций: 
- 2 011 016 простых акций; 
- 96 272 привилегированных акций. 
2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей – 

1 452 277 простых акций и 96 272 привилегированных акций. 
3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями - 585 тенге. 
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям - 10% от 

номинальной стоимости акций.» 
 

8. Пункт 50 раздела VIII «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в 
следующей редакции: 
 «50. Информация для инвесторов. 
Ø Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества и проспектом выпуска 

акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетом об итогах 
размещения акций по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 
130000, г. Актау, район Птицефабрики, телефон: (7292) 200298, факс: (7292) 
200281.». 

 
 
И.о. Председателя Правления         М. Махамбетсалиев 
 
 
Главный бухгалтер          А. Сарсенова 
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Приложение 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ещшоре 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Внутренний аудит 

Председатель Правления 

Заместитель Председателя Правления по экономике 

Отдел бюджетного 
планирования и 
аналитики 

Бухгалтерия 

Отдел программно-
технического 
обслуживания 

Заместитель Председателя Правления по производству 

Производственно-
техническое 
управление 

Служба безопасности и 
охраны труда 

Отдел ремонта 
оборудования 

Отдел эксплуатации 
электрических сетей и 
перспективного 
развития 

Отдел капитального 
строительства 

Центральная  
диспетчерская служба 

Служба релейной защиты 
автоматики и испытания 

Служба  высоко-
вольтных сетей 

Служба средств 
диспетчерского 
технологического 
управления 

 

РЭСы 

Главный инженер (начальник 
производственно технического управления)   

Советник Председателя Правления  

Отдел кадров 

Отдел договоров 
и реализации 
услуг 

Отдел материально-
технического 
снабжения 

Юридический отдел 

Служба механизации 
и транспорта 

Канцелярия 

Административно- 
хозяйственная 
служба 


