Проспект выпуска акций
зарегистрирован Агентством
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций 28 мая 2004 года

Изменения № 18 в проспект выпуска акций АО НК «КазМунайГаз»
1) в подпункте 2) пункта 10 раздела 2 проспекта выпуска акций строку
Сауранбаев Нурлан
Ермекович

20.05.1967г. С 2007г. по 2010г. – Управляющий
директор АО НК «КазМунайГаз»
(член Правления);
С 04.2008г. по 07.2008г. – член
Совета
директоров
АО
«КазТрансОйл»;
С 12.2009г. по 09.2010г. – член
Совета директоров АО «Казахский
институт нефти и газа»;
С 08.2009г. по 09.2010г. – член
Совета директоров АО «Евро-Азия
Эйр»;
С 07.2010г. по настоящее время –
Советник
заместителя
председателя
Правления
АО
«Фонд
национального
благосостояния «Самрук-Қазына»

изложить в следующей редакции:

Салимгереев Малик
Жанабаевич

14.08.1960г.

21.04.2004
–
16.09.2007
–
Заместитель
директора
по
производству
АО
«РД
«КазМунайГаз» Производственный
Филиал «Эмбамунайгаз»;
17.09.2007 – 27.10.2007 – Советник
Генерального директора АО «РД
«КазМунайГаз»;
28.10.2007 – 05.04.2010 – директор
департамента развития нефтяной
промышленности ГУ Министерство
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
06.04.2010 – по настоящее время
директор
по
управлению
нефтегазовыми активами АО «Фонд
национального
благосостояния
«Самрук-Казына»;
С 21.06.2011 года член Совета
директоров АО НК «КазМунайГаз».

2) подпункт 5) пункта 10 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить
в следующей редакции:
Изменения в составе Совета директоров в 2009 году:

Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от
21 мая 2009 года досрочно прекращены полномочия Келимбетова К.Н. в
должности Председателя Совета директоров и назначен на данную
должность Кулибаев Т.А.
Изменения в составе Совета директоров в 2010 году:

Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 4
января 2010 года досрочно прекращены полномочия Кешубаева Г.К.

Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от
13 августа 2010 года досрочно прекращены полномочия Акчулакова Б.У. и
избран на данную должность Абулгазин Д.Р.


Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 1
ноября 2010 года избран членом Совета директоров Сауранбаев Н.Е.
Изменения в составе Совета директоров по состоянию на 1 августа
2011 года:

В связи с истечением срока полномочий совета директоров
решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 21 июня 2011
года состав совета директоров был переизбран в составе 6 человек со сроком
полномочий – 3 года. При этом срок полномочий Сауранбаева Н.Е. не был
продлен, и на данную должность избран Салимгереев М.Ж.
3) подпункт 2) пункта 11 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить
в следующей редакции:
Ф.И.О.

Дата
рождения

Должности, занимаемые за последние
три года в хронологическом порядке

Председатель Правления:
Кабылдин
Каиргельды
Максутович

01.01.1953г. 01.03.2002-19.09.2007г. Управляющий
директор
по
транспортной
инфраструктуре и сервисным проектам
АО НК «КазМунайГаз»;
27.07.2007–19.09.2007г. вице-президент
АО НК «КазМунайГаз», член Правления
АО НК «КазМунайГаз»;
03.2007–07.2007г.
член
Совета
директоров АО «КТК-К»;
07.2007–11.2007г. – председатель Совета
директоров АО «КТК-К»;
19.09.2007–20.08.2008г.
заместитель
Председателя
Правления
АО
«Казахстанский холдинг по управлению
государственными активами «Самрук»,
председатель Совета директоров АО НК
«КазМунайГаз»;
10.2008–03.2010 председатель Совета
директоров АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз»;

С 20.08.2008 г. по настоящее время
Председатель Правления АО НК
«КазМунайГаз».
Полномочия Председателя Правления:
Осуществляет
общее
руководство
деятельностью компании в соответствии
с Уставом КМГ и несет ответственность
за работу КМГ перед Советом
директоров и Единственным акционером
КМГ, а также возглавляет Правление
КМГ.
Члены Правления:
Айдарбаев Алик 19.05.1963г.
Серикович

Бозжанов
Толеген
Джумадович

10.08.2000-08.12.2009 – Генеральный
директор АО «Тургай Петролеум»;
14.12.2009-17.04.2011 - Генеральный
директор АО «Мангистаумунайгаз»;
С 18.04.2011 – по настоящее время –
управляющий директор по разведке и
добыче (член Правления) АО НК
«КазМунайГаз».

Полномочия управляющего директора
по разведке и добыче (члена Правления):
координирование
деятельности
по
мониторингу проектов по разведке и
добыче нефтегазовых месторождений;
обеспечение
разработки
контроля
реализации стратегии развития в области
геологии,
геофизики,
разведки
и
бурения; обеспечение рассмотрения и
согласования
рабочих
программ,
бюджета и отчетов по проектам
Общества и ДЗО по вопросам
казахстанского
содержания
в
нефтегазовых проектах.
11.02.1974г. 16.08.2004–29.08.2006г.
исполнительный директор по экономике
и финансам АО НК «КазМунайГаз»;

29.08.2006-21.03.2008г. - Генеральный
директор
АО
«Торговый
дом
«КазМунайГаз»;
20.08.2008–21.06.2009г. - вице-президент
АО НК «КазМунайГаз»;
22.06.2009г. по настоящее время –
управляющий директор по развитию
бизнеса (член Правления) АО НК
«КазМунайГаз»;
С 09.2008 – 03.2011 член Совета
директоров АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз»;
С 04.2009 - по настоящее время член
Совета
директоров
Мангистау
Инвестмент Б.В.;
С 2008г. - по настоящее время
Председатель
Совета
директоров
Ромпетрол Групп.
Полномочия управляющего директора
по развитию бизнеса (члена Правления):
возглавляет Комитет по планированию в
КМГ, руководит текущей деятельностью
Комиссии по реструктуризации активов.
Организует и несет ответственность за
результаты работы по следующим
направлениям
деятельности
КМГ:
- формирование сбалансированного
портфеля активов в основном бизнесе,
анализ рисков портфеля активов;
- анализ факторов, влияющих на
эффективность бизнес-планирования и
разработка
предложений
и
рекомендаций
по
повышению
эффективности бизнес-планирования и
бюджетирования, а также улучшению
бизнеса
на
основании
анализа
отклонений
от
бюджетов;
- разработка и реализация мероприятий

Мирзагалиев
Магзум
Маратович

07.11.1978

по
улучшению
финансовоэкономических показателей КМГ и его
ДЗО;
- разработка и реализацию единой ИТстратегии для всей группы компаний,
разработка и сопровождение единых
информационных систем и технологий,
внедрение новых технологий и систем
управления, систем информационной
безопасности.
11.08.2006–01.08.2007г. - Менеджер по
Производству
MI
Drilling
Fluids
International;
27.07.2007–25.06.2010г. - Генеральный
директор ТОО «ТенизСервис»;
С 11.05.2010 – по настоящее время –
управляющий директор по сервисным
проектам (член Правления) АО НК
«КазМунайГаз»;
С 09.2010 – по настоящее время является
председателем Совета директоров АО
"Авиакомпания "Евро-Азия Эйр", АО
«Казахский Институт Нефти и Газа».
Полномочия управляющего директора
по
сервисным
проектам
(члена
Правления): обеспечение реализации
стратегии
развития
и
основных
ключевых показателей деятельности
бизнес-направления
«Сервисные
проекты КМГ» и курируемых дочерних,
зависимых и совместно-контролируемых
сервисных
организаций
КМГ;
обеспечение
внедрения
и
совершенствования
корпоративного
управления по курируемому бизнеснаправлению;
- управление портфелем сервисных
активов,
содействие
развитию

Тиесов Данияр
Суиншликович

Шманов Нуртас
Нурибекович

нефтесервисных
производств;
- обеспечение конкурентоспособности
сервисного
направления
для
удовлетворения
существующих
и
прогнозируемых
потребностей
нефтегазового сектора и КМГ путем
развития действующей и создания новой
сервисной инфраструктуры.
06.12.1970г. 06.09.2006–09.06.2009г. - Заместитель
генерального директора АО «Торговый
дом «КазМунайГаз»;
09.2009г. - по настоящее время
Председатель Совета директоров АО
«КазМунайГаз
–
переработка
и
маркетинг»;
С 11.2006г. по настоящее время член
наблюдательного совета ТОО «АНПЗ»;
С 01.2008г. член Совета директоров
Ромпетрол Групп;
С 09.06.2009г. - по настоящее время управляющий директор по переработке
и маркетингу нефти (член Правления)
АО НК «КазМунайГаз».
Полномочия управляющего директора
по переработке и маркетингу нефти
(члена
Правления):
курирование
финансово-хозяйственной деятельности
дочерних организаций и зависимых
обществ; организация работ по развитию
системы маркетинга и повышению
эффективности торговых операций с
нефтью, продуктами переработки нефти;
координация работ по мониторингу
технического
состояния
объектов
розничной
сети,
реализации
нефтепродуктов.
24.12.1956г. 01.05.2006–01.12.2007г. – заместитель
генерального директора по общим

вопросам КТК-Р;
01.12.2007– 05.01.2009г. - Генеральный
директор АО «КазТрансОйл»;
05.01.2009г. –21.06.2010 –управляющий
директор;
09.2009г.- по настоящее время Председатель Совета директоров АО
«КазТрансОйл»,
АО
"НМСК
"Казмортрансфлот";
С 05.2009г. по настоящее время – член
Совета директоров АО «КТК-Р»;
С 22.06.2009г. по настоящее время –
управляющий директор по транспорту
нефти (член Правления) АО НК
«КазМунайГаз».

Жангаулов
Ержан
Арыстанбекович

Полномочия управляющего директора
по транспорту нефти (члена Правления):
осуществление
руководства
по
согласованию
показателей
производственных программ, бюджетов
и бизнес-планов дочерних и зависимых
организаций
нефтетранспортного
сектора; осуществление руководства по
координации
развития
систем
магистральных трубопроводов и по
определение внутренних и внешних
факторов, влияющих на их развитие.
28.05.1968г. 04.05.2006–21.06.2009г. - управляющий
директор АО НК «КазМунайГаз», затем
исполнительный директор по правовым
вопросам АО НК «КазМунайГаз»,
советник вице-президента АО НК
«КазМунайГаз»;
С 06.2006 г. – по настоящее время член
Совета директоров АО «Разведка
Добыча «КазМунайГаз»;
С 22.06.2009г. - по настоящее время –
генеральный менеджер по правовому

Акциялар шығарылымының
проспектісін
Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу
және қадағалау агенттігі
2004 жылғы 28 мамырда тіркеген

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акциялар шығарылымының проспектісіне
№ 18 өзгерістер

1) Акциялар шығарылымы проспектісінің 2-бөлімі 10-тармағының 2)
тармақшасында мынадай жол:
Сауранбаев Нұрлан
Ермекұлы

1967ж.
20.05.

2007жылдан бастап 2010 жылға
дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
басқарушы директоры (Басқарма
мүшесі);
2008ж.04 бастап 2008ж.07. дейін
– «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі;
2009ж.12 бастап - 2010ж. 09 дейін
– «Қазақ мұнай және газ
институты»
АҚ
Директорлар
кеңесінің мүшесі;
2009ж.08 бастап - 2010ж.09 дейін
–
«Еуро-Азия
Эйр»
АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі;
2010ж.07 бастап қазіргі уақытқа

дейін «Самұрық-Қазына» ұлттық
әл-ауқат
қоры»
АҚ
Басқармасының
төрағасы
орынбасарының кеңесшісі
мынадай редакцияда жазылсын:
Сәлімгереев Мәлік
Жаңабайұлы

1960ж.14.08

2004ж.21.04
–2007ж.16.09
–
«ҚазМұнайГаз»
БӨ»
АҚ
«Ембімұнайгаз» өндірістік филиалы
директорының
өндіріс жөніндегі
орынбасары;
2007ж.17.09–2007ж.27.10
«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ
директорының кеңесшісі;

–
бас

2007ж.28.10 –2010ж. 05.04 –
Қазақстан
Республикасының
Энергетика
және
минералдық
ресурстар министрлігі ММ мұнай
өнеркәсібін дамыту департаментінің
директоры
2010ж.06.04 бастап қазіргі уақытқа
дейін «Самұрық-Қазына» ұлттық
әл-ауқат қоры» АҚ-тың мұнай-газ
активтерін
басқару
жөніндегі
директоры;
2011ж.21.06 бастап «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ Директорлар кеңесінің
мүшесі.

2) Акциялар шығарылымы проспектісінің 2-бөлімі 10-тармағының 5)
тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
Директорлар кеңесі құрамының 2009 жылғы өзгерістері:

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2009 жылғы 21
мамырдағы шешімімен Қ.Н.Келімбетовтің Директорлар кеңесінің төрағасы

лауазымындағы өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды
лауазымға Т.А.Құлыбаев тағайындалды.

және осы

Директорлар кеңесі құрамының 2010 жылғы өзгерістері:

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2010 жылғы 4
қаңтардағы шешімімен
Ғ.Қ.Кешубаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын
тоқтатылды.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2010 жылғы 13
тамыздағы шешімімен Б.О.Ақшолақовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын
тоқтатылды және осы лауазымға Д.Р.Әбілғазин сайланды.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2010 жылғы 1
қарашадағы шешімімен Н.Е.Сауранбаев Директорлар кеңесінің мүшелісі
болып сайланды.
Директорлар кеңесі құрамының 2011 жылғы 1 тамыздағы жайкүйі бойынша өзгерістері:

Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі өтуіне байланысты
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2011 жылғы 21 маусымдағы
шешімімен 6 адамнан тұратын директорлар кеңесінің құрамы 3 жылдық
өкілеттік мерзімімен қайта сайланды. Осыған сәйкес Н.Е.Сауранбаевтың
өкілеттік мерзімі ұзартылған жоқ және осы лауазымға М.Ж.Сәлімгереев
сайланды.
3) Акциялар шығарылымы проспектісінің 2-бөлімінің 11-тармағының
2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
Аты-жөні

Туған күні

Соңғы үш жылда атқарған қызметтері
хронологиялық тәртіппен

Басқарма төрағасы:
Қабылдин
Қайыргелді
Мақсұтұлы

1953ж.01.01 2002ж.01.03-2007ж.19.09 «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ-тың тасымалдау инфрақұрылымы
және сервистік жобалар жөніндегі
басқарушы директоры;
2007ж.27.07–2007ж.
19.09
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ вице-президенті,
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының
мүшесі;
2007ж.03–2007ж.07.
«КҚК-Қ»
АҚ

Директорлар кеңесінің мүшесі;
2007ж.07.– 2007ж.11 – «КҚК-Қ» АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы;
2007ж.19.09–2008ж.20.08
«Самұрық»
мемлекеттік
активтерді
басқару
жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ
Басқармасы төрағасының орынбасары,
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар
кеңесінің төрағасы;
2008ж.10–2010ж.03
«ҚазМұнайГаз»
Барлау
Өндіру»
АҚ
Директорлар
кеңесінің төрағасы;
2008ж.20.08. бастап қазіргі уақытқа дейін
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының
төрағасы.
Басқарма төрағасының өкілеттіктері:
ҚМГ Жарғысына сәйкес компания
қызметін жалпы басқаруды жүзеге
асырады және ҚМГ жұмысы үшін ҚМГ
Директорлар
кеңесі
мен
Жалғыз
акционері алдында жауап береді, сондайақ ҚМГ Басқармасын басқарады.
Басқарма мүшелері:
Айдарбаев
1963ж.19.05
Алик Серікұлы

2000ж.10.08-2009ж.08.12
–
«Торғай
Петролеум» АҚ бас директоры;
2009ж.14.12
-2011ж.17.04
«Маңғыстаумұнайгаз»
АҚ
бас
директоры;
2011ж.18.04 бастап қазіргі уақытқа дейін
– «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлау және
өндіру жөніндегі басқарушы директоры,
(Басқарма мүшесі).
Барлау және өндіру жөніндегі басқарушы
директордың
(Басқарма
мүшесінің)
өкілеттіктері: мұнай-газ кен орындарын
барлау
және
өндіру
жөніндегі
жобалардың
мониторингі
бойынша

Бозжанов
Төлеген
Жұматұлы

қызметті үйлестіру; геология, геофизика,
барлау және бұрғылау саласындағы даму
стратегиясының
іске
асырылуын
бақылауды қамтамасыз ету; мұнай-газ
жобаларындағы қазақстандық қамту
мәселелері бойынша Қоғам мен ЕТҰ
жобалары
бойынша
жұмыс
бағдарламаларын,
бюджетті
және
есептерді қарау және келісуді қамтамасыз
ету.
1974ж.11.02 2004ж.
16.08–2006ж.29.08
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ экономика және
қаржы жөніндегі атқарушы директоры;
2006ж.29.08-2008ж.21.03
«ҚазМұнайГаз» сауда үйі» АҚ бас
директоры;
2008ж.20.08–2009ж.
21.06
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ вице-президенті;
2009ж.22.06 – қазіргі уақытқа дейін –
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бизнесті дамыту
жөніндегі
басқарушы
директоры
(Басқарма мүшесі);
2008ж.09
бастап
2011ж.03
дейін
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі;
2009ж.04 бастап қазіргі уақытқа дейін Маңғыстау Инвестмент Б.В. Директорлар
кеңесінің мүшесі;
2008ж. бастап бүгінгі күнге дейін
Ромпетрол Групп Директорлар кеңесінің
төрағасы.
Бизнесті дамыту жөніндегі басқарушы
директордың
(Басқарма
мүшесінің)
өкілеттіктері:
ҚМГ-да
жоспарлау
жөніндегі
комитетті
басқарады,
Активтерді қайта құрылымдау жөніндегі
комиссияның
ағымдағы
қызметіне
жетекшілік
етеді.

Мырзағалиев
Мағзұм
Маратұлы

1978ж.07.11

ҚМГ қызметінің мына бағыттардағы
жұмыстарын ұйымдастырады және оның
нәтижелері
үшін
жауап
береді:
- негізгі бизнестегі
теңдестірілген
активтер
қоржынын
қалыптастыру,
активтер портфелінің тәуекелін саралау;
- бизнес-жоспарлаудың тиімділігіне әсер
ететін факторларды талдау және бизнесжоспарлау мен бюджеттеу тиімділігін
арттыру
, сондай-ақ бюджеттен
ауытқушылықтарды талдау негізінде
бизнесті жақсарту бойынша ұсыныстар
мен
ұсынымдарды
әзірлеу;
- ҚМГ және оның ЕТҰ қаржыэкономикалық көрсеткіштерін жақсарту
бойынша іс-шараларды әзірлеу және іске
асыру;
- Компанияның барлық тобы үшін
бірыңғай ИТ-стратегияны әзірлеу және
іске асыру, бірыңғай ақпараттық жүйелер
мен технологияларды әзірлеу және
қолдау, жаңа технологиялар мен басқару
жүйелерін,
ақпараттық
қауіпсіздік
жүйелерін енгізу.
2006ж.11.08–2007ж.01.08 - MI Drilling
Fluids International өндіріс жөніндегі
менеджері;
2007ж.27.07.–
2010ж.25.06
«ТеңізСервис» ЖШС бас директоры;
2010 ж. 11.05 бастап
қазіргі уақытқа
дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ сервистік
жобалар жөніндегі басқарушы директоры
(Басқарма
мүшесі);
2010ж.09 бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуро-Азия Эйр" авиакомпаниясы» АҚ,
«Қазақ мұнай және газ институты» АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы болып
табылады.

Тиесов Данияр
Сүйіншілікұлы

Сервистік жобалар жөніндегі басқарушы
директордың
(Басқарма
мүшесінің)
өкілеттіктері: «ҚМГ сервистік жобалар»
бизнес-бағыты мен ҚМГ жетекшілік
ететін еншілес, тәуелді және бірлесіп
бақыланатын
сервистік
ұйымдарын
дамыту стратегиясын және олардың
қызметінің негізгі басты көрсеткіштерін
іске
асыруды
қамтамасыз
ету;
жетекшілік
ететін
бизнес-бағыт
бойынша
корпоративтік
басқаруды
енгізуді және жетілдіруді қамтамасыз
ету;
- сервистік активтер қоржынын басқару,
мұнай-сервистік өндірістердің дамуына
ықпал ету;
- қазіргі сервистік инфрақұрылымды
дамыту және жаңасын құру арқылы
мұнай-газ секторы мен ҚМГ-нің қазіргі
және
болжанатын
қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін сервистік бағыттың
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасы ету.
1970ж.06.12 2006ж.
06.09–2009ж.09.06
«ҚазМұнайГаз» сауда үйі» АҚ
бас
директорының орынбасары;
2009ж.09 – қазіргі уақытқа дейін
«ҚазМұнайГаз - өңдеу және маркетинг»
АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;
2006ж.11 бастап қазіргі уақытқа дейін «АМӨЗ» ЖШС Қадағалау кеңесінің
мүшесі;
2008ж.01
бастап Ромпетрол Групп
Директорлар кеңесінің мүшесі;
2009ж.09.06 бастап қазіргі уақытқа дейін
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай өңдеу
және маркетингі жөніндегі басқарушы
директоры (Басқарма мүшесі).

Шманов
Нұртас
Нұрыбекұлы

Мұнай өңдеу және маркетингі жөніндегі
басқарушы
директордың (Басқарма
мүшесінің)
өкілеттіктері:
еншілес
ұйымдар мен тәуелді қоғамдардың
қаржылық-шаруашылық
қызметіне
жетекшілік ету; маркетинг жүйесін
дамыту және мұнаймен, мұнай өңдеу
өнімдерімен сауда операцияларының
тиімділігін
арттыру
бойынша
жұмыстарды
ұйымдастыру;
мұнай
өнімдерін сатудың бөлшек сауда желісі
объектілерінің техникалық жай-күйінің
мониторингі
бойынша
жұмыстарды
үйлестіру.
1956ж.24.12 2006ж.01.05–2007ж.01.12 – КҚК-Р бас
директорының
жалпы
мәселелер
жөніндегі орынбасары;
2007ж.01.12–2009ж.05.01
«ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры;
2009ж.05.01 – 2010ж.21.06 – басқарушы
директор;
2009ж.09 – қазіргі уақытқа дейін
«ҚазТрансОйл»
АҚ,,
"Қазтеңізкөлікфлоты"
ҰТКК»
АҚ
Директорлар кеңестерінің төрағасы;
2009ж.05 бастап қазіргі уақытқа дейін «КҚК-Р» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшесі;
2009ж.22.06 бастап қазіргі уақытқа дейін
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
мұнай
тасымалдау
жөніндегі
басқарушы
директоры (Басқарма мүшесі).
Мұнай тасымалдау жөніндегі басқарушы
директордың
(Басқарма
мүшесінің)
өкілеттіктері:
мұнай
тасымалдау
секторының еншілес және тәуелді
ұйымдарының
өндірістік
бағдарламалары, бюджеттері мен бизнес-

Жанғауылов
Ержан
Арыстанбекұлы

жоспарларының көрсеткіштерін келісу
бойынша басшылықты жүзеге асыру;
магистральдық
құбырлар
жүйесін
дамытуды үйлестіру және олардың
дамуына әсер ететін ішкі және сыртқы
факторларды
анықтау
бойынша
басшылықты жүзеге асыру.
1968ж.28.05 2006ж.04.05–2009ж.21.06
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басқарушы
директоры, содан соң «ҚазМұнайГаз» ҰК
АҚ құқықтық мәселелер жөніндегі
атқарушы директоры, «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ вице-президентінің кеңесшісі;
2006ж.06 бастап осы уақытқа дейін «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі;
2009ж. 22.06 бастап қазіргі уақытқа
дейін
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі
басшы менеджері.
Құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі
басшы
менеджердің
(Басқарма
мүшесінің)
өкілеттіктері:
құқықтық
қамтамасыз ету департаментінің және
халықаралық
келісім-шарттар
департаментінің қызметін бақылауды
жүзеге асыру; мемлекеттік органдарға
және Жалғыз акционерге құқықтық
мәселелер бойынша, сондай-ақ Қоғамның
жаңа құқықтары мен міндеттемелерінің
пайда болуына байланысты Қоғамның
корпоративтік құжаттарын дайындауды
ұйымдастыру.

3) акциялар шығарылымы проспектісінің 6-бөлімінің 30-тармағының
1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Акциялардың саны, түрлері.

