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Қазақстан Республикасы 2003 жылдың 02 шілдесіндегі № 461-ІІ «Құнды қағаздар 

рыногы туралы» Заңының 9 бабындағы 4 тармағына сəйкес, «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» 
АҚ мынадай өзгерістерді «Қазатомөнеркəсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік 
Қоғамының акцияларды шығару Проспектісіне (Қазақстан Республикасының Қаржылық 
рынок пен қаржылық ұйымдарды реттеу жəне бақылау жөніндегі Агенттігінің 2007 
жылдың 27 сəуіріндегі Құнды қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы № А3520 
Куəлігі) енгізеді, бұдан əрі мəтін бойынша – Акцияларды шығару проспектісі: 

 
 
 
1. Акцияларды шығару проспектісінің 11 тармағы мына редакцияда баяндалсын: 
 
 
 

«11  Компанияның  Директорлары Кеңесі 
 
11.1. «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  Директорлары Кеңесінің 2009 

жылғы 23 ақпанындағы №10 («Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Басқармасының 2009 жылдың 21 мамырындағы № 53/09,  2009 жылдың 6 тамызындағы  
№ 74/09 көзбе-көз отырыстарының Шешімдерімен енгізілген өзгеріспен (Жалғыз 
акционерінің Шешімі)) көзбе-көз отырысының  шешімімен бекітілген «Қазатомөнеркəсіп» 
Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары Кеңесінің құрамы (Жалғыз акционердің 
Шешімі) «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  Басқармасының 2010 жылдың 24 
ақпанындағы  № 14/10-шы көзбе-көз отырысының Шешімімен (Жалғыз акционердің 
Шешімі) өзгертілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркəсіп» Ұлттық атом компаниясы» 
АҚ Директорлары Кеңесі мына құрамда бекітілді: 

 
   
 

Тегі, аты, əкесінің аты Атқарған лауазымдары 
 Құлыбаев Тимур Асқарұлы, 
 1966 ж.т. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары,  
Төрағасы. 
Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: 
а) 2008 жылдан - қазіргі уақытқа дейін - «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары; 
б) 2006 жылдан - 2007 жылға дейін – «Самұрық» мемлекеттік 
активтерін басқару жөніндегі Қазақстан холдингі» АҚ 
Басқарма төрағасының орынбасары; 
Соңғы үш жылда атқарған лауазымдарымен қоса 
атқарғаны: 
а) 2005 жылдан – Қазақстан Республикасында өз қызметін 
жүзеге асырып жатқан мұнайгаз жəне энергетикалық 
секторлардағы кəсіпорындарды біріктіруші «KazEnergy» 
Ассоциациясын қазіргі уақытқа дейін басқарып отыр. 
  

Мағауов Əсет Маратұлы, 
1972 ж.т. 

Қазақстан Республикасы Энергетика жəне минералдық 
ресурстарының вице-министрі 
Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: 
а) 2007 жылдан – қазіргі уақытқа дейін - Қазақстан 



Республикасының Энергетика жəне минералдық 
ресурстарының  вице-министрі; 
б) 2002 жылдан – 2007 жылға дейін – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық 
компаниясы ТШО-сындағы Үлестерді басқару жөніндегі 
департаментінің директоры, директордың орынбасары. 
 

Рамазанов Тілекқабыл 
Сəбитұлы, 
1961 ж.т. 

Тəуелсіз директор. 
Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: 
а) 2007 жылдан  - қазіргі уақытқа дейін – əль-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылымды көп қажет 
ететін технологияларды енгізу жөніндегі проректоры;   
 б) 2006 жылдан – 2007 жылға дейін - Қазақстан 
Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Ғылым 
комитетінің Төрағасы; 
в) 2000 жылдан – 2006 жылға дейін - əль-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің Тəжірибелік жəне 
теоретикалық физика ҒЗИ директоры; 
 Соңғы үш жылда атқарған лауазымдарымен қоса 
атқарғаны: 
а) 1987 жылдан – 2006 жылға дейін -  əль-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің ассистенті, аға оқытушысы, 
доцент, профессор. 

Сəденов Мұрат Əділханұлы, 
1956 ж.т. 

Тəуелсіз директор. 
Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: 
а) 2006 жылдан  - қазіргі уақытқа дейін –  Алматы қ., 
«SAT&Cjmpany» АҚ бас геологы, - бас менеджері;   
 б) 1997 жылдан - 2006 жылға дейін – Жер қойнауын 
пайдалану жөніндігі Оңтүстік-Қазақстан аумақтық басқарма 
бастығының орынбасары («Южказнедра» ТУ).   

Байжанов Ұлан Сапарұлы, 
1958 ж.т. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-тың 
Басқарушы директоры. 
Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: 
а)  2009ж.02-нен  - қазіргі уақытқа дейін - «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ –тың Басқарушы директоры; 
б)  2007ж. 07.-нен . – 2008 ж.05.-не дейін – «ҚазМұнайГаз МК 
АҚ бизнесті қолдау жəне құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі 
Вице-президент: 
в) 2005 ж. 12-нен – 2007 ж. 07.-не дейін -  «ҚазМұнайГаз МК 
АҚ Президенті Аппаратының Басшысы. 

Рамазанов Серікжан 
Мінайдарұлы, 1963 ж.т. 

Тəуелсіз директор. 
Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: 
а)  2009жылдан – қазіргі уақытқа дейін – «GPMI Центральная 
Азия « ЖШС Қаржы директоры;     
б)  2005жылдан – 2008 жылға дейін – «CAMDEN PARTNERS 
CENTRAL ASIA» Инвестициялық компанияның талдаушысы; 

Əбішев Жандос 
Жантөреұлы, 
1964 ж.т. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ –тыңтау-
өнеркəсіп активтерін басқару жөніндегі директоры. 
Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: 
а)  2009ж.09-нан – қазіргі уақытқа дейін - Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ –тыңтау-өнеркəсіп активтерін 
басқару жөніндегі директоры; 
б)  2007ж. 07-нен – 2009ж. 06-на дейін  - «Парасат» Ұлттық 



ғылыми-технологиялық холдингі Корпоративтік дамыту жəне 
активтерді басқару департаментінің директоры. 

Школьник Владимир 
Сергеевич, 
1949 ж.т. 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Президенті. 
Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: 
а) 2009ж. 05.-нен - қазіргі уақытқа дейін- «Қазатомөнеркəсіп» 
ҰАК» АҚ Президенті; 
б)  2008 жылдан –21.05.2009 жылға дейін Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне сауда министрі; 
в) 2007 жылдан - 2008  жылға дейін – Қазақстан 
Республикасы  Президентінің əкімшілігі басшысының 
орынбасары; 
 г) 2006 жылдан - 2007 жылға дейін – Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне сауда министрі. 
 

 
11.2. «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-

тың жалғыз акционері болып табылады, оған Қоғамның 36 692 361 дана санымен 
қарапайым акцияларының 100% тиесілі. Қоғамның дауыс беруші акцияларына АҚ  
«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлары кеңесінің мүшелері қожайын емес. 

  
 
11.3.   Директорлар кеңесінің мүшелерінде жəне олардың үлестес тұлғаларында 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-тың еншілес жəне тəуелді кəсіпорындарының акциялары 
(жарғылық капиталындағы үлестері) жоқ.. 

 
 
11.4. Өткен екі жыл бойы «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесі 

құрамындағы өзгерістер: 
 

11.4.1. «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  Директорлары Кеңесінің 2009 
жылғы 23 ақпанындағы №10 көзбе-көз отырысының шешімімен бекітілген («Самұрық-
Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  Басқармасының 2009 жылдың 21 мамырындағы № 
53/09 көзбе-көз отырысының Шешімімен бекітілгін өзгеріспен қоса (Жалғыз акционердің 
Шешімі) «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлары кеңесінің құрамына 2009 
жылдың 6 тамызындағы  № 74/09 көзбе-көз отырысының Шешімімен (Жалғыз 
акционердің Шешімі)  «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлары кеңесінің кейбір 
мүшелерінің өкілдіктерін уақытынан бұрын тоқтатуға, оның мүшесін сайлауға қатысты 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілген, осыған байланысты, «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» 
АҚ  Директорлары кеңесі мына құрамда бекітілді: 

 
 

Тегі, аты, əкесінің аты Атқаратын лауазымы 
Кұлыбаев Тимур Асқарұлы 
 1966 ж.т. 

.  «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Басқарма төрағасының орынбасары,  
Төраға. 

Мағауов Əсет Маратұлы, 
1972 ж.т. 

Қазақстан Республикасының Энергетика жəне 
минералдық ресурстарының Вице-министрі 

Ақшолақов Болат Оралұлы, 
1971 ж.т. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Басқарушы директоры 

Школьник Игорь 
Владимирович, 
1980 ж.т. 

 «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Атқарушы директоры 



Рамазанов Тілекқабыл 
Сəбитұлы, 
1961 ж.т. 

 Тəуелсіз директор 

Сəденов Мұрат Əділханұлы, 
1956 ж.т. 

 Тəуелсіз директор 

Байжанов Ұлан Сапарұлы, 
1958 ж.т. 

 «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Басқарушы директоры 

Рамазанов Серікжан 
Мінайдарұлы, 
1963 ж.т. 

Тəуелсіз директор 

Школьник Владимир 
Сергеевич, 1949 ж.т. 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Президенті. 
  

 
«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-тың Жалғыз акционерінің  Директорлар кеңесінің 

кейбір мүшелерінің өкілдіктерін уақыттан бұрын тоқтату жəне оның мүшесін сайлау 
туралы шешіміне байланысты «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-тың осы құрамына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.    

 
 

11.4.2. «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  Директорлары Кеңесінің 2009 
жылдың 23 ақпанындағы №10 көзбе-көз отырысының шешімімен  бекітілген 
«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің құрамына  («Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  Басқармасының 2009 жылдың 21 мамырындағы № 53/09 
көзбе-көз отырысының Шешімімен енгізілген өзгеріске байланысты) «Қазатомөнеркəсіп» 
ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілдіктері уақытынан ерте 
тоқтатылғанына, оның мүшесін сайлауға қатысты өзгерістер мен толықтырулар 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  Басқармасының 2009 жылғы 6 тамыздағы 
көзбе-көз отырысының №74/09-шы Шешімімен (Жалғыз акционердің Шешімімен) 
енгізілген, осыған байланысты, «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ  Директорлары кеңесі мына 
құрамда бекітілді: 

    
  
 

Тегі, аты, əкесінің аты Атқаратын лауазымы 
Кұлыбаев Тимур Асқарұлы, 
 1966 ж.т. 

.  «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Басқармасының орынбасары,  
Төраға. 

Мағауов Əсет Маратұлы, 
1972 ж.т. 

Қазақстан Республикасының Энергетика жəне 
минералдық ресурстарының Вице-министрі 

Ақшолақов Болат Оралұлы, 
1971 ж.т. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Басқарушы директоры 

Рамазанов Тілекқабыл 
Сəбитұлы, 
1961 ж.т. 

 Тəуелсіз директор 

Сəденов Мұрат Əділханұлы, 
1956 ж.т. 

 Тəуелсіз директор 

Байжанов Ұлан Сапарұлы, 
1958 ж.т. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Басқарушы директоры 

Школьник Владимир 
Сергеевич, 1949 ж.т.  
 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Президенті. 
  

 



«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің осы құрамына өзгерістер мен 
толықтырулар «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционерінің оның мүшесін сайлау 
туралы  шешіміне байланысты енгізілген.     

 
11.4.3. «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  Директорлары Кеңесінің 2009 

жылдың 23 ақпанындағы №10 көзбе-көз отырысының шешімімен  бекітілген 
«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің құрамына «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  Басқармасының 2009 жылдың 21 мамырындағы № 53/09 
көзбе-көз отырысының Шешімімен «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасын 
(Президентін) ауыстыруға қатысты  өзгеріс енгізілген, осыған байланысты, 
«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ  Директорлары кеңесі мына құрамда бекітілді: 

 
 

 
Тегі, аты, əкесінің аты Атқаратын лауазымы 

Кұлыбаев Тимур Асқарұлы, 
 1966 ж.т. 

.  «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Басқармасының орынбасары,  
Төраға. 

Мағауов Əсет Маратұлы, 
1972 ж.т. 

Қазақстан Республикасының Энергетика жəне 
минералдық ресурстарының Вице-министрі 

Ақшолақов Болат Оралұлы, 
1971 ж.т. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Басқарушы директоры 

Школьник Игорь 
Владимирович, 
1980 ж.т. 

 «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Атқарушы директоры 

Рамазанов Тілекқабыл 
Сəбитұлы, 
1961 ж.т. 

 Тəуелсіз директор 

Сəденов Мұрат Əділханұлы, 
1956 ж.т. 

 Тəуелсіз директор 

Рамазанов Мұрат Зикенұлы, 
1954 ж.т. 

Тəуелсіз директор 

Школьник Владимир 
Сергеевич, 
1949 ж.т. 
 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасы 
(Президенті) 
  

 
 
 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесінің аталған құрамындағы  
өзгерістер мен толықтырулар  «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-тың Жалғыз акционерінің 
Директорлар кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттігі уақытынан ерте тоқтатылғаны   жəне 
оның мүшесін саулау  туралы шешіміне байланысты  енгізілген болатын. 

 
 
11.4.4. «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  Директорлары Кеңесінің 

2009 жылдың 23 ақпанындағы №10 көзбе-көз отырысының шешімімен 
«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мына құрамда сайланды: 

 
    

Тегі, аты, əкесінің аты Атқаратын лауазымы 



Кұлыбаев Тимур Асқарұлы, 
 1966 ж.т. 

.  «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Басқармасының орынбасары,  
Төраға. 

Мағауов Əсет Маратұлы, 
1972 ж.т. 

Қазақстан Республикасының Энергетика жəне 
минералдық ресурстарының Вице-министрі 

Ақшолақов Болат Оралұлы, 
1971 ж.т. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Басқарушы директоры 

Школьник Игорь 
Владимирович, 
1980 ж.т. 

 «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ  
Атқарушы директоры 

Рамазанов Тілекқабыл 
Сəбитұлы, 
1961 ж.т. 

 Тəуелсіз директор 

Сəденов Мұрат Əділханұлы, 
1956 ж.т. 

 Тəуелсіз директор 

Рамазанов Мұрат Зикенұлы, 
1954 ж.т. 

Тəуелсіз директор 

Жəкішев Мұхтар Еркінұлы, 
1963 ж.т. 
 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ  Президенті  
  

 
«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесінің аталған құрамындағы  

өзгеріс «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционерінің «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» 
АҚ  Басқарма Төрағасын (Президентін) ауыстыру туралы шешіміне байланысты 
енгізілген. 

 
11.4.5.Қазақстан Республикасының Энергетика жəне минералдық ресурстар 

министрлігінің 2008 жылғы 26 наурызындағы №82 Бұйрығына сəйкес «Қазатомөнеркəсіп» 
ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесі мына құрамындда сайланды: 

 
 

Тегі, аты, əкесінің аты Атқаратын лауазымы 
Ақшолақов Болат Оралұлы, 
1971 ж.т. 

Қазақстан Республикасының Энергетика жəне минералды 
ресурстары вице-министрі, Төраға 

Сəрсенбаев Зейнұлла 
Сəкенұлы, 
1951 ж.т. 
  
 

Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау  
вице-министрі 

Шыналиев Ғазиз 
Қоршабекұлы, 
1960 ж.т. 
  
 

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 
Кеңсесінің Индустриалдық инновациялық бөлімі  
меңгерушісінің орынбасары  

Ерғожин Дəулет Еділұлы, 
1979 ж.т. 

Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі 

Жəкішев Мұхтар Еркінұлы., 
1963 ж.т.   
 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Президенті. 
  

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ №10  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  

Акционерного Общества «Национальная атомная компания 
«Казатомпром» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы, 2010 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 
года № 461-II «О рынке ценных бумаг», АО «НАК «Казатомпром» вносит следующие 
изменения в Проспект выпуска акций Акционерного общества «Национальная атомная 
компания «Казатомпром» (Свидетельство о государственной регистрации эмиссии 
ценных бумаг от 27 апреля 2007 года №А3520 Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций), далее по 
тексту – Проспект выпуска акций: 

  
 
1. Пункт 11 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции: 
 

 
«11  Совет Директоров Компании 

 
11.1. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» № 47/10 от 13 августа 2010 года (Решение 
Единственного акционера)  изменен состав Совета директоров АО «Национальная 
атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета 
директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»  № 10 от 23 
февраля 2009 года (с изменениями, внесенными Решениями очных заседаний Правления 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 2009 года, 
№ 74/09 от 6 августа 2009 года, №14/10 от 24 февраля 2010 года (Решения Единственного 
акционера)), в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания 
«Казатомпром» утвержден в следующем составе: 

 
Имя                  Позиция 

Кулибаев Тимур Аскарович, 
1966г.р. 

Заместитель председателя Правления АО «Фонд    
национального благосостояния «Самрук-Қазына»,  
Председатель. 
Занимаемые должности за последние три года: 
а) с 2008г. - по настоящее время - Заместитель председателя 
Правления АО «Фонд    национального благосостояния  
«Самрук-Қазына»; 
б) с 2006г. - 2007г. - Заместитель  председателя Правления АО 
«Казахстанский холдинг по управлению государственными 
активами «Самрук». 
Занимаемые должности за последние три года по 
совместительству: 
а) с 2005 года – по настоящее время возглавляет Ассоциацию 
«KazEnergy», объединяющую предприятия  нефтегазового  и         
энергетического секторов, осуществляющих свою деятельность 
 в Республике Казахстан. 
 

Магауов Асет Маратович, 
1972г.р. 

Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан. 
Занимаемые должности за последние три года: 
а) с 2007г. - по настоящее время - Вице-министр энергетики и 
минеральных ресурсов Республики Казахстан; 
б) с 2002г. - по 2007г. – Заместитель директора,  
Директор департамента по управлению долей в ТШО  
Национальной компании «КазМунайГаз». 
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Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 
1961г.р. 

Независимый директор.  
Занимаемые должности за последние три года: 
а) с 2007г. - по настоящее время - Проректор по  
наукоемким технологиям и внедрению Казахского 
национального университета имени аль-Фараби; 
 б) с 2006г. - по 2007г. - Председатель Комитета науки   
Министерства образования и науки Республики 
 Казахстан; 
в) с 2000г.- по 2006г. - Директор НИИ  
экспериментальной и теоретической физики 
Казахского национального университета  
имени аль-Фараби.  
Занимаемые должности за последние три года по 
совместительству: 
а) с1987г.- по 2006г.- ассистент, старший преподаватель,  
доцент, профессор Казахского национального  
университета  имени аль-Фараби 

Саденов Мурат Адылханович, 
1956г.р. 

Независимый директор. 
 Занимаемые должности за последние три года: 
а) с 2006г. - по настоящее время -  Главный менеджер – 
Главный геолог АО «SAT&Company», г. Алматы;  
б) с1997г. - по 2006г.- Заместитель начальника  
Южно-Казахстанского территориального 
управления по недропользованию   
(ТУ «Южказнедра»). 

Байжанов Улан Сапарович, 
1958г.р. 

Управляющий директор АО «Фонд национального 
благосостояния  «Самрук-Қазына». 
Занимаемые должности за последние три года: 
а) с 02.2009г. – по настоящее время - Управляющий директор 
АО «Фонд национального благосостояния  «Самрук-Қазына»; 
б) с 07.2007г. – по 05.2008г. – Вице-президент по поддержке 
бизнеса и правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз»; 
в) с 12.2005г. – по 07.2007г. – Руководитель аппарата 
президента  АО НК «КазМунайГаз». 

Рамазанов Серикжан Мнайдарович, 
1963 г.р. 
 
 

Независимый директор. 
Занимаемые должности за последние три года: 
а) с 2009г. - по настоящее время -  Финансовый директор ТОО 
«GPMI Центральная Азия»;  
б) с 2005г. - по 2008г.- Аналитик Инвестиционной компании 
«CAMDEN PARTNERS CENTRAL  ASIA». 

Абишев Жандос Джантореевич, 
1964 г.р. 

Директор по управлению горно-промышленными активами АО 
«Фонд национального благосостояния  «Самрук-Қазына». 
Занимаемые должности за последние три года: 
а) с 07.2009г. - по настоящее время  -  Директор по управлению 
горно-промышленными активами АО «Фонд национального 
благосостояния  «Самрук-Қазына»;  
б) с 07.2007г. - по 06.2009г. - Директор Департамента 
корпоративного развития и управления активами 
Национального научно-технологического холдинга «Парасат». 
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Школьник Владимир Сергеевич, 
1949 г.р. 

Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром». 
Занимаемые должности за последние три года: 
а) с 21.05.2009г. – по настоящее время Председатель Правления 
АО «НАК «Казатомпром». 
б) с 2008г.- по 21.05.2009г. - Министр индустрии и торговли 
Республики Казахстан; 
в) с 2007г. - по 2008г. - Заместитель руководителя 
администрации Президента Республики Казахстан; 
г) с 2006г.- по 2007г. - Министр индустрии и торговли 
Республики Казахстан. 

          
 
         11.2. Единственным акционером АО «НАК «Казатомпром» является АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Қазына», которому принадлежит 100% простых 
акций АО «НАК «Казатомпром» в количестве 36 692 361 штук. Члены Совета директоров 
АО «НАК «Казатомпром» не владеют голосующими акциями АО «НАК «Казатомпром». 
 

11.3. Члены Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и их аффилиированные 
лица не имеют акций (долей в уставном капитале) дочерних и зависимых предприятий 
АО «НАК «Казатомпром». 

 

 

11.4. Изменения в составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в течение 
предыдущих двух лет:  
 

11.4.1. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына» № 14/10 от 24 февраля 2010 года (Решение 
Единственного акционера)  изменен состав Совета директоров АО «Национальная 
атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета 
директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»  № 10 от 23 
февраля 2009 года (с изменениями, внесенными Решениями очных заседаний Правления 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 2009 года, 
№ 74/09 от 6 августа 2009 года (Решения Единственного акционера)), в связи с чем, Совет 
директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» утвержден в 
следующем составе: 
 
 
 

Имя                  Позиция 
Кулибаев Тимур Аскарович, 
1966г.р. 

Заместитель председателя Правления АО «Фонд    
национального благосостояния «Самрук-Қазына»,  
Председатель. 
 

Магауов Асет Маратович, 
1972г.р. 

Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан. 
 

Акчулаков Болат Уралович, 
1971г.р. 

Управляющий директор АО «Фонд национального 
благосостояния  «Самрук-Қазына». 
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Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 
1961г.р. 

Независимый директор.  
 

Саденов Мурат Адылханович, 
1956г.р. 

Независимый директор. 
 

Байжанов Улан Сапарович, 
1958г.р. 

Управляющий директор АО «Фонд национального 
благосостояния  «Самрук-Қазына». 
 

Рамазанов Серикжан Мнайдарович, 
1963 г.р. 
 

Независимый директор. 
 

Школьник Владимир Сергеевич, 
1949 г.р. 

Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром». 
 
 

 
 

Изменения и дополнения в данный состав Совета директоров АО «НАК 
«Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера АО «НАК 
«Казатомпром» о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО 
«НАК «Казатомпром» и  избрании его члена. 

 
 
11.4.2. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» № 74/09 от 6 августа 2009 года (Решение 
Единственного акционера) внесены изменения и дополнения в состав Совета директоров 
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного 
заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»  
№ 10 от 23 февраля 2009 года (с изменением, внесенным Решением очного заседания 
Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 
2009 года (Решение Единственного акционера)), касающиеся досрочного прекращения 
полномочий некоторых членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», избрании 
его члена, в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания 
«Казатомпром» был утвержден в следующем составе: 

 
 

 
Имя                  Позиция 

Кулибаев Тимур Аскарович, 
1966г.р. 

Заместитель председателя Правления АО «Фонд    
национального благосостояния «Самрук-Қазына»,  
Председатель. 
 

Магауов Асет Маратович, 
1972г.р. 

Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан. 
 

Акчулаков Болат Уралович, 
1971г.р. 

Управляющий директор АО «Фонд национального 
благосостояния  «Самрук-Қазына». 
 

Рамазанов Тлеккабул 
Сабитович, 
1961г.р. 

Независимый директор.  
 

Саденов Мурат Адылханович, 
1956г.р. 

Независимый директор. 
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Байжанов Улан Сапарович, 
1958г.р. 

Управляющий директор АО «Фонд национального 
благосостояния  «Самрук-Қазына». 
 

Школьник Владимир Сергеевич, 
1949г.р. 

Председатель Правления (Президент) АО «НАК «Казатомпром». 
 

 
 

Изменения и дополнения в данный состав Совета директоров АО «НАК 
«Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера АО «НАК 
«Казатомпром» об избрании его члена. 

 
11.4.3. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 2009 года (Решение Единственного 
акционера) внесено изменение в состав Совета директоров АО «Национальная атомная 
компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 
года, касающееся смены Председателя Правления (Президента) АО «НАК 
«Казатомпром», в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания 
«Казатомпром» был утвержден в следующем составе: 

 
 

Имя                  Позиция 
Кулибаев Тимур Аскарович, 
1966г.р. 

Заместитель председателя Правления АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына», Председатель. 

Магауов Асет Маратович, 
1972г.р. 

Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан. 

Акчулаков Болат Уралович, 
1971г.р. 

Управляющий директор АО «Фонд национального 
благосостояния  «Самрук-Қазына». 

Школьник Игорь Владимирович, 
1980г.р. 

Исполнительный директор АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына» 
 

Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 
1961г.р. 

Независимый директор.  
 

Саденов Мурат Адылханович, 
1956г.р. 

Независимый директор 
  
 

Рамазанов Мурат Зикенович, 
1954г.р. 

Независимый директор 
 

Школьник Владимир Сергеевич, 
1949г.р. 

Председатель Правления (Президент) АО «НАК «Казатомпром» 
 

 
 
Изменения и дополнения в данный состав Совета директоров АО «НАК 

«Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера АО «НАК 
«Казатомпром» о досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета 
директоров и избрании его члена. 

 
 

11.4.4. Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года был избран Совет 
директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» в следующем составе: 
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Имя                  Позиция 

Кулибаев Тимур Аскарович, 
1966г.р. 

Заместитель председателя Правления АО «Фонд     
национального благосостояния «Самрук-Қазына»,  
Председатель. 
 

Магауов Асет Маратович, 
1972г.р. 

Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан. 
 

Акчулаков Болат Уралович, 
1971г.р. 

Управляющий директор АО «Фонд национального 
благосостояния  «Самрук-Қазына». 
 

Школьник Игорь Владимирович, 
1980г.р. 

Исполнительный директор АО «Фонд национального 
благосостояния  «Самрук-Қазына» 
 

Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 
1961г.р. 

Независимый директор.  
 

Саденов Мурат Адылханович, 
1956г.р. 

Независимый директор 
  
 

Рамазанов Мурат Зикенович, 
1954г.р. 

Независимый директор 
 

Джакишев Мухтар Еркынович, 
1963г.р. 

Президент АО «НАК «Казатомпром» 
 

 
Изменение в данный состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» было 

внесено в связи с решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» о смене 
Председателя Правления (Президента) АО «НАК «Казатомпром».  

 
11.4.5. Согласно Приказу Министерства энергетики и минеральных ресурсов 

Республики Казахстан от 26 марта 2008 года № 82 был избран Совет директоров АО 
«Национальная атомная компания «Казатомпром» в следующем составе: 
 
 
 
                   Имя                                      Позиция 
Акчулаков Болат Уралович,  
1971г.р. 

Вице-министр энергетики и минеральных  
ресурсов Республики Казахстан, председатель  
 

Сарсембаев Зейнулла Сакенович, 
 1951г.р. 

Вице-министр охраны окружающей среды 
Республики Казахстан 

Чиналиев Газиз Коршабекович, 
1960г.р. 

Заместитель заведующего Отделом индустриально-
инновационного развития Канцелярии Премьер-
Министра Республики Казахстан 
 

Ергожин Даулет Едилович, 
1979г.р. 

Вице-министр финансов Республики Казахстан 
 

Джакишев Мухтар Еркынович, 
1963 г.р. 

Президент АО «НАК «Казатомпром» 
 

            

    








