
 

«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы (ары қарай - Қоғам) 
акционерлердің назарына жеткізілетін мәселелер тізіміндегі жәйттерге қатысты 
Қоғамның органының құрамы өзгергендігі туралы төмендегідей мәліметтерді 
жолдайды/Настоящим акционерное общество «Страховая компания «Казахмыс» (далее 
- Общество) в целях информирования акционеров сообщает следующую информацию об 
изменении состава органа Общества: 

1. Акционерлік қоғамның органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе өзгерту туралы шешім 
қабылдаған күн, сондай шешімді қабылдаған акционерлік қоғамның органының атын көрсете 
отырып: 28 шілде 2017 жыл, Директорлар кеңесі. 

2. Акционерлік қоғамның құрамы сайланған (тағайындалған) немесе өзгерген органының атауы: 
Бақылаушы орган (Ішкі аудит қызметі). 

3. Акционерлік қоғамның құрамындағы өзгерістердің дені: орган құрамынан шығарылған адамның 
тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), орган құрамына сайланған (тағайындалған) адамның 
тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда):  
1) 2017 жылдың 31 шілдесінен Жазылбекова Жанна Рахимовнаның Ішкі аудит қызметі маманы 
ретінде уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.  
2) 2017 жылдың 01 тамызынан бастап Таймбетова Индира Оралбековна Ішкі аудит өызметі маманы 
болып тағайындалды. 
 
4. Акционерлік қоғамның құрамына енгізілген өзгерістерді ескере отырып, әрбір мүшенің тегі, аты, 
әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсете отырып акционерлік қоғамның органы құрамы: 1) 
Сыдыкова Гульнар Абдуламитовна – Ішкі аудит қызметінің төрайымы;  
2) Прназаров Алибек Сандыбекович – Ішкі аудит қызметінің төрайымының орынбасары; 
3) Таймбетова Индира Оралбековна – Ішкі аудит қызметінің маманы. 
 
5. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс 
беретін акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына шаққандағы 
пайыздық үлесі: қолданылмайды. 
 
6. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) мүшесіне еншілес 
ұйымдардағы тиесілі акциялардың (жарғылық қорға қатысу үлесі) сол ұйымдардың орналастырылған 
акциялардың жалпы көлеміне қатысты пайыздық үлесі (жарғылық қорға қатысу үлесі): 
қолданылмайды. 
 
1. Дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа акционерного 
общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение:  
28 июля 2017 года, Совет директоров. 
 
2. Наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен: 
Контрольный орган (Служба внутреннего аудита). 
 
3. Суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, 
избранного (назначенного) в состав органа:  
1) С 31 июля 2017 года досрочно прекращены полномочия Жазылбековой Жанны Рахимовны в 
качестве специалиста Службы внутреннего аудита.  
2) С 01 августа 2017 года Таймбетова Индира Оралбековна назначена специалистом Службы 
внутреннего аудита. 



 
4. Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, 
имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества: 
1) Сыдыкова Гульнар Абдуламитовна – председатель Службы внутреннего аудита;  
2) Прназаров Алибек Сандыбекович – заместитель председателя Службы внутреннего аудита; 
3) Таймбетова Индира Оралбековна – специалист Службы внутреннего аудита. 
 
5. Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену 
совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного 
общества: не применимо. 
 
6. Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному 
(назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций: не 
применимо. 

 


