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"Уəкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу шығарылым 
проспектiсiнде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да 
болмасын ұсыным берудi білдiрмейдi. Облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi 
жүзеге асырушы уəкiлеттi орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшiн жауап 
бермейдi. Облигациялар шығарылымы проспектiсiнiң Қазақстан Республикасы заңдарының 
талаптарына сəйкестiгi ғана қаралады. Эмитенттiң лауазымды тұлғалары осы проспектiдегi 
ақпараттың шынайылығы үшiн жауап бередi жəне ондағы барлық ақпарат шынайылығын 
жəне эмитентке жəне оның облигацияларына қатысты инвесторларды 
шатастырмайтындығын растайды". 

 
 

Қазақтан Республикасы, Алматы қ., 2006 жыл 
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1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР 

2. Эмитенттiң атауы 
1 - кесте. Атауы 

 Мемлекеттік тілде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

Толық атауы «Альянс Лизинг» 
Акционерлік қоғамы 

Акционерное общество 
«Альянс Лизинг» 

Joint Stock Company 
«Alliance Leasing» 

Қыскартылған 
атауы «Альянс Лизинг» АҚ АО «Альянс Лизинг» JSC«Alliance Leasing» 

 
3. Эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мəлiметтер 

 «Альянс Лизинг» ЖШС алғашқы мемлекеттік тіркелген күні - 2002 жылдың 26 
тамызы; 

 «Альянс Лизинг» ААҚ алғашқы мемлекеттік тіркелген күні - 2003 жылдың 14 
наурызы; 

 «Альянс Лизинг» АҚ қайта тіркелген күні - 2004 жылдың 07 маусымы. Алматы 
қаласының Əділет Департаментімен берілген Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу 
туралы №54136-1910-АҚ Куəлігі. 

 
4. Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi 

 СТН 600 900 508 204. Қазақстан Республикасының салық төлеуші ретінде 
мемлекеттік тіркелгені жөніндегі Куəлігі, 2004 жылдың 16 маусымында Медеу 
ауданы бойынша Алматы қаласының Салық Комитетімен берілген, сериясы 60 
№0034697. 

 
5. Эмитенттiң орналасқан жерi, байланыс телефондарының жəне факсының нөмiрлерi, 
электрондық почтасының адресi туралы ақпарат 

 Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050000, Медеу ауданы, 
Фурманов көшесі, 100А. 

 Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Медеу 
ауданы, Достық даңғылы, 117/6, тел./факс: 8 (3272) 504527, 504528, 504558, Е-mail: 
alf@alf.kz 

 
6. Эмитенттiң банктiк деректемелерi 

 «Альянс Банк» АҚ Алматыдағы дербес бөлімшесінде: 
ЖБК 052203127 
Вал. е/ш USD 112203397;  
Вал. е/ш EUR 222203494;  
Вал. е/ш RUR 582203600; 
БЖК 190501794; 
Кбе17 

 «Казкоммерцбанк» АҚ Алматыдағы дербес бөлімшесінде: 
ЖБК 082467736; 
Вал. е/ш USD 056070722; 
Вал. е/ш EUR 056070722; 
Вал.е/ш RUR 021160308;  
БЖК 190501724;  
Кбе 17 

 
7. Эмитент қызметiнiң түрлерi 

 лизингтің эртүрін жэне нысандарын жүзеге асыру, соның ішінде қаржы лизингін 
жүзеге асыру; 
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 ақша талап етуін беріп қаржыландыру (факторинг); 
 тасымалдауларды сату; 
 заңды түлғаларды, жеке тұлғаларды, шетелдік өкілдіктерді, фирмаларды жолаушы 
жəне жүк тасымалдау жөніндегі авиациялық-көлік қызметтерімен, соның ішінде ҚР 
мен ТМД аумағында шарттар мен тапсырыстардың негізінде үнемі жəне тапсырыс 
ұшуларымен қамтамасыз ету; 

 авиациялық техниканы комерциялық пайдалану; 
 өз атынан жəне басқа тұлғалардың делдалдылығы арқылы сауда-саттық қызметін 
жүргізу, тауарлармен заттай жəне алу құқығын беретін қужаттар арқылы тауарлармен 
көтерме жəне бөлшектік сауда-саттық жүргізу; 

 ішкі жэне халықарлық туризмде, соның ішінде арнайы, отбасылық, жеке сауықтыру 
жəне аң аулау, балық аулау тураларын ұйымдастыруда делдалдық қызметтер 
жүргізуді ұйымдастыру; 

 Қазахстан республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің басқа да 
түрлері. 

 
8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг 
агенттiктерi жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттiктерi берген 
рейтингтердiң болуы туралы мəлiметтер. Егер эмитентке қаржылық агенттiк мəртебесi 
берiлген жағдайда, онда уəкiлеттi орган қаулысының күнi, нөмiрi көрсетiледi 

 Айтылған рейтингтерге ие емес; 
 Қаржылық агенттiк мəртебесi берiлген жоқ. 

 
9. Эмитенттiң барлық филиалдары мен өкiлдiктерiнiң атауы, тiркелген күнi, 
орналасқан жерi жəне почталық мекен-жайы 

 Филиалдары мен өкiлдiктерi жоқ. 
 

10. Эмитенттiң қаржылық есебiне қаржылық есеп беру аудитiн жүзеге асыратын 
аудиторлық ұйымның (фамилиясы, аты, болса аудитордың аты-жөнi), олардың тиiстi 
алқалы органға (қауымдастық, палата) қатыстылығы көрсетiлген толық ресми атауы. 
Тиiстi қызмет көрсету шарттары жасалған заң жəне қаржылық мəселелер бойынша 
кеңесшiлердiң, олардың тиiстi алқалы органға (қауымдастық, палата) қатыстылығы 
көрсетiлген толық ресми атауы. 

 Аудиторлық ұйым - «Делойт и Туш» ЖШС (Бас лицензия №0000008, 1999 жылдың 21 
қазанда Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігімен берілген), Қазақстан 
Республикасы аудиторлер қауымдастығы мүшесі. 
Аудиторы – Чингильбаев Арман Чумангалиевич (аудиторлер палатасы мүшесі); 

 Қаржылық кеңесшi – «Альянс Капитал» қаржы компаниясы» АҚ (2004 жылы «25» 
қазанда берілген нақтылы ұстаушы ретiнде клиенттердiң шоттарын жүргізу 
құқығымен құнды қағаздар нарығында брокерлiк жəне дилерлiк қызметтi жүзеге 
асыруға арналған №0401200894 лицензиясы), «Қазақстан қаржыгерлерiнiң 
қауымдастығы» ТБҚ мүшесі жəне «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі. 

 
11. Эмитенттiң корпоративтi басқару кодексiн қабылдаған күнi (оның қабылдануы 
қоғамның жарғысында қаралған жағдайда) 

 Корпоративті басқару кодексі 2005 жылдың 23 желтоқсанында акционерлердің 
Жалпы жиналысының шешімімен қабылданды. 

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 

12. Эмитенттiң басқару органдарының құрылымы 
 Жоғарғы басқару органы - акционерлердің Жалпы жиналысы;                                                    
 Басқару органы - директорлар Кеңесі; 
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 Атқарушы органы - Президент. 
 
Акционерлердің Жалпы жиналысы 
Акционерлердің Жалпы жиналысыныц құзыретіне келесі мəселелер жатады: 
1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда 

бекіту; 
1-1) корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгертурлер мен 

толықтыруларды бекіту; 
2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату; 
3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның жарияланған 

орнықтырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау; 
4) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу; 
5) Жылдық қаржы есебін бекіту; 
6) Есеп қаржы жылы ішіндегі Қоғамның таза кірісін бөлу тəртібін бекіту, жай акциялар 

бойынша дивидендтері төлеу шешім қабылдау, Қоғамның бір жай акциясына 
есептегендегі жыл қорытындылары бойынша дивидендтің мөлшерін бекіту; 

7) ҚР заңнамасымен жэне осы жарғымен қарастырылғын жағдайлар басталғанда Қоғамның 
акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы қабылдау; 

8) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес жэне одан да көп пайызын құрайтын 
сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның басқа заңды 
тұлғаларды құруы қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 
10) Қоғамның акцияларды сатып алу кезінде осы Заңға сəйкес олардың құнын анықтау 

əдістемесін бекіту; 
11) акционелерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тəртібін анықтау, соның ішінде 

қоғам жарғысымен анықталмаса, бұқаралық ақпарат құралын белгілеу; 
12) «алтын акцияны» енгізу жəне жою; 
13) директорлар Қенесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, мүшереін сайлау, 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне 
төленетін сыйақының мөлшері мен талаптарын анықтау; 

14) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау 
нысанын анықтау, осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралында жариялау туралы 
шешім қабылдау; 

15) есеп комиссиясының сан қурамың жəне өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін 
сайлау жəне олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 

16) Қоғамның осы жарғысымен шешімі коғам катысушыларының Жапы жиналысының 
құзыретіне жатқызылмаған басқа да мəселелер. 

 
Директорлар Кеңесі 
Заңмен жəне Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған 
мəселелерден басқа қоғам қызметіне қоғамның директорлар Кеңесі жалпы басшылық 
жасайды. 
Директорлар Кеңесін сайлау тəртібі заңмен белгіленеді. Директорлар Кеңесі дауыс беру 
кезінде əрқайсысы бір дауыстан ие болатын директорлар Кеңесінің кем дегенде 3(үш) 
мүшесінен қүралады. Директорлар Кеңесін өткізу үшін кворум директорлар Кеңесі 
мүшелерінің жалпы санының 50 жəне одан да көп пайызын құрайды. Дауыстар тең болған 
жағдайда қоғамның Директорлар Кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.  
 
Директорлар Кенесінің ерекше құзыретіне келесі мəселелер жатады:  
1) Қоғам қызметінің артықшылық бағыттарын анықтау; 
2) Акционерлердін жылдық жəне кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 

қабылдау; 
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3) Акцияларды орнықтыру (тарату), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде 
орнықтырылған (таратылған) акциялар саны, олардың орнықтыру (тарату) əдісі мен 
бағасы туралы шешімдер қабылдау; 

4) Қоғамның орықтырылғын акцияларды немесе басқ бағалы қағаздарды орнықтыруы жəне 
сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы; 

5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту; 
6) Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау, есеп қаржы 

жылында төленетін дивидендтерден басқа, бір жай акцияға келетін дивиденд мөлшерін 
аныктау; 

7) Қоғамның облигацияларын жəне туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын 
айқындау; 

8) Атқарушы органның функцияларын дара атқаратын тұлғаның өкілеттіктер мерзімін 
анықтау, оны сайлау, сондай-ақ окілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

9) Атқарушы органның функцияларын дара атқаратын тұлғаның жалақысының молшерін, 
еңбекақы жəне сыйақысының төлену талаптарын аныктау; 

10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне төленетін 
еңбекақы мен сыйақы мөлшерлері мен талаптарын аныктау; 

11) Бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызмет төлемдерінің мөлшерін аныктау; 
12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған атқарушы органның коғам 

қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдған қужаттары жатпайды); 
13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешім қабылдау, олар 

туралы ережелерді бекіту; 
14) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға жəне қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 
15) Қоғам міндеттемелерін жеке меншік капиталының он жəне одан да көп пайызын 

құрайтын көлемге дейін ұлғайту; 
16) Бұрынғы тіркеушімен шартты бузған жағдайда, Қоғамның тіркеушісін сайлау; 
17) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен корғалатын 

басқа ақпаратты анықтау; 
18) Ірі мэмілелер жəне Қоғам жасауға мүдделі мэмілелер жасау туралы шешім қабылдау. 
 
Президент 
Президент Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды. Қоғам Президенті Қоғамның 
атқарушы органының басшысы болып табылады жəне акционерлердің Жалпы жиналысы 
мен қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуы үшін жауапкершілік 
көтереді. Президент басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне 
жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мəселелері бойынша шешімдер қабылдауға 
құқылы. 
Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының 
басқа да заң актілерімен, жарғымен, сондай-ақ осы тұлға мен Қоғам жасайтын жеке еңбек 
шартымен анықталады. 
Президенттің құзыретіне жарғымен анықталған қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы 
мен Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі барлық мəселелер жатады. 
 
Қоғам Президенті: 
1) Жалпы жиналастың жəне директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын 

ұйымдастырады; 
2) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз əрекет етеді; 
3) Қоғам құрған заңды тұлғаларда немесе Қоғамның қатысу үлесу бар заңды түлғаларда 

басқару органдарында Қоғамды танытады; 
4) Үшінші түлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның танытуға құқық беретін сенімхаттар 

береді; 
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5) Орынбасарларының арасында міндеттерді, өкілеттіктер мен жауапкершіліктер аясын 
бөледі, озі болмағанда өз міндеттерін орындауды орынбасарларыңың біріне артады; 

6) Осы жарғымен жəне Қазахстан Республикасының заңңамасымен анықталған тəртіпте 
Қоғамның атынан азаматтық-құқықтық мəмілелер жасайды; 

7) Қоғам құрылымын əзірлеп, бекітеді, жүмыскерлердің еңбекаысы мен лауазамдық 
міндеттемелерін анықтайды, оларды жұмыска қабылдайды, ауыстырады, шығарады, 
ынталандыру жəне тəртібі үшін жазалу шараларын қолданады, Қоғам жұмыскерлерінің 
лауазымдық жалақыларының жəне бекітілген еңбекақы қорына сəйкес жалақыларына 
қосымша жеке ақылардың мөлшелерін белгілейді, Қоғам жүмыскерлеріне берілетін 
сыйақы мөлшерлерін анықтайды, лауазымдық нүхқауларды штат кестесін бекітеді, 
жүмыс берушінің актілерін шығарады; 

8) Қазахстан Республикасының заңнамсымен, Қоғамның нормативтік-окімдік 
қүжаттарымен, Жарғымен белгіленген тəртіпте Қоғам мүлкіне өкімдік жүргізеді; 

9) Екінші деңгейлі банктерде, соның ішінде шетелдік банктерде банктік шоттар ашады жəне 
жабады; 

10) Осы жарғымен Қоғамның басқару органдарының шешімдерімен анықталғн басқа 
функцияларды атқарады. 

 
13. Эмитенттiң директорлар кеңесiнiң (бақылау кеңесiнiң) мүшелерi 

2 - кесте. Директорлар кеңесі 

Р/с Аты-жөнi Соңғы 2 жылдағы жəне қазiргi уаұыттағы қызметi, 
сонымен бiрге қоса атқарған қызметi  

ЖК  
акциялар

% 

Еншiлес немесе 
тəуелдi ұйымдардағы 

акциялар %-ы  

1. 
Рамазанов Мурат 
Айткалиевич 

1962 ж.т. 

2005 қыркүйек-
о.у.а. 
 
2002-2005 
қыркүйек 

 «Альянс Лизинг» АҚ 
директорлар Кенесінің 
төрағасы 

 «Альянс Лизинг» АҚ Қаржы 
директоры 

жоқ жоқ 

2. 
Омаров Каратай 
Каримович 
1955 ж.т. 

2005 қыркүек-
о.у.а 
2002-2005 
қыркүек 

 «Альянс Лизинг» АҚ Тəуелсіз 
директоры 

 2 жыл ішінде қызмет 
атқармаған 

жоқ жоқ 

3. 

Сламкулов 
Нуржан 

Оразканович 
1975 ж.т. 

2005 қыркүйек-
о.у.а 
 
2002-2005 
қыркүйек 

 «Альянс Лизинг» АҚ 
Президенті, директорлар 
Кенесінің мүшесі 

 «Альянс Лизинг» АҚ 
Атқарушы директоры, 
директорлар Кеңесінің мүшесі 

жоқ жоқ 

«Альянс Лизинг» АҚ директорлар Кеңесінің құрамьнда 2005 жылдың қыркүйек айында 
келесі өзгерістер болды: 

• 2005 жылдың 14 қыркүйегінде директорлар Кеңесінің құрамына Искаков Ален 
Нурахметовичтің орнына Омаров Каратай Каримович (тəуелсіз директор) еңгізілді; 

• 2005   жылдың   15   қыркүйегінде   Сламкулов   Нуржан   Оразкановичтің   орнына 
директорлар Кеңесінің төрағасы болып Рамазанов Мурат Айткалиевич сайланды. 

 
14. Эмитенттiң атқарушы (жекедара) органы 

3 - кесте. Эмитеттің жекедара атқарушы органы 

Р/с Аты-жөнi  Соңғы 2 жылдағы жəне қазiргi уаұыттағы қызметi, 
сонымен бiрге қоса атқарған қызметi  

ЖК  
акциялар

% 

Басқа ұйымдардағы 
акциялар %-ы  

1. 

Сламкулов 
Нуржан 

Оразканович 
1975 ж.т. 

2005 қыркүйек-
о.у.а 
 
2002-2005 
қыркүйек 

 «Альянс Лизинг» АҚ 
Президенті,директорлар 
Кенесінің мүшесі 

 «Альянс Лизинг» АҚ 
Атқарушы 
директоры,директорлар 
Кеңесінің төрағасы 

жоқ жоқ 
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15. Эмитенттiң атқарушы органының өкiлеттiгi басқа коммерциялық ұйымға 
(басқарушы ұйымға) берiлгені 

 Берілген емес 
 
16. Директорлар кеңесiнiң мүшелерiне, эмитенттiң атқарушы органының мүшелерiне 
жəне эмитенттiң басқа басқарушы тұлғаларына төленетiн сыйақылар 

4 - кесте. Төленген сыйақылар (теңге) туралы мəлiметтер 

Р/с Лауазымдық тұлғаның 
аты-жөнi Атқаратын қызметi 

Соңғы 3 ай 
iшiндегi сыйақы 

сомасы 

Кейiнгi 12 ай iшiнде 
жоспарланған 

сыйақы мөлшерi  

1 Омаров  Каратай 
Каримович, 1955 г.р. Тəуелсіз директор 810 000 тенге 3 240 000 тенге 

2 Рамазанов Мурат 
Айткалиевич, 1962 г.р. 

Директорлар Кеңесінің 
төрағасы 607 500 тенге 2 430 000 тенге 

3 Сламкулов Нуржан 
Оразканович,  1975 г.р. 

Директорлар Кеңесінің 
мүшесі, Президент 810 000 тенге 3 240 000 тенге 

4 Муканов Нильс Исметович, 
1976 г.р. Вице-президент 810 000 тенге 3 240 000 тенге 

5 Швец Галина Петровна, 
1947г.р. Бас бухгалтер 567 000 тенге 2 268 000 тенге 

 
17. Эмитенттiң ұйымдық құрылымы 
1) эмитенттің құрылымдъқ бөлімшелері, фшиалдары жəне өкілдіктері: 

 филиалдары мен өкілдігі жоқ; 
 құрылымдық бөлімшелері: 

            1. Қаржы басқармасы: 
- Бюджеттеу жəне жоспарлау бөлімі; 
- Басқаратың тіркеулік жəне есептілік бөлімі; 
- Жобаларды қаржыландыру бөлімі; 

            2. Бухгалтерия; 
            3. Заң басқармасы: 

- Компания қызметін заңмен қамтамасыздандыру бөлімі; 
- Жобаларды заңды сараптау бөлімі; 
- Күрделі жобалар бөлімі; 
- Міндеттемелерді орындау мониторингі бөлімі; 
- Мұрағат; 

           4. Факторингті жобалы қаржыландыру басқармасы: 
- Келермендермен жұмыс істеу бөлімі; 
- Жобаларды қаржыландыру бөлімі; 

           5. Лизингті жобалы қаржыландыру басқармасы: 
- Келермендермен жұмыс істеу бөлімі; 
- Жобалы талдау бөлімі; 
- Халықаралық қатынастар мен маркетинг бөлімі; 

           6. Ақпараттық технологиялар басқармасы. 
2) эмитент қызметкерлерінің, оның ішінде эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері 
қызметкерлерінің жалпы саны: 

 01.06.05ж. жағдай бойынша «Альянс Лизинг» АҚ қызметкерлерінің жалпы саны 33 
(отыз үш) адамды құрайды. 

3) эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер:  
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5 - Кесте. Құрылымдық бөлiмшелердiң басшылары жөнiндегi мəлiметтер 
№                       Бөлiмшелерi Басшының аты-жөнi 

1. Вице — президенті Муканов Нильс Исметович 
2. Бас бухгалтері Швец Галина Петровна 
3. Орындау директорi Исаев Ерлан Рахимович 
4. Қаржы басқармасының басшысы Мустафин Бейбут Балтабекович 
5. Заң басқармасының басшысы Жанбаев Мурат Акынович 

6. Факторингті жобалы қаржыландыру 
баскармасының басшысы     Омаров Адиль Сандыбекович 

7. Лизингті жобалы қаржыландыру 
басқармасының   басшысы                                   Хабиев Азамат Сеилханович 

3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖƏНЕ 
АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ 

18. Эмитенттiң акционерлерi 
6 - Кесте. Эмитенттiң акционерлері туралы мəліметтер 

Р/с Акционерлердің аты-жөнi 
Акционерлердің 

орналасқан/тұрғылықты 
жері 

Эмитенттің жарғылық 
капиталындағы 

акционерлердің үлесі 
(пайызбен) 

1. «Компания Сейл» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

050000, Алматы қ., Наурызбай 
Батыр көшесі, 144 үй, 39 п. 99,22% 

2. «Альянс Полис» акционерлік қоғамы 050059, Алматы қ., Фурманов 
көшесі, 273А 11,40% 

 
Акционерлік қоғамның шешімдерін тікелей жəне/немесе жанама анықтауға жəне/немесе 
қабылданатын шешімдеріне ықпал етуге мүмкіндігі бар басқа тұлғалар жоқ. 
 
19. Эмитент акцияларының (үлесiнiң) он жəне одан артық пайызына ие заңды 
тұлғалар туралы мəлiметтер 

7 - Кесте. Қоғамның жарғылық капиталдағы үлесі туралы мəліметтер 

Р/с Толық атауы Заңды мекен-
жайы 

жарғылық 
капиталда
ғы үлесі 

Қызмет түрі 
Басқарушысы 

туралы 
мəліметтер 

1. 

«Альянс Капитал» 
Қаржы 

компаниясы» 
акционерлік қоғамы 

050000, Алматы 
қ., Фурманов 
көшесі, 100А. 

100% 
Құнды қағаздар 

нарығындағы кəсіпқой 
қызмет 

Мусатаев 
Марат 

Токтагазиевич 

2. «Альянс Авиа» 
акционерлік қоғамы 

050059, Алматы 
қ., Достык 

данғылы, 117/6 
100% Авиациялық қызмет 

Бижанов 
Данияр 
Аханович 

3. 

«Альянс Фактор» 
жауапкершілігі 

шектеулі 
серіктестігі 

050059, Алматы 
қ., Достык 

данғылы, 117/6 
100% Факторинг қызмет 

Сламкулов 
Нуржан 

Оразканович 

4. 

 «Альянс Экспресс» 
жауапкершілігі 

шектеулі 
серіктестігі 

050059, Алматы 
қ., Достык 

данғылы, 117/6 
100% Клиенттерге ақша 

қабылдау қызмет көрсетү 
Омаров Адиль 
Сандыбекович 

 
20. Эмитент қатысатын өндiрiстiк, банктiк, қаржылық топтар, холдингтер, 
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат 
«Альянс Лизинг» АҚ келесі қауымдастықтарда қатысады жəне мүшесі болып табылады: 
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 Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы (050000, Қазақстан Республикасы, Алматы 
қ, Айтеке Би көшесі, 67), негізгі қызмет түрі Қауымдастық мүшелерін мемлекеттік 
жəне өзге  органдарда ұсыну,  сонымен  қоса  қаржы  нарығының  субъектілерінің  
ортақ мүдделерін білдіру жəне қорғау болып табылады. 

 International Factor Group (av. R. Vandendriessche 18/15 B – 1150 Brussels, Belgium), 
негізгі қызмет түрі факторингті, соның ішінде халықаралық факторингті дамыту 
болып табылады. 

 
21. Эмитенттiң басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мəлiметтер 
1) Директорлар Кеңесінің төрагасы: Рамазанов Мурат Айткалиевич: 

 Рамазанова Айболган Кудайбергеновна - жүбайы; 
 Рамазанов Аян Муратович - үлы; 
 Рамазанова Гульайым Муратовна - қызы; 
 Шолханова Сагат Калтаевна - анасы; 
 Рамазанова Гульжанат Айткалиевна - эпкесі; 
 Рамазанов Болат Айткалиевич - ағасы; 
 Рамазанов Алем Айткалиевич - ағасы; 
 Рамазанов Медет Айткалиевич - ағасы; 
 Нуралиева Айбарша Кудайбергеновна - балдызы. 

 
2) Тəуелсіз директор: Омаров Каратай Каримович: 

 Омарова Римма Куановна - жүбайы; 
 Омарова Сана Каратаевна - қызы; 
 Омаров Кабдуали Каримович - ағасы; 
 Омаров Жаксылык Каримович - ағасы; 
 Омаров Исенбай Каримович - ағасы; 
 Омаров Сакен Каримович - ағасы; 
 Сеитова Культай Каримовна - эпкесі; 
 Жакупова Светлана Куановна - балдызы; 
 Жакупова Назира Куановна - балдызы; 
 Жакупова Балдырган Куановна - балдызы; 

 
3) Президент: Сламкулов Нуржан Оразканович: 

 Джумагазиева Карлыгаш Кизатовна - жұбайы; 
 Сламкулов Оразкан Сламкулович - əкесі; 
 Сламкулова Асия Сулейменовна - анасы; 
 Сламкулов Даулет Оразканович - ағасы; 
 Джумагазиев Кизат Тулеугалиевич - жүбайының экесі; 
 Бактигереева Маруа Батыровна - жұбайының анасы; 
 Кизатов Арман Кизатович - жұбайының ағасы; 
 Кельдибаева Элеанора Кизатовна - балдызы. 

 
4) «Сейл Компаниясы» ЖШС:  

 Бас директоры - Жанбаев Мурат Акынович; 
 

5) «Альянс Полис» АҚ:  
 Басқарманың төрагасы, директорлар Кеңесінің мүшесі - Лаврентьев Сергей Петрович; 
 Директорлар Кеңесінің мүшесі – Абдрахманов Еркен Айтмуратович; 
 Директорлар Кеңесінің мүшесі – Турганалиев Бекен Бейсенович; 
 Директорлар Кеңесінің төрагасы – Сейфуллин Сакен Орынбекович. 

 
22. Эмитенттiң аффиллиирленген тұлғаларының қатысуымен жасалған операциялар 
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 Жоқ. 
 
22-1. «Альянс Лизинг» АҚ жеке қаржы компания ретінде саналмайды. 

4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ 

23. Эмитент қызметiнiң жалпы үрдiстерi, оның iшiнде эмитенттiң негiзгi қызмет 
түрлерi бойынша қысқаша сипаты 
«Қаржы лизингі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданған кезден бастап 
тэуелсіз, сонымен қоса жетекші коммерциялық банктермен ашылған лизингтік 
компаниялардың саны жедел арта түсті. 
Қазіргі кезде Қазақстанда 20 аса əр түрлі салалы жəне секторлы бағытталған, жəне де қызмет 
өзгешеліктері сай лизингтік компаниялар əрекет етеді. Төмендегі кестеде ҚР нарығында 
əжептəуір белсенді қызмет ететін лизингтік компаниялар көрсетілген: 

                                                                                                                        8 - Кесте. ҚР лизингтік компаниялары 
Р/с Атау Құрылған күні Орналасқан жері 

1 Альянс Лизинг 2002ж. тамыз айы  Алматы қаласы 
2 Астана-Финанс 1997ж. желтоқсан айы  Астана қаласы 
3 АТФ Лизинг 2000ж. қазан айы Алматы қаласы  
4 БТА Лизинг 2000ж. қыркүйек айы Алматы қаласы 
5 ВИРАЖ Лизинг 2003ж. қараша айы Алматы қаласы 
6 КазАгроФинанс 1999ж. қыркүйек айы Астана қаласы 
7 Темир Лизинг 2002ж. қыркүйек айы  Алматы қаласы 
8 Халык Лизинг 2000ж. қазан айы Алматы қаласы  
9 Центр Лизинг 2002ж. қантар айы Алматы қаласы 

 
2005 жылы лизингтік қаржы салымдар көлемі 170 млн. долларға жуық санды құрады. ІҒС 
болжамы бойынша жақындағы 3-4 жыл ішінде лизинг нарығының көлемі 550 миллион АҚШ 
долларынан аса түседі. 

 
24. Эмитентпен жасасқан, салдарынан эмитенттiң қызметiне елеулi түрде ықпал ететiн 
келiсiм-шарттар, келiсiмдер туралы мəлiметтер 

 Жоқ 
 

25. Эмитент қызметiн жүзеге асыру үшiн алынған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар 
туралы мəлiметтер 

 Жоқ 
 

26. Соңғы екi жылда немесе нақты жұмыс iстелген кезеңде сатылған өнiмнiң 
(орындалған жұмыстардың, қызмет көрсетудiң) нақты немесе сандық өлшем 
бiрлiктерiмен көрсетiлген көлемi.  

9 - Кесте. Сатылған өнiмнiң көлемі 
Көрсетілген қызмет Өлш. бірл. 2004 2005 

Қаржылық лизинг Мың теңге 215 779 296 108 

Факторинг үшін алынатын комиссия Мың теңге 71 027 159 166 

Тік ұшақ жалдау Мың теңге 0 7 737 

Операциялық жалдау Мың теңге 0 25 611 

ТАБЫС ЖИНАҒЫ Мың теңге 286 806 488 622 
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27. Эмитенттiң негiзгi қызметiнiң түрлерi бойынша сатудың (жұмыстардың, қызмет 
көрсетудiң) кiрiстiлiгiне оң жəне терiс əсер ететiн факторлар 
Жағымды сəттерге мына факторларды жатқызуға болады: 

 салық жеңілдіктері; 
 несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелердің төмендеуі; 
 қаржы салымдарының көбеюі. 

Компания бизнесінің дамуындағы жағымсыз сəттеріне мына факторларды жатқызуға 
болады: 

 мол бəсекелестік; 
 қаржы салымдарының азаюы. 

 
28. Эмитенттiң өз өнiмiн (жұмыстарын, қызмет көрсетудi) сатуды ұйымдастыру 
жөнiндегi қызметi 
Жеткізушілер: 
Компанияның техника жəне құрал жабдықтар жеткізушілеріне тура бағынушылығы 
байқалмайды, өйткені олармен қарым-қатынас тұтынушылардан (лизингалушылардан) 
түскен сұраныс пен тапсырыс болған мезетте жүзеге асырыла бастайды. Осы жеткізушілер 
өзара қызметтестік жөнінде келісім жасаған Компанияларға əлме-əл өздері-ақ өз өнімдерінің 
сатылымы мен өткізілімінің көбеюіне кұштарлық тұтады. 

10 – Кесте. Жеткізушілер 

Р/с Жеткiзушiлер ТМЗ/қызмет 
көрсетілімдері Мекен-жайы Үлесі 

1 «Алматинский Автоцентр КаМаЗ» ЖШС Алматы қаласы Жүкті өздігінен түсіретін 
машина, араластырғыш 11,50% 

2 «Выставочный центр» ЖШС Алматы қаласы Арнаулытехника 12,40% 

3 «Туркуаз Машинери» ЖШС Алматы қаласы Арнаулытехника 10,30% 
 

Тұтынушылар: 
Бір лизингалушыға шақ келетін 6,7% үлес ең жоғарғы көрсеткіш болып табылатын лизингтік 
портфель кұрамының тəуекелдері едəуір жақсы таратылған, азайтылған. Белгілі бір 
тұтынушыға тура тəуелділігі жоқ, компания ашық бəсекелес нарығында қызмет істейді жəне 
өзіне тұрақты нарық үлесін қамтамасыз етеді, ал нарық тұтынушыларға бəсекелес баға мен 
лизингтік шарттардың жақсаруынан дамитыны айқын. 

11 - Кесте. Тұтынушылар 

Р/с Тұтынушы ТМЗ/қызмет 
көрсетілімдері Мекен-жайы Үлесі 

1 «Олжас Лтд» ЖШС Алматы қаласы Қаржылық лизинг 6,70% 

2 «Кезби» ЖШС Актау қаласы Қаржылық лизинг 4,40% 

3 «СтройСервисПроект» ЖШС Астана қаласы Қаржылық лизинг 4,23% 

4 «Акмарал» ЖШС Алматы қаласы Факторинг қызмет көрсету 3,44% 

5 «Гюрал» ЖШС Астана қаласы Қаржылық лизинг 3,36% 

6 «ТД Каражыра-Жетысу» ЖШС Талды-Қорган қаласы Факторинг қызмет көрсету 2,28% 

7 «Алматыспецавто-ай» ЖШС Алматы қаласы Қаржылық лизинг 3,27% 

8 «АКЭП» ЖШС Өзкемен қаласы Факторинг қызмет көрсету 2,40% 

9 «Group City Stroy» ЖШС Алматы қаласы Факторинг қызмет көрсету 1,60% 

10 «Казахстан Коммерция» АҚ Алматы қаласы Факторинг қызмет көрсету 1,54% 

 
29. Эмитенттiң қызметiне əсер ететiн негiзгi факторлар:  
1) эмитент қызметінің маусымдылызы, эмитент қызметінің маусымдық сипаттағы 

түрлері жəне олардың эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесі: 
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 «Альянс Лизинг» АҚ қызметінде маусымдық сипат байқалмайды; 
2) импорттың эмитентке жеткізілген  (көрсетілген)  шикізаттағы  (жүмыстардағы, 

қызметтегі) үлесі жəне эмитенттің экспортқа сатқан өнімінің (жүмыстарының, 
қызметінің) сатылған өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі: 

 лизингтік қызмет көрсету нарығының негізгі қатысушылары - екінші дəрежелі 
қазақстандық банктермен қауымдас қазақстандық компаниялар болып табылады. 

3) мəміле (мəмілелер) сомасы эмитент активі балансының құнынан он пайыз асып кеткен 
жағдайдағы мəміле (мəмілелер) туралы мəліметтер: 

 болған емес; 
4) болашақтағы міндеттемелер: 

 болған емес; 
5) эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер: 

 болған емес; 
6) соңғы жылдағы эмитентке немесе оның лауазымды адамдарына уəкілетті мемлекеттік 

органдармен жəне/немесе сот қопған барлық əкімшілік шектеулер туралы мəліметтер: 
 болған емес; 

7) тəуекелділік факторлары: 
Қызмет барысында «Альянс Лизинг» АҚ əртүрлі тəуекел түрлерімен қақтығысады жəне 
қабылданатын тəуекелдердің мөлшерін анықтайтын факторлардың қызметін азайтуға, 
бағалауға, бақылауға мүмкіндік беретін икемді саясат жүргізеді, жəне де шығындарды 
жұмсарту жұмысымен айналысады. 

 Экономикалық жəне саясаттық тəуекелдер 
 Операциялық     орта:     Компанияның     негізгі     операциялары     Қазақстан 
Республикасының    аймағында    жүргізіледі.    Қазақстан    Республикасының 
кəсіпкерлік қызметін реттейтін Заңдары мен нормативті актілері жиі ауысады, 
осыған   орай   саяси   жəіне   іскерлік   ортадағы   болатын   келеңсіз   өзгерістер 
Компанияның активтері мен операцияларына тəуекел туғызатыны ықтимал. 

 Салықтар: ортақ экономикалық жағдай нəтижесі болған, Қазақстандағы іскерлік 
салық органдар жағынан нығайтылған ескерушілік тудырады. Осыған орай 
Қазақстан Республикасының жергілікті жəне жалпымемлекеттік салық салу жүйесі 
түпкілікті өзгерістерге үшырайды. 

 Қүнсыздану   тəуекелі.   Қүнсыздану   едəуір   биік   болғанда,   инвесторлардың 
айналмалы капиталға салымынан немесе негізгі құралдарды сатып алуынан пайда 
болған табысы, өсуге қарағанда тезірек құнсызданатын тəуекелі, осыдан инвестор 
нақты шығындарға ұшырайды. 

 Пайыздық тəуекел.  Пайыздық мөлшерлемелердің деңгейі өзгеруінен пайда 
болатын табыстардың немесе қаржылық активтердің бағаларының өзгеруі Қоғамға 
шығындар тəуекелін туғызады. 

 Валюталық тəуекел - бұл қаржылық құралдардың құны шетел валютасына 
айырбастау курсының өзгеруіне байланысты өзгере бастайтынан пайда болатын 
тəуекел. Компания Қазақстан Республикасында қызмет етеді, сондықтан 
Компанияның келісімдерінің анағүрлым бөлігі теңгемен жүзеге асырылады. 
Компанияның негізгі валюталық тəуекелінің болуы көптеген ұзақ мерзімді 
қарыздар АҚШ долларымен индекстелген, ал қаржы түсімі негізінен теңгемен 
болғаны. Кез-келген сезімді теңге құнының төмендеуі Компанияның қаржы 
ахуалына жəне қызмет нəтижелеріне жағымсыз əсерін тигізеді. Эмитент осы 
тəуекелді АҚШ долларының айырбастау курсы бойынша ұзақмерзімді жобаларды 
теңгемен алымға дейінгі лизингтік төлемдерді индексациялау арқылы азайтады. 

 Бəсекелестік ықпалы 
Лизингтік қызмет көрсету нарығында 20 астам лизингтік компания бар, олардың 9-ы 
отандық коммерциялық банктердің еншілес компаниялары болып табылады. Бірақ 
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қазақстандық кəсіпорындарының негізгі қорларын жаңартуына аса қажеттілік осы тəуекелді 
жұмсартады. 

 Экологиялық тəуекелдер 
Саланың ерекшелігіне байланысты осы тəуекел Қоғам қызметіне тікелей əсерін тигізбейді. 

 Техникалық тəуекелдер 
Техникалық тəуекелдер компьютерлік программаларды қате қолданған себептен, 
математикалық модельдерде қолданылатын формулалардағы қателерден, есептеулердегі 
қателерден, менеджерлерді сəйкес емес немесе уақытында емес мəлімет беруінен, қандай да 
бір инфрақұрылым жүйесінің жетіспеуінен, желілер немесе байланыс арналарындағы 
бұзылулардан жəне тағы басқа жағымсыз жағдайлардан пайда болған шығындар мен 
айырылған пайданы білдіреді. Қоғам осы замандық компьютерлік құралдармен жəне екпінді 
программалық қамтамамен жабдықталған. Қолданылатын бағдарламалық жүйелерін жəне 
есептеулер жүргізу əдістерін тұрақты жаңартуы жəне жаңаларын ендіруі Қоғам қызметіне 
айтылмыш топтың факторларының ықпалын төмендетуге мүмкіндік береді. 
 
8) эмитент  өзінің іс-қимылын жүргізетгн наръқ жөнінде, эмитенттің қызметі туралы 
басқа да ақпарат: 

 лизинг қызмет көрсетулерін жүзеге асыру эмитенттің жалғыз негізгі қызметі болып 
табылады, сондықтан да Эмитент нарықта басқа қызметтерді жүргізбейді. 

5. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙ 

30. Материалдық емес активтердiң жалпы баланс құнының бес жəне одан артық пайыз 
балансы құнын құрайтын материалдық емес активтердiң түрлерi 

12 - кесте. 5% жəне одан артық материалдық емес активтердiң түрлері (мың теңге) 

Р/с Атауы Бастапқы құны Тозған 
жиналым Қалған құны 

1 1С Бухгалериясы 486 408  78 
 

31. Негiзгi құралдардың жалпы баланс құнының бес жəне одан артық пайыз баланс 
құнын құрайтын негiзгi құралдардың  түрлерi 

13 - кесте. 5% жəне одан артық негiзгi құралдардың түрлерi (мың теңге) 

Р/с Атауы Бастапқы құны Тозған 
жиналым Қалған құны 

1 Тік ұшақ 354 082 35 135 318 947 

 
32. Инвестициялар 

                                                                                                                                             14 - Кесте. Инвестициялар (мың теңге) 

Р/с Инвестициялар Барлығы 

1 Инвестициялық портфель 803 593 

 
33. Дебиторлық берешек 

15 - Кесте. 5% жəне одан артық дебиторлық берешек (мың. теңге) 

Р/с Атауы Мекен-жайы Дебиторлық 
берешек сомасы 

1 «Олжас Лтд» ЖШС Алматы қаласы 160 532 

2 «Кезби» ЖШС Актау қаласы 110 428 

3 «СтройСервисПроект» ЖШС Астана қаласы 105 896 

 
34. Эмитенттiң жарғылық жəне меншiктi капиталының мөлшерi 

 Жарғылық капитал – 1 262 621мың теңге; 
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 Меншiктi капитал – 1 493 438 мың теңге. 
 
35. Қарыздар 

16а – Кесте. Қарыздар(мың. теңге) 

Р/с Атауы Валютасы Ставкасы Мөлшері Обеспечение 

1 «Альянс Банк» АҚ-мен 
№С-27 Келісімі тенге 13,4% 795 407 

2 «Альянс Банк» АҚ-мен 
№С-02 Келісімі тенге 12,8% 523 292 

3 «Альянс Банк» АҚ-мен 
№С-35 Келісімі тенге 13,4% 1 238 214 

Шоттағы қаржылар, лизинг 
жəне қарыз алғандардың 
болашқтағы қаржылар 

4 «Альянс Банк» АҚ-мен 
№К-120 Келісімі евро 14,0% 201 284 Полиграфикалық техникасы 

 БАРЛЫҒЫ:   2 758 797  
 

16б – Кесте. Қарыздар, өтеу кестесі (мың. теңге) 

Р/с Атауы 2 т. 2006 3 т. 2006 4 т. 2006 2007 2008 2009 Барлығы 

1 «Альянс Банк» АҚ-мен 
№С-27 Келісімі 161 004 206 449 48 600 379 355 0 0 795 407 

2 «Альянс Банк» АҚ-мен 
№С-02 Келісімі 66 500 66 700 66 216 173 194 150 683 0 523 292 

3 «Альянс Банк» АҚ-мен 
№С-35 Келісімі 138 145 248 100 80 500 329 000 329 000 114 069 1 238 814 

4 «Альянс Банк» АҚ-мен 
№К-120 Келісімі 15 900 15 900 15 900 153 584 0 0 201 284 

 БАРЛЫҒЫ: 365 649 521 249 195 316 1 035 133 479 683 114 069 2 758 797 

 
36. Эмитенттiң негiзгi қызметiн жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешегi 
(жеткiзушiлер алдындағы берешек, алынған аванстар) 

17 - Кесте. 5% жəне одан артық кредиторлық берешек (мың. теңге) 

Р/с Атауы Мекен-жайы Кредиторлық 
берешек сомасы 

1 ИП «Шыныбаева» Алматы қаласы 33 913 

6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 

37. Облигациялар шығару туралы шешiм қабылданғанға дейiн эмитенттiң эмиссиялық 
бағалы қағаздарының барлық тiркелген шығарылымдарына қатысты:  
1) Қоғам облигациялар шығарылымын жүзеге асырмаған; 
2) Акциялар жөніндегі мəліметтер: 

 жалпы көлемі 38 000 мың теңгені қүрайтын номиналдық құны152 000 теңгеге тең 
құрылтайшылар төлеген жай акциялардың жалпы саны 250 дана; 

 айналыстағы акциялардың саны: 71 804 дана; 
 акцияларды орналастыру кезiнде тартылған ақшаның жалпы көлемi: 1 262 521 мың 
теңге; 

 қайта сатып алынған акциялар: жоқ; 
 акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган: Қазақстан 
Республикасы қаржы нарығын жəне жы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі; 

 шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі: № А5031; 
 шығарылымның мемлекеттік тіркеу күні: 2004 жылдың 26 қазаны; 
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 ¥БН:К21С50310016; 
3)  Эмитенттің өзінің бағалы қағаздар ұстаушылар алдында орындалмаған міндеттемелерінің 
фактілері туралы мэліметтер байқалмайды; 
4) Бағалы қағаздардың шығарылымы тоқтатылған немесе жарамсыз болып танылған не күші 
жойылған жағдайлар болған емес; 
5) Қоғам облигациялар шығарылымын жүзеге асырмаған; 
6) Қоғамның жай акциялары бойынша соңғы екі қаржылық жылдар ішінде дивиденд 
төлемеуі туралы акционерлердің Жалпы жиналысы шешім қабылдады; 
7) сауда-саттық   ұйымдастырушылардың   атауын   қоса   отырып,   эмитенттің   бағалы 
қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негізгі рыноктары: 

 Қоғамның жай акциялары 2005 жылдың 18 ақпан күнінде «В» дэрежесі бойынша 
«Қазақстан Қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілді; 

8) «Альянс Лизинг» АҚ акционерлеріне берілген қүқықтар: 
 жарғымен қарастырылған тэртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға; 
 дивидендтер алуға; 
 Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде жарғымен жэне Қазақстан 
Республикасының нормативтік қүқықтық актілерімен белгіленген тэртіпте Қоғамның 
қаржы есебімен танысуға; 

 Қоғам тараған жағдайда, мүліктің бір бөлігіне; 
 Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сүраулар беруге, сұрауда басқа мерзім 
белгіленбесе, Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дэлелді 
жауаптар алуға; 

 Қоғамның акцияларын немесе акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды 
Заңмен белгіленген тəртіпте артықшылықпен сатып алу құқығына; 

 Заңнамамен жəнежарғымен берілетін басқа қүқықтарға. 

7. ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 

38-41. Осы бөлiм облигациялық бағдарламаның мемлекеттiк тiркеуi кезiнде 
толтырылмайды 

8. ҚОСЫМША АҚПАРАТТАР 

41-1. Эмитенттiң мiндеттеменi орындамау жағдайдайлары:  
 Эмитент облигациялар бойынша негізгі қарыз жəне/немесе сыйақы төлеу кезінде өз 
міндеттерінің мерзімін өткізген жағдайында, төлеу күнінен кейінгі күннен бастап, сол 
күнгі ақша міндеттемелеріне немесе оған сəйкесінше Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінен облигация ұстаушылар есебіне 
əрбір кешіктірілген күнге үстеме ақы есептелінеді. 
Эмитент облигациялар бойынша негізгі қарыз жəне/немесе сыйақы төлеу дəуірі 
аяқталысымен 30 календарлық күн ішінде өз міндеттерін орындауы тиіс. Егер осы 
мерзім біткеннен кейін Эмитент өз міндеттерін орындамаса, облигация 
ұстаушылардың мүдделерін қорғау Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес іске 
асырылады. 

 
42. Облигациялар айналымындағы шектеулер  

 Облигациялар айналымында шығарылатын облигациялардың мүмкiн болатын 
иелерiне қатысты шектеулер қарастырылмаған. 

 
43. Облигациялар шығарылымының шығын сомасы жəне бұл шығындардың қандай 
жағдайда төленетiндiгi туралы мəлiметтер 
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18 - Кесте. Облигация шығарылымының шығындары 
Айналымның барлық кезеңiндегi 
шығындар сомасы (млн. теңге) 

 
Есептеу базасы 

Min. Max. 

Листингтiк жиналым 
(қабылдануы) 

шығарылым көлемiнен 
0,025%  0.625 1.250 

Листингтiк жиналым 
 (жыл сайынғы) 

шығарылым көлемiнен 
0,025%  (əр бiр шығарылымға 
100 АЕК) 

2.500 5.000 

Қаржылық кеңесші мен 
андеррайтердiң 
қызмет көрсетiлiмi 

Келiсiм бойынша 3.000 20.000 

Тiркеушiнiң, бағалы қағаздар 
Орталық Депозитарийiнiң  
қызмет көрсетiлiмi 

Келiсiм бойынша 0.200 1.200 

Үстеме шығындар Келiсiм бойынша 0.400 1.500 

ЖИЫНТЫҒЫ:  6.725 28.950 

 
44. Инвесторлар эмитент жарғысының көшiрмесiмен жəне облигациялар 
шығарылымның проспектiсiмен, облигацияларды орналастыру жиынтығы туралы 
есеппен жəне эмитент қызметi туралы ақпаратты жариялау үшiн пайдаланатын 
бұқаралық ақпарат құралдары таныса алатын орындар туралы ақпарат  

 Инвесторлар қоғамның Жарғысының көшірмесімен жэне облигациялық бағдарламалар 
шығарылымының проспектісімен төмендегі мекен-жайда   таныса алады: Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 117/6, 
тел./факс: 8 (3272) 504527, 504528, 504558, Е-mail: alf@alf.kz. 

 

 

Президент                                                                               Н.О.Сламкулов                  
 
 
 
Бас бухгалтер                                                                                                   Г.П. Швец                           
 


