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Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға 

проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді 

білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың шынайылығын растамайды.  

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген барлық ақпарат шынайы және 

акционерлік қоғам мен орналастырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайды деп 

растайды. 

Акционерлік қоғам бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес анықталған корпоративтік оқиғалар, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігі 

және аудиторлық есептер, акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғаларының тізімдері туралы ақпаратты, 

сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушы орган мүшелеріне тӛленетін сыйақының жиынтық 

мӛлшері туралы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Корпоративтік оқиғалар, қаржылық есептілік және аудиторлық 

есептер, акционерлік қоғамдардың аффилиирленген тұлғаларының тізімдері туралы ақпаратты, сондай -ақ 

жыл қорытындылары бойынша атқарушы орган мүшелеріне тӛленетін сыйақының жиынтық мӛлшері туралы 

ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында орналастыру 

ережелерін бекіту туралы» 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) белгіленген тәртіпте және мерзімде орналастырылуын 

қамтамасыз етеді. 

Эмитент ӛзгерістер туындаған кезден бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде бухгалтерлік есеп және 

қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік 

депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру арқылы және бұқаралық ақпарат құралдарында 

жариялау арқылы бағалы қағаз ұстаушыларға Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102-бабының 2-

тармағындағы ӛзгерістерді Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Корпоративтік оқиғалар, 

қаржылық есептілік және аудиторлық есептер, акционерлік қоғамдардың аффилиирленген тұлғаларының 

тізімдері туралы ақпаратты, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушы орган мүшелеріне тӛленетін 

сыйақының жиынтық мӛлшері туралы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының 

интернет-ресурстарында орналастыру ережелерін бекіту туралы» 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 

қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) белгіленген 

тәртіпте хабарлайды.  

 

Алматы қ. 
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1. Қоғам туралы жалпы мәліметтер 

 

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе 

заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес Қоғамның 

атауы: 

 1) қоғам мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күн  

 «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» акционерлік қоғамы (бұдан былай – «Қоғам») 

06.02.2017 жылы Алматы қаласы Әділет департаментінің Алмалы ауданының Әділет 

басқармасында тіркелген. 06.02.2017 жылғы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы 

анықтама. 

 

2) қоғамның толық және қысқартылған атауы (қоғам жарғысында шет тіліндегі толық және 

қысқартылған атауы қарастырылса, осындай атауы қосымша кӛрсетіледі): 

- Қоғамның толық атауы: 

а) мемлекеттік тілде: «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» Акционерлік қоғамы; 

б) орыс тілінде: Акционерное общество: «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»; 

в) ағылшын тілінде: «Alma Telecommunications Kazakhstan» Joint Stock Company; 

- Қоғамның қысқартылған атауы: 

а) мемлекеттік тілде: «АлмаТел Қазақстан» АҚ; 

б) орыс тілінде: АО «АлмаТел Казахстан»; 

в) ағылшын тілінде: «AlmaTel Kazakhstan» JSC 

 

3) қоғам атауы ӛзгерген жағдайда барлық алдыңғы толық және қысқартылған атаулары, 

сондай-ақ ӛзгертілген күндері кӛрсетіледі 

Қоғам атауы ӛзгерген емес. 

 

4) қоғам заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылу нәтижесінде 

құрылса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) қоғамға қатысты құқылы 

мирасқорлық туралы мәліметтер кӛрсетіледі. 

Қоғам «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» акционерлік қоғамына түрлендіру арқылы 

«АЛМА-ТВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта ұйымдастыру нәтижесінде 

құрылған. 

Қоғам «АЛМА-ТВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлық құқықтары мен 

міндеттерінің және бүкіл мүлкінің жалғыз құқықтық мирасқоры болып табылады. 

 

5) қоғамның филиалдары мен ӛкілдіктері болса, заңды тұлғалардың филиалдарын 

(ӛкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес қоғамның барлық филиалдары мен 

ӛкілдіктерінің атаулары, тіркеу күндері, орналасқан жерлері, пошталық мекенжайлары 

кӛрсетіледі. 

Проспектіні жасау күніне Қоғамның тіркелген филиалдары мен ӛкілдіктері жоқ. 

 

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе 

куәлікке сәйкес қоғам орналасқан жер, қоғамның бизнес сәйкестендіру нӛмірі, 

байланыс телефондарының, факсінің нӛмірлері, электронды поштасының мекенжайы, 

сондай-ақ қоғамның нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нӛмірлерінің 

тізіміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленсе, нақты мекенжайы кӛрсетіледі. 

 Қоғамның орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., 

Алмалы ауданы, Әйтиев к-сі, 23-үй 
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БСН 940540000499 

Байланыс телефондары +7 727 2500-510 

Электрондық пошта мекенжайы info@almatv.kz 

 

3. Халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының 

рейтинг агенттіктері қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға берген 

рейтингтердің болуы туралы мәліметтер:  
Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг 

агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының несие рейтингтік 

агенттіктерінің және ӛзге рейтингтер берілген жоқ. 

 

2. Қоғамның ірі акционерлері немесе құрылтайшылары және органдары 

 

4. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерден қайта құрылған қоғамдар немесе 

сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 

жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысудың 

10 (он) немесе одан аса пайыздарына ие қатысушылар кӛрсетіледі, соның ішінде: 

заңды тұлға қатысушысының 

атауы, орналасқан орны 

Қоғамның жарғылық 

капиталында қатысу үлесінің 

10 (он) немесе одан кӛп 

пайызына ие қатысушылар 

алдын ала тӛлеген акциялар 

саны және түрі (түрлері) 

қатысушылар 

қоғамның жарғылық 

капиталына қатысудың 

10 (он) немесе одан аса 

пайыздарына ие болған 

күн 

 «Ordabasy Communications» ЖШС  

Заңды мекенжайы: Қазақстан 

Республикасы, 050026, Алматы 

қаласы, Алмалы ауданы, Әйтиев 

кӛшесі, 23-үй 

50 572 714 (елу миллион бес 

жетпіс екі мың жеті жүз он 

тӛрт) жай акция 

06.02.2017 ж. 

 

5. Қоғам органдары: 

1) Қоғамның директорлар кеңесі: 

Қоғамның Директорлар кеңесі құрылмаған – Қоғамның жарияланған акциялары 

шығарылымы проспектісінің күніне қайта құрылған болып табылады. 

 

2) Қоғамның алқалық немесе дара атқарушы органы: 

Қоғамның Дара атқарушы органы – Бас директор сайланбаған - Қоғамның жарияланған 

акциялары шығарылымы проспектісінің күніне қайта құрылған болып табылады. 

Қоғамның Жалғыз Құрылтайшысының 30.12.2016 жылғы №1 Шешіміне сәйкес барлық 

қажетті құжаттарға қол қою құқығымен Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге 

асыруға, сонымен қатар Қоғам органдарын құрғанға дейін үшінші тұлғалармен қарым-

қатынастарда оны мүддесін ұсынуға уәкілетті тұлға Суйменбаев Арслан Аманбекович 

болып табылады. 

 

3) Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері:  

Директорлар кеңесінің комитеттері құрылған жоқ - Қоғамның жарияланған акциялары 

шығарылымы проспектісінің күніне қайта құрылған болып табылады. 

 

4) Ішкі аудит қызметі (болса): 

Ішкі аудит қызметі құрылған жоқ – Қоғамның жарияланған акциялары шығарылымы 

проспектісінің күніне қайта құрылған болып табылады. 
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6. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары: 

Қоғамның жарияланған акциялары шығарылымы проспектісінің күніне қайта құрылған 

болып табылады. 

 

7. Заңды тұлғаның жарғылық капиталында акциялардың немесе қатысу 

үлестерінің 10 (он) немесе одан кӛп пайызына ие, заңды тұлға болып табылатын 

қоғамның аффилиирленген тұлғасына қатысты қосымша келесілер кӛрсетіледі: 

 

заңды тұлғаның 

толық атауы және 

орналасқан орны 

қоғамға тиесілі 

акциялардың немесе 

жарғылық капиталға 

қатысу үлестерінің 

пайыздық қатынасы 

қызметтің негізгі түрі Қоғам қатысу 

үлестеріне ие бола 

бастаған күн 

 «Alma Guide» 

жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі, 

Қазақстан 

Республикасы, 

050026, Алматы 

қаласы, Әйтиев 

кӛшесі, 23-үй  

20% (жиырма) пайыз баспа қызметі 06.02.2017 ж. 

«Шымкент-онлайн» 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі, 

Қазақстан 

Республикасы, 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, 160000, 

Шымкент қаласы, 

Тоқаев к-сі, 27-үй 

100% (жүз) пайыз Мәліметтерді тарату 

желілерін және 

жүйелерін пайдалану, 

кабельдік телевидение 

желілерін және жүйесін 

ұйымдастыру бойынша 

қызметтерді ұсыну 

06.02.2017 ж. 

 

3. Қоғамның қызмет түрлері 

  

8. Қоғамның қызмет түрлері: 

1) қоғамның жалпы кірісіндегі үлестерін кӛрсетіп, мезгілдік сипатқа ие қызмет түрлерін 

кӛрсетіп, қоғамның қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы: 

Қоғам қызметтің келесі түрлерін ұсыну бойынша қызметтерді жүзеге асырады: 

1) телевизиялық және (немесе) радиотаратуды ұйымдастыру жӛніндегі; 

2) байланыс саласында қызметтер құру, енгізу және ұсыну; 
3) қазіргі бар жер серіктік, кабельді, басқа да байланыс жүйелерін пайдалану және жаңаларын 

құру;        

4) деректер беру қызметтерін ұсыну (соның ішінде Интернетке және ІР-телефонияға кіру 

қызметтері); 

5) баспа, аудио кӛру, кино және басқа да ӛнім түрлерін шығару, кӛбейту, тарату; 

6) музыкалық ӛнім ӛндіру және тарату; 

7) баспа қызметі және жарнама қызметтері; 

8) инновациялық, енгізу, ұйымдастыру, консалтингтік, делдалдық, инжирингтік, 

маркетингтік, сервистік, басқа да қызметтер ұсыну; 

9) еншілес ұйымдар құру, сондай-ақ басқа ұйымдар құру; 
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10) сауда-коммерциялық, жарнама-баспа, басқа қызмет атқару, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін ішкі және сыртқы нарықтарда 

жылжымалы және жылжымайтын мүлікпен операциялар жүргізу; 

11) кадрларды оқытуға, қайта дайындауға, біліктілігін арттыруға бағытталған түрлі 

бағдарламаларды қолдау және қатысу; 

12) телерадиотарату саласында жұмыс үшін мамандарды оқыту және қайта 

дайындау жӛніндегі меншікті жобаларды әзірлеу және дамыту; 

13) телекоммуникация жүйелерін, соның ішінде байланыстың талшық-оптикалық 

желілердің негізінде, «Жеке радиошақыру» жүйелерінің және атына жіберілетін 

ақпараттық жүйелердің ақпарат беретін жер серіктік жүйелерін құру, пайдалану, 

дамыту; 

14) «Телемәтін», «Бейнемәтін», «Электронды пошта» түріндегі ақпараттық 

қызметтердің қосымша түрлерімен азаматтарды және заңды тұлғаларды 

қамтамасыз ету жүйелерін, құралдарын, азаматтар мен заңды тұлғаларға 

бұқаралық ақпараттық қызмет кӛрсететін басқа да құралдарды құру, пайдалану, 

дамыту; 

15) ӛнеркәсіпте, телекоммуникацияда, экономиканың басқа да салаларында ғылыми-

техникалық жетістіктер әзірлеу және енгізу; 

16) заңнамаға сәйкес пайдаланушылардың ұлттық және шетелдік 

автоматтандырылған деректер қорына жылдам телекіруін ұйымдастыру; 

17) түрлі процестерді басқаратын ақпараттық технологиялар, соның ішінде 

халықаралық желілермен, ақпараттық жүйелермен, шетелдік кәсіпорындармен 

және ұйымдармен байланысты банктік және жабдықтау қызмет саласын құру; 

18) электр жабдықты, тұрмыстық электр техниканы, киім-кешекті, азық-түліктік 

және ӛнеркәсіптік тауарларды, басқа ӛнімді жеткізумен байланысты 

коммерциялық қызмет; 

19) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы құрылыс-монтаждау 

жұмыстары; 

20)  инвестициялық жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру; 

21) ғылыми-зерттеу, жобалау және тәжірибелік-конструкторлық, кешенді енгізу 

және іске қосу-жӛндеу жұмыстарын атқару; 

22) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес сыртқы экономикалық 

қызмет атқару; 

23) кӛрмелер және таныстырулар ұйымдастыру; 

24) ӛндірістік, тұрғын, әлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы нысандар салу және 

кейіннен пайдалану; 

25) кӛлік-экспедициялық қызметтер ұсыну; 

26) туристік шараларды дамыту және ӛткізу; 

27) байланыс, телекоммуникация саласындағы мамандарды, радио және телевидение 

шығармашылықты жұмыскерлерін, соның ішінде шетелде оқыту және олардың 

тәжірибе жинауы; 

28) ғылыми-техникалық ақпаратты, технологияларды, зияткерлік меншіктің басқа 

нысандарын сатып алу және сату; 

29) фильмдерді, сериалдарды, аудиовизуалды туындыларды жасау; 

30) Серіктестіктің тауарларын, жұмыстарын және қызметтерін жылжытуға 

бағытталған ұтыс ойындарды/лотереяларды, конкурстарды және ӛзге ұқсас 

жарнамалық науқандарды ӛткізу; 

31) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет 

түрлері. 
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Қоғамның қызметі маусымдық сипатта емес. Қызметтер жыл бойы кӛрсетіледі. 

Қазақстан Республикасының байланыс және телерадиотарату туралы заңнамасының 

талаптарына сәйкес телерадиотарату құралдарының, телерадиотарату және 

мәліметтерді тарату желілерінің жоспарлық-профилактикалық жұмыстарын, негізгі 

технологиялық жабдықтың күрделі және ағымдағы жӛндеу жұмыстарын жүргізу 

қарастырылған. Бұл жұмыстар жоспарлы-ескерту жӛндеу жұмыстарының кестесі және 

техникалық регламенттер және жабдық ӛндірушілерінің пайдалану жӛніндегі 

нұсқаулықтары негізінде жүргізіледі. 

2) қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер: 

Ақылы телевидение қызметтерін ұсыну саласында Қоғамның негізгі бәсекелестері болып 

табылады: 

Кабельдік  телевидение және IPTV: 

- Негізгі бәсекелес «Digital TV» (кабельдік телевидение) және Id TV (IPTV) сауда 

маркалары бар «Қазақтелеком» АҚ болып табылады; 

- Шекте қызметтерді кӛрсететін шағын ӛңірлік операторлар. 

OTT TV (интернет телевидение): 

- Mobi TV сауда маркасы бар «Кселл» АҚ; 

- BeeTV сауда маркасы бар «КаР-Тел» ЖШС (Beeline); 

- Galam TV сауда маркасы бар «Қазтелерадио» АҚ. 

Спутниктік телевидение:  
- Otau TV сауда маркасы бар «Қазтелерадио» АҚ; 

- Caspio HD сауда маркасы бар «Caspio HD» (Каспио Эйч Ди) жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі; 

- Қазақстан аумағында заңсыз тарататын ресейлік спутниктік телевидение 

операторлары; 

- Алуан түрлі заңсыз сервистер (шетелдік спутниктерден тегін сигнал, кардшеринг және 

т.б.). 

3) Қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) 

кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар: 

 Оң факторлар: 

- Қазақстанда тұрақты макроэкономикалық жағдайдың сақталуы, осының 

салдарынан ақылы телевидение (ПТВ) және кең жолақты деректер беру (ШПД) 

қызметтеріне деген тӛлем қабілеттілік сұранысты қолдау; 

- «нӛлдік» жылдардан басталған кезеңде ПТВ және ШПД нарықтарының 

динамикалық дамуы, 2016-2019 ж. кезеңде ПТВ 35%-дан 63%  дейін, ШПД 45%-дан 70% 

дейін енуінің ұлғаюына жасалған тәуелсіз болжам компания бизнесін жүргізу 

кӛрсеткіштерінің сандық және сапалық ӛсу мүмкіндігін кӛрсетеді; 

- ақылы телевидение нарығында компанияның кӛшбасшылық орындары – 42,6%;  

- ақылы телевидение нарығының басқа қатысушыларымен тарифтік саясатқа 

бәсекелестік әсерін шектеу, бұл компания кірістілігін жоғары деңгейде қолдауға мүмкіндік 

береді; 

- корпоративтік сектордан клиенттердің қандай да бір тәуелдігі болмағанда 600 

мыңнан астам жеке клиентті білдіретін абоненттік базаны әртараптандырудың жоғары 

дәрежесі; 

- клиентке бағытталған тарифтік және ӛнімдік саясат; 
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- заманауи техникалық құралдар мен бағдарламалық жасақтаманың болуы, бұл ПТВ 

және ШПД қызметтерін бәсекеге қабілетті тарифтерде ұсынуға мүмкіндік береді, 

нарықтағы үлесін ұстап тұрып ғана қоймай ұлғайту үшін қомақты әлеуетке ие; 

- компанияның құрылымдық бӛлімшелерінің басшыларының, қызметкерлерінің, топ-

менеджменттің жоғары кәсіби деңгейі.   

 

Теріс факторлар: 

- компанияның алдыңғы даму кезеңінде күрделі шығындарды қаржыландырмау; 

- тегін (Otau TV) және тӛмен бюджетті (Ресей операторлары) жер серіктік 

телевидение сегментінің ӛсуі есебінен нарық үлесінен айрылу қауіпі, республиканың бірқатар 

ӛңірлерінде жергілікті кабельді операторлардың демпингтік бағаларға қызметтерін 

ұсынатын пираттық қызметі; 

- Қоғамның аз үлесі кезінде кең жолақты деректер беру нарығында «Қазақтелеком» 

АҚ басым болуы; 

 

4) Қоғамның лицензиялары (патенттері), олардың қолданылу кезеңі, зерттеу және әзірлеу 

шығындары, соның ішінде қоғам демеуші болған зерттеу әзірлемелері туралы ақпарат: 

Акционерлік қоғамның жарияланған акциялары шығарылымы проспектісінің күніне қайта 

құрылған болып табылады. 

 

5) Қоғамға жеткізілетін (ұсынылатын) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) 

импорттың үлесі және қоғам экспортқа сататын (ұсынатын) ӛнімнің (жұмыстардың, 

қызметтердің) таратылатын ӛнімнің (ұсынылатын жұмыстардың, қызметтердің) жалпы 

кӛлеміндегі үлесі: 

Акционерлік қоғамның жарияланған акциялары шығарылымы проспектісінің күніне қайта 

құрылған болып табылады. 

 

6) Нәтижелері бойынша қоғам қызметі тоқтайтын немесе ӛзгеретін, одан ақшалай және 

басқа міндеттемелер ӛндіріп алынатын, оның қатысуымен болған сот процестерінің мәнін 

кӛрсетіп, қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер: 

Акционерлік қоғамның жарияланған акциялары шығарылымы проспектісінің күніне қайта 

құрылған болып табылады. 

 

7) Қоғам қызметіне әсер ететін тәуекелдің басқа факторлары: 

Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында немесе биржадан тыс нарықта 

акциялар бағасына, сондай-ақ қоғам акцияларының құнына әсер ететін нарықтағы өнім 

құнының өзгеруіне әсер ететін тәуекелдер: 

Қоғам бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы немесе биржадан тыс 

нарықтағы акциялар бағасына, сонымен қатар қоғам акцияларының құнына әсер ететін 

нарықтағы қызметтер құнының ӛзгеруіне әсер ететін негізгі тәуекел келесілердің 

салдарынан қызметтерге сұраныстың азаюы болып табылады деп санайды:  

- ақылы телевидение және мәліметтерді тарату нарығының монополизациясы; 

- Қазақстан Республикасы аумағында шетелдік телеарналарды телевизиялық тарату 

құқығына заңнамалық шектеулерді белгілеу. 

Инфляциямен, девальвациямен және банктік пайыз мөлшерлемелерімен 

шартталған тәуекелдер: 
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Бұл тәуекелдер Қоғамға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экономикасына әсер 

етеді. Ӛз қызметінде Қоғам шетелдік ӛндірістің технологиялық жабдығын қолданады, 

сондықтан шығындардың елеулі бӛлігіне ресейлік рубльге және АҚШ долларына қатысты 

теңге бағамы әсер етеді. Ӛткен девальвациялардың тәжірибесі, жеткізушілер мен 

мердігерлер ӛнімдері мен қызметтерінің құны аталған валюталарға бағамның ӛзгеруімен іс 

жүзінде тікелей байланыста болады. Экспорттың шағын кӛлемі (сатылым кӛлемінен 10-

12%) девальвациялық тәуекелдерді біршама тӛмендетуге мүмкіндік бермейді. Қазақстан 

Республикасы экономикасының ағымдағы күйі банктік пайыздың жоғары 

мӛлшерлемелерімен сипатталады. Мемлекет белгілеген сандық телевидениені дамыту және 

оны бірге енгізу векторы жаңа жабдықты сатып алумен қолданыстағы 

телекоммуникациялық желілердің модернизациясын және технологияларды дамытуды, 

сонымен қатар инвестициялық преференциялардың болмауын немесе мемлекет тарапынан 

шығындарды субсидиялауды талап етеді, бұл қарыз қаражатын тарту қажеттілігін 

негіздейді. Бірақ та пайыздар бойынша шығындардың елеусіз үлесін ескерумен, банктік 

пайыз мӛлшерлемесімен байланысты тәуекел жоқ. 

Көрсетілетін қызметтердің бәсекелестік қабілетіне байланысты тәуекелдер: 

Қоғам қызметтер сапасы мен бағаны оңтайлы үйлестірудің арқасында Қазақстан 

Республикасының нарығында ӛз орнын алады. Қоғам тұрақты негізде нарықтардың 

талдауын және бәсекелес компаниялар ӛнімдерінің мониторингін жүргізеді. Ӛз ӛнімдерінің 

бәсекелестік қабілетін қолдау және жақсарту үшін оның қызметі тиімді технологияларды 

енгізуге, заманауи және ӛндірістік жабдықты, басқару тәжірибесін қолдануға 

бағытталған. Қоғам нарықтық тенденциялардың кез келген ӛзгерістеріне уақытында 

жауап беру үшін  үнемі технологияларды жетілдіреді, жаңа ӛнімдерді әзірлейді. Қоғам 

технологияларды дамытуға қосымша инвестицияларды салады, қызметтер тарифтерін 

азайтады, қызметтердің ӛзіндік құнын тӛмендету үшін сақтық қорларды іздестіреді. 

Елдегі саяси жағдайдың және заңнаманың өзгеруімен байланысты тәуекелдер: 

Қазақстандағы тұрақты саяси жағдайға байланысты осы тәуекелдің тӛмен деңгейі 

туралы айтуға болады.  

Әлеуметтік факторлармен байланысты тәуекелдер: 

Қоғам қызметкерлердің жағымды еңбек жағдайларымен қамтамасыз етуге 

бағытталған орынды әлеуметті саясатты жүргізеді, осыған байланысты бұл тәуекел 

тӛмен. 

 

9. Ӛндірілетін немесе тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) 

жалпы құнының 5 (бес) және одан кӛп пайызын құрайтын кӛлемде қоғам тауарларын 

(жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар және жеткізушілер туралы мәліметтер: 

Акционерлік қоғамның жарияланған акциялары шығарылымы проспектісінің күніне қайта 

құрылған болып табылады. 

 

4. Қоғамның қаржы жағдайы 

 

10. Әр активтің тиісті баланстық құнын кӛрсетіп, қоғам активтерінің жалпы 

кӛлемінің 10 (он) және одан кӛп пайызын құрайтын қоғам активтері: 

Акционерлік қоғамның жарияланған акциялары шығарылымы проспектісінің күніне қайта 

құрылған болып табылады. 

 

11. Қоғам активтерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан кӛп мӛлшеріндегі 

дебиторлық берешек: 
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Акционерлік қоғамның жарияланған акциялары шығарылымы проспектісінің күніне қайта 

құрылған болып табылады. 

 

12. Қоғам міндеттемелерінің қамсыздандыруы болып табылатын қоғам 

активтерінің жалпы кӛлемінің 10 (он) және одан кӛп пайызын құрайтын қоғам 

активтері: 

Акционерлік қоғамның жарияланған акциялары шығарылымы проспектісінің күніне қайта 

құрылған болып табылады. 

 

13. Сенімді басқаруға берілген қоғам активтерінің жалпы кӛлемінің 10 (он) және 

одан кӛп пайызын құрайтын қоғам активтері 

Қоғамның активтері сенімді басқаруға берілген жоқ. 

 

14. Қоғам міндеттемелерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан кӛп пайызын 

құрайтын қоғамның кредиторлық берешегі: 

Акционерлік қоғамның жарияланған акциялары шығарылымы проспектісінің күніне қайта 

құрылған болып табылады. 

 

5. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер  

15. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер 

1) жарияланған акциялар саны, түрлері - 50 572 714 (елу миллион бес жүз жетпіс екі мың 

жеті жүз он тӛрт) дана жай акция; 

2) құрылтайшылар тӛлеген акциялар саны, түрлері - 50 572 714 (елу миллион бес жүз 

жетпіс екі мың жеті жүз он тӛрт) дана жай акция; 

3) құрылтайшылар тӛлейтін бір акцияның номиналды құны - 1 000 (бір мың) теңге; 

4) Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдікті мӛлшері –артықшылықты 

акциялар шығарылмайды; 

5) акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған нарығында қоғам сатып алғанда акциялардың құнын анықтау әдістемесін 

бекіткен күн – Қоғамның Жалғыз құрылтайшысының 30.12.2016 жылғы №1 шешімі. 

 

16. Қоғам жарғысымен қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы 

қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастау қарастырылса, осы тармақта 

қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі 

акцияларына айырбастау талаптары, мерзімдері мен тәртібі ашылады: 

Қоғам жарғысымен Қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын Қоғамның 

басқа түрдегі акцияларына айырбастау қарастырылмаған. 

 

17. Тӛлем агенті туралы мәліметтер: 

Қоғамның тӛлем агенті жоқ. 

 

 18. «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 

шілдедегі заңына сәйкес қор биржасының ресми тізіміне эмиссиялық бағалы 

қағаздарды қосу және болу мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін ұсыну шартын 

жасау жӛніндегі міндеттеме белгіленсе, осы тармақта келесілер ашылады: 

Қоғамның қор биржасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздарды қосу және 

болу мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін ұсыну жӛніндегі шарт жасаған жоқ. 
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6. Инвесторларға арналған ақпарат 

 

19. Инвесторларға арналған ақпарат: 

1) Инвесторлар қоғам жарғысының кӛшірмесімен, жарияланған акциялар 

шығарылымының проспектісімен, аталған құжаттарға енгізілген ӛзгерістермен, 

толықтырулармен таныса алатын жерлер, сондай-ақ қоғам жарғысына сәйкес қоғамның 

қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының 

атауы туралы мәліметтер: 

- Қоғамның орналасқан орны бойынша: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы 

қаласы, Әйтиев кӛшесі, 23-үй; 

- корпоративтік сайты: www.almatv.kz. 

  

2) Тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілігі кӛрсетіліп, соңғы 3 (үш) 

аяқталған қаржы жылындағы қоғамның қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған 

(жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, 

әкесінің аты (болса)): 

- 2013-2015 жж. - «ALMIR CONSULTING» ЖШС (27.11.1999 жылғы №0000014 

мемлекеттік лицензия), Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 19, 

«Нұрлы -Тау» бизнес орталығы, 2 Б корпусы, 403, 905 офис, тел: +7(727) 311-01-18; 

- «ALMIR CONSULTING» ЖШС Директоры Искендирова Бахытжан Касымовна 

(06.07.1998 жылғы № 0000411 Аудитордың Біліктілік куәлігі); 

- Трегуба Ирина Евгеньевна, 14.11.1998 жылғы №0000464 Аудитордың Біліктілік куәлігі. 

«ALMIR CONSULTING» ЖШС Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

жанында аккредиттелген «Аудиторлар алқасының» Кәсіби аудиторлық ұйым мүшесі болып 

табылады және заңды тұлғаны «Аудиторлар алқасы» Кәсіби аудиторлық ұйым мүшесі деп 

тану туралы куәлігі бар.  

24.06.2011 жылдан бастап «ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық компаниясы 

Халықаралық бухгалтерлер федерациясының «Фирмалар форумы» халықаралық 

бухгалтерлік желілер қауымдастығының әрекет ететін толық мүшесі болып табылатын  

IECnet халықаралық бухгалтерлік желілер қауымдастығының әрекет ететін толық мүшесі 

болып табылады. 

 «ALMIR CONSULTING» ЖШС қаржы есептілігіне байланысты қаржы есептілігінің 

және ақпараттың аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымдарға, оригинаторларға және 

эмитенттерге, соның ішінде бағалы қағаздары бірінші санат бойынша Алматы қаласының 

ӛңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңының ресми тізіміне кіргізілетін немесе 

кіргізілген депозитарий қолхаттарының базалық активі эмитенттеріне қойылатын KASE 

Қазақстандық қор биржасының біліктілік талаптарына сәйкес келетін қазақстандық 

аудиторлық компания болып табылады. 

3) Акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылмаған нарығында қоғам акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау 

әдістемесін бекіткен күн: 

Қоғамның Жалғыз құрылтайшысының 30.12.2016 жылғы №1 шешімі. 

 

 

 

 

Уәкілетті тұлға       Суйменбаев А.А. 

 

http://www.almatv.kz/
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«Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ 

Жарияланған акциялар шығарылымы проспектіне  

№1 қосымша  

 

 «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ 

Жалғыз қатысушысының   

30.12.2016ж. №1 шешімімен 

«БЕКІТІЛГЕН» 

 

  

 «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ 

Акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде 

 олардың құнын анықтау 

ӘДІСТЕМЕСІ 
 

1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Осы Әдістеме Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және 

«Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ Жарғысына сәйкес әзірленіп, «Алма 

Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ (бұдан әрі – «Қоғам») орналастырған акциялардың 

сатып алыну тәртібі мен  Қоғам акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған 

нарығында сатып алған уақытта олардың құнын анықтау әдістемесін белгілейді.  

2. Қоғам орналастырылған акцияларды кейіннен сату, Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес акционерлердің құқықтарын тиісінше сақтау мақсатында (Қоғамда 

акционерге тиесілі Қоғамның акцияларын сатып алу міндеті пайда болған жағдайда) немесе 

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның Жарғысына қайшы келмейтін басқа 

да мақсаттарда осы Әдістеменің талаптарына сәйкес сатып алады. 

3. Қоғам орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының бейрезиденттері – 

акционерлерден Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасымен белгіленген 

талаптардың ескерілуімен Қазақстан Республикасының бейрезиденттері – акционерлер үшін 

белгіленген тәртіппен сатып алады. 

4. Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және 

(немесе) сауда-саттық ұйымдастырушысының ішкі құжаттарыммен белгіленген тәртіппен 

осы Әдістемемен қарастырылған негіздер бойынша сатып алады. 

5. Қоғам сатып алған акциялар  акционерлерінің жалпы жиналысының кворумын анықтау 

кезінде ескерілмейді және ол жердегі дауыс беруге қатыспайды.  

6. Қоғам сатып алған орналастырылған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және 

тӛленбейді.  

7. Осы Әдістеме Қоғамның Акциялар шығарылымы проспектісінің ажырамас бӛлігі болып 

табылады. Акционерлер Әдістемемен Қоғамның атқарушы органы орналасқан орын 

бойынша таныса алады. 

 

2-тарау. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуының жалпы талаптары 

8. Осы Әдістеменің күші Қоғам ӛзі шығарған акцияларды: 

1) Қоғамның бастамасымен; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда акционердің 

талабымен; 

3) акционердің ӛтінішімен; 

4) сот шешімімен сатып алу жағдайларына таралады.  
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9. Орынды болған жағдайда Қоғамның Атқарушы органы Қоғамның Директорлар кеңесіне 

Қоғамның орналастырылған акцияларын Қоғамның сатып алуы туралы арыз беруге құқылы. 

Бұл  ретте мұндай арызға тӛмендегілерді қамтитын акцияларды сатып алу бойынша 

ұсыныстар қосылып берілу керек:  

1) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуының орындылығының негізделуі 

мен сатып алудағы мақсаттар; 

2) Қоғамның сатып алуына ұсынылатын Қоғамның орналастырылған акцияларының саны 

мен түрі; 

3) орналастырылған акциялардың сатып алу бағасы немесе сатып алу бағасын белгілеу 

әдісі; 

4) сатып алудың басқа да шарттары. 

10. Атқарушы органның арызымен келіскен жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі 

Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешім қабылдауға құқылы.  

11. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Әдістемемен 

қарастырылған жағдайларда Қоғамның ӛзі орналастырған акцияларды сатып алуға құқығы 

жоқ. 

12. Егер Қоғам сатып алып отырған орналастырылған акцияларының  саны акцияларды сату-

сатып алу мәмілесі (мәмілелері) жасалғанға дейін жалпы санының бір пайызынан асса, Қоғам 

акцияларды сатып алатындығы жайлы Қоғамның www.almatv.kz корпоративтік сайтына 

хабарландыру орналастыру арқылы ӛз акционерлеріне хабарлауға міндетті.  

13. Қоғамның ӛзінің орналастырылған акцияларын сатып алуы туралы хабарландыруда сатып 

алынатын акциялардың түрлері, саны, бағасы, сатып алу шарттары, Коғам сатып алатын 

акцияларды сатуға ӛтінім қабылданатын мерзім және аралығында акциялар сатып алынатын 

және аяқталған соң Қоғам оларды сатып алудан бас тартатын мерзім кӛрсетілу керек.   

14. Қоғам акцияларды белгіленген мерзімде акцияларды сатуға ӛтінім берген және 

акцияларды сатуға ӛтінім қабылдау аяқталатын күннің сағат 00:00 жағдай бойынша осындай 

болып қала беретін акционерлерден ғана сатып алады 

15. Егер Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуға ӛтінім қабылданатын мерзім 

аралығы аяқталған соң акционерлер Қоғамның сатып алуына ұсынған акциялар саны Қоғам 

сатып алынуын жариялаған акциялар санынан асса, бұл акциялар Қоғам есептейтін 

пропорция  коэффициентінің негізінде акционерлерден ӛздеріне тиесілі акцияларға 

пропорционал сатып алынады.  

16. Қоғам сатып алатын орналастырылған акциялардың саны орналастырылған акциялардың 

жалпы санының жиырма бес пайызынан аспау керек, ал орналастырылған акцияларды сатып 

алу шығыстары Қоғамның меншікті капиталының он пайызынан аспау керек: 

1) орналастырылған акциялар акционердің талабымен сатып алынғанда — Қоғам 

акционерлерінің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес акционерге ӛзіне тиесілі акцияларды Қоғамның сатып 

алуын талап етуіне құқық беретін бір немесе бірнеше шешім қабылдаған күндегі жағдай 

бойынша. 

2) орналастырылған акциялар Қоғамның бастамасымен сатып алынғанда – Қоғамның 

орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күндегі жағдай бойынша. 

17. Сатып алынатын акцияларды саны мен Қоғам акциялардың сатып алынуына жұмсайтын 

қаражат осы Әдістеменің 16-тармағының 1) – 2) тармақшаларында кӛрсетілген мәндердің ең 

азынан аспауы тиіс.  

18. Оған сәйкес Қоғамның акциялары оның акционерлерінен сатып алынатын пропорция 

коэффициенті келесі жолмен есептеліп шығарылады:  

К = A/С, мұнда:  

К – пропорция коэффициенті;  

http://www.almatv.kz/
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А –Қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың жалпы саны;  

С – Қоғамның сатып алынуға ұсынылған орналастырылған акцияларының жалпы саны.  

19. Қоғам акционерден сатып алатын акциялардың түпкі саны акционер сатып алуға ұсынған 

акциялар санын пропорция коэффициентіне кӛбейту арқылы есептеп шығарылады. Егер 

жоғарыда сипатталған есептеуді қолдану қорытындысы бойынша Қоғам акционерден сатып 

алып отырған акциялар саны акциялардың бүтін санына тең болмаса, Қоғам сатып алып 

отырған осындай акционердегі акциялардың саны азайтылып немесе кӛбейтіліп 

дӛңгелектенеді.  

20. Қоғам ӛзі орналастырылған акцияларды акционердің (акционер ӛкілін) құқықтық 

қабілетін немесе әрекетке қабілеттігін, оған меншік құқығында тиесілі Коғам акцияларының 

санын куәландырған соң, тараптар  Акцияларды сату-сатып алу шарты мен Акцияларды 

шығару/есептеу бұйрықтарына қол қойғаннан кейін және акцияларды  сату-сатып алу 

мәмілесі тіркелгеннен кейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен 

белгіленген тәртіппен сатып алады.  

21. Акцияларды шығару/есептеу бұйрықтары (бұдан әрі – «Бұйрықтар») акционердің дербес 

шотынан акцияларды есептен шығаруға және оларды Қоғам акцияларын ұстаушылар 

тізілімінің жүйесінде сатып алынған бағалы қағаздар үшін Қоғамның шотына  есептеуге негіз 

болады.  

22. Бұйрықтар орындалу үшін Тіркеушіге табысталады.  

23. сатып алынатын акциялардың ақысына қолма-қол ақшасыз ақша аудару үшін акцияларды 

сату-сатып алу шартында міндетті тәртіпте акционердің (заңды тұлғаның немесе жеке 

тұлғаның) банктік деректемелері туралы мәліметтерді, я болмаса акционерлер сатып 

алынатын акциялардың ақысына (жеке тұлға акционерлер үшін) қолма-қол ақшаны ала 

алатын орын туралы мәліметтерді, нақты тұратын жердің мекенжайын және байланыс 

телефонын қамту керек.  

24. Осы Әдістеменің 23-тармағында кӛрсетілген құжаттар Қоғамның офисінде немесе 

Тіркеушіде рәсімделеді.  

25. Қоғамның акцияларды сатуға ниеті бар акционерлерден орналастырылған акцияларды 

сатып алу бойынша құжаттарды  рәсімдеу кезінде  акционердің (акционер ӛкілінің) жеке 

басын куәландыратын мерзімі ӛткен әрекет ету күші жоқ құжаттар, уақытша жеке куәліктер, 

сондай-ақ бұрынғы үлгідегі тӛлқұжаттар қабылданбайды.  

26. Акцияларды сатып алу бойынша акционерлермен соңғы есеп айырысу Акцияларды сату-

сатып алу шартымен белгіленген тәртіппен жүргізіледі.  

27. Қоғамның Директорлар кеңесі акционердің келісім беруімен сатып алынып отырған 

акцияларды ақшадан басқа жолмен Қоғам мүлігімен тӛлеу туралы шешім қабылдауға 

құқылы.  

28. Осы Әдістеменің 2-тарауындағы тармақтардың күші осы Әдістеменің 3 және 4 

тарауларына таралады.  

 

3-тарау. Орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасымен сатып алу тәртібі 
29. Қоғам ӛзі орналастырған акцияларды егер  «Акционерлік қоғамдар туралы»  Қазақстан 

Республикасының Заңымен және Қоғамның Жарғысымен ӛзгеше белгіленбесе, Қоғамның 

Директорлар кеңесінің шешімі негізінде акционердің келісімімен ӛз бастамасымен сатып 

алуға құқылы. 

30. Тӛменде кӛрсетілген жағдайларда Қоғамның ӛзінің орналастырылған акцияларын сатып 

алуға құқығы жоқ: 

1) акционерлердің алғашқы жалпы жиналысы ӛткізілгенге дейін; 

2) акцияларды құрылтайшылар арасында орналастыру қорытындысы туралы алғашқы есеп 

бекітілгенге дейін;  
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3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның меншікті капиталының мӛлшері 

«Акционерлік қоғамдар туралы»  Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген ең тӛмен 

жарғылық  капитал мӛлшерінен кеміп қалса;  

4) егер сатып алу кезінде Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттылық туралы 

заңнамасына сәйкес тӛлемге қабілетсіз немесе пәрменсіздік белгілері бар болса, я болмаса 

аталған белгілер Қоғамда талап етілетін немесе сатып алынуы кӛзделетін акцияларды сатып 

алу нәтижесінде пайда болса; 

5) егер сотпен немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен (Жалғыз акционермен) 

Қоғамды тарату туралы шешім қабылданса; 

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және/немесе Қоғаммен 

қарастырылған басқа да жағдайларда.  

31. Қоғамның Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы 

шешімінде акцияларды түрі, саны, сатып алу бағасы, сатып алу шарттары, сатып алуға ӛтінім 

қабылданатын мерзім және аралығында акциялар сатып алынатын және аяқталған соң Қоғам 

оларды сатып алудан бас тартуға құқылы болатын мерзім кӛрсетілу тиіс.  

32. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуға ӛтінімдер қабылданатын мерзім 

аяқталған соң Қоғамның жауапты жұмыскерлері акционерлер сатып алуға ұсынған Қоғам 

акцияларының санын Коғам сатып алуға жариялаған акциялар санымен салыстырады да, 

пропорция коэффициентін есептейді (қажет болса).  

33. Сатып алынған бағалы қағаздар үшін Қоғамның шотына акциялар есептеу туралы 

акционерлер тізілімінен үзінді кӛшірменің негізінде Қоғамның жауапты жұмыскері ақша 

аудару үшін Қоғамның бухгалтериясына акционердің толық атауын немесе аты-жӛнін,  

акционердің (акционер ӛкілінің) жеке басын куәландыратын құжатты,  акционердің БСН 

(егер қажет болса) және ақша есептелу үшін банктік деректемелерді кӛрсетіп Ӛкім (бұдан әрі 

– «Ӛкім») дайындайды. Қоғамның жауапты жұмыскері осылармен бірге Ӛкімге Акцияларды 

сату-сатып алу шарттарының түпнұсқаларын қосып береді. 

34. Бухгалтерия Ӛкімде кӛрсетілген деректерді қосымша Акцияларды сату-сатып алу 

шартында кӛрсетілген деректермен салыстырып, ақшаны акционердің Акцияларды сату-

сатып алу шартында кӛрсеткен деректемелерге аударады.  

35. Акцияларды ұзақ уақыт аралығында сатқан тұлғалардың сұранысына ие болмаған 

сомалар сұранысқа ие болған уақытқа дейін ағымдағы/жинақ шотта қала береді.  

36. Директорлар кеңесі сатып алынған акцияларды  Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына және Қоғамның Жарғысына қайшы келмейтін тәсілдермен сату 

туралы шешім қабылдауға құқылы.  
 

4-тарау. Акциялардың акционердің талабымен сатып алу тәртібі 

37. Қоғам орналастырылған акцияларды акционерінің талабы бойынша сатып алу керек. Ол 

мұндай талапты тӛмендегі жағдайларда қоя алады: 

1) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) Қоғамның қайта 

ұйымдастырылуы туралы (егер акционер Қоғамның қайта ұйымдастырылуы жайлы мәселе 

қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және аталған шешімге қарсы 

дауыс берсе) шешім қабылдаса;  

2) Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) Қоғам 

акцияларын делистингтеу туралы шешім қабылдауы (егер акционер акционерлердің Жалпы 

жиналысына қатыспаса не болмаса егер ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің 

қабылдануына қарсы дауыс берсе);  

3) Сауда-саттықты ұйымдастырушы Қоғам акцияларын делистингтеу туралы шешім 

қабылдаса; 
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4) ірі мәміленің жасалуы туралы шешіммен және (немесе) жасалуына Қоғам мүдделі 

болатын мәміленің жасалуы туралы шешіммен келіспеуі;  

5) акционерлердің Жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) Қоғамның жарғысына осы 

акционерге тиесілі (егер  акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы 

жиналысына қатыспаса не болмаса егер ол осындай жиналысқа қатысып, осы шешімнің 

қабылдануына қарсы дауыс берсе) акциялар бойынша құқықтарға шектеу қоятын ӛзгертулер 

мен толықтырулар енгізуі туралы шешім қабылдауы. 

38. осы Әдістеменің 37-тармағының 1) – 5) тармақшаларында кӛрсетілген негіздер болған 

жағдайда акционер акционерлердің Жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі тиісті 

шешім қабылдаған күннен бастап, 30 (отыз) күнтізбелік күн аралығында Қоғамға жазбаша 

ӛтініш жіберу арқылы Қоғамға оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап қоюға 

құқылы болады.  

39. Акционердің ӛзіне тиесілі акцияларды сатып алуы туралы ӛтінішінде сатып алу жӛнінде 

анық әрі бір жақты талап,  акционер сатып алуға ұсынып отырған акциялардың саны мен 

түрін кӛрсететін нұсқау, сондай-ақ акционердің мекенжайы мен байланыс телефондары 

қамтылу қажет.  

40. Акционердің ӛзіне тиесілі акцияларды сатып алуы туралы мәлімдемесі Қоғамның 

атқарушы органы орналасқан жердің ресми мекенжайы арқылы жіберілу тиіс.  

41. Қоғам аталған ӛтінішті алған күннен бастап, 30 (отыз) күнтізбелік күн аралығында 

акционерден акцияларды сатып алуға міндетті.  

42. Қоғамның Директорлар кеңесі акционердің акцияларды сатып алу туралы талабын Қоғам 

акционердің ӛтінішін алған күннен бастап, 20 (жиырма) күнтізбелік күннен кешіктірмей 

қарастыру қажет.  

43. Осы Әдістеменің 37-тармағының 1) – 5) тармақшаларында кӛрсетілген негіздер болмаған 

жағдайда, сондай-ақ заңнамамен белгіленген және Қоғамның ол орналастырған акцияларды 

сатып алуына тыйым салмайтын ӛзге де жағдайларда Қоғамның Директорлар кеңесі тиісті 

шешім қабылдаған күннен бастап, 5 (бес) жұмыс күн аралығында акционерге бас тарту 

себептерінің атап кӛрсетілуімен акциялардың сатып алынуынан бас тарту туралы хабарлама 

жіберіп, Қоғамның Директорлар кеңесі акционердің акцияларды сатып алуынан бас тартуға 

құқылы.  

44. Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен 

бастап, 5 (бес) жұмыс күн аралығында сатып алу туралы ӛтініш берген акционерге Қоғамның 

Директорлар кеңесінің Қоғамның оған тиесілі акцияларды сатып алуы жайлы шешім 

қабылдауы туралы хабар, акцияларды сату-сатып алу мәмілесін рәсімдеу үшін қажет 

құжаттар тізімі кӛрсетілген хабарлама жіберіледі.  

45. Қоғам акцияларды осы Әдістеменің 2 және 3 тарауларымен және Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген талаптардың ескерілуімен сатып 

алады. 

 

5-тарау. Акцияларды акционердің ӛтінішімен сатып алу тәртібі 

46. Қоғам акцияларды ӛз бастамасымен не болмаса Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен белгіленген жағдайларда акционердің талабымен сатып алатын жағдайларды 

қоспағанда,  Қоғам орналастырылған акцияларды акционердің ӛтініші бойынша келесідей 

тәртіппен сатып алады:  

1) ӛзіне тиесілі Қоғам акцияларын сатуға ниет білдірген Қоғам акционері ӛзіне тиесілі 

акцияларды Қоғамның сатып алуы туралы ӛтінішпен жүгінуге құқылы;  

2) Акционердің Қоғамның оған тиесілі акцияларды сатып алуы туралы ӛтініші жазбаша 

берілу тиіс және ол ӛтініште акцияларды сату-сатып алу туралы мәміленің жасалуы туралы 

нақты әрі бір жақты ұсыныс қамтылу керек және  акционер сатуға ұсынып отырған акциялар 
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саны, ұсынылып отырған сату бағасы және мәміленің басқа да маңызды шарттары, сонымен 

қатар акционердің мекенжайы мен байланыс телефондары жазып кӛрсетілу керек; 

3) Ӛзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы ӛтінішті акционер оның орналасқан жерінің 

ресми мекенжайы бойынша Қоғамға жолдау керек; 

4) Акционер ұсынатын акцияларды сатып алу туралы ӛтінішті Қоғамның Директорлар 

кеңесі акционер жүгінген күннен бастап, 15 (он бес) жұмыс күн аралығында қарастыру 

қажет. Акционер Қоғамға жүгінетін күн болып, Қоғам акционерінің ӛтінішінің алынуы 

тіркелген күн табылады.  

    5) Қоғамның Директорлар кеңесі акциялардың сатып алынуына/ акционердің ӛтінішінде 

кӛрсетілген мәміле шарттарымен келіспеген жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі 

акционердің ұсынылып отырған акцияларды сатып алуына бас тартуға немесе  Қоғамның 

Атқарушы органына мәміленің шарттары бойынша келісімге келу үшін акционермен 

келіссӛздер орнатуды тапсыруға құқылы.  

    6) Сатып алу немесе сатып алудан бас тарту туралы шешімі Қоғамның Директорлар 

кеңесімен Қоғамның Атқарушы органынан Қоғам акционерімен жүргізілген келіссӛздердің 

нәтижесі туралы ақпарат алынған күннен бастап, 15 (он бес) жұмыс күн аралығында 

қабылданады.    

    7) Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған 

жағдайда ӛзіне тиесілі акцияларды сатып алуға ұсыныс білдірген акционерге хабарлама 

жіберіледі. Мұндай хабарламада Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғамның оның 

акцияларын сатып алатындығы жӛнінде шешімнің қабылданғаны жайлы акционердің хабары, 

акциялардың сатып алыну бағасы, акцияларды сату-сатып алу мәмілесін рәсімдеу үшін қажет 

құжаттар тізімі, сондай-ақ акционер Қоғамның акцияларын сату ниетін қанағаттандыру 

мақсатында хабарласа алатын мекенжай мен телефон нӛмірлері, акционер сату-сатып алу 

шартын жасасу үшін келуге тиіс болатын және ол аяқталған соң Қоғам акцияларды сатып 

алуға құқылы болатын мерзім аралығы кӛрсетіледі.  

 

6-тарау. Қоғам бастамасымен, акционер талабымен және акционер арызы бойынша 

акцияларды қайта сатып алу құнын анықтау әдістемесі  

47. Қоғам бастамасымен акцияларды қайта сатып алу құнын анықтау келесі әдістеме 

бойынша жүргізіледі: 

1) Қайта сатып алуды жүзеге ӛткізу күні анықталады;  

2) қайта сатып алуды жүзеге ӛткізу күні алдындағы күнде айдың соңғы күнінде (A) Қоғам 

активтерінің теңгерімдік құны анықталады;  

3) кайта сатып алуды жүзеге ӛткізу күні алдындағы күнде айдың соңғы санында (О) Қоғам 

міндеттемелерінің жалпы құны анықталады;  

4) Қоғамның меншік капиталының бағалау құны (К) Қоғам активтерінің теңгерімдік құн 

айырмашылығы (А) және Қоғам міндеттемесі (О) ретінде анықталады: K = А – О;  

5) Қоғам акцияларының құны (P) Қоғамның меншік капиталының Бағалау құнын бӛлуден 

жеке (K) және орналастырылған акциялар саны (n) (қайта сатып алынған акцияларды 

шегерумен) ретінде анықталады: P = K/n.  

48. Акционер талабымен акциялар құнын есептеу әдістемесі Қоғам бастамасымен акциялар 

құнын есептеу әдістемесіне ұқсас болады.  

49. Акционер арызы бойынша акцияларды қайта сатып алу барысында акционер арызы 

бойынша Қоғаммен қайта сатып алынған акциялар құны тараптардың келісімімен 

белгіленеді.  

 

7-тарау. Сот шешімімен акцияларды қайта сатып алу  

50. Сот шешімімен акцияларды қайта сатып алу тәртібі: 
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1) Сот шешімі күшіне енген жағдайда Қоғам директорларының кеңесі Қоғамға сот шешімі 

келіп түскен күннен бастап, егер сот шешімінде басқа мерзім қарастырылмаған болса, 15 (он 

бес) жұмыс күн ішінде Қоғам акционеріне тиесілі акцияларды қайта сатып алу туралы 

шешімді қабылдауға міндетті. Қоғамға сот шешімі келіп түскен күн болып Қоғамға сот 

шешімі келіп түскен тіркелген күн табылады; 

2) Заңды күшіне енгенге дейін Қоғамға сот шешімі келіп түскен жағдайда Қоғам 

директорларының кеңесінің акцияларды қайта сатып алу туралы шешімін қабылдауға 

кӛрсетілген мерзім есебі сот шешімі заңды күшке енген күннен бастап саналады; 

3) Акцияларды қайта сатып алу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдаған күннен 

бастап 2 (екі) жұмыс күн ішінде акционерге хабарлама жіберіледі, онда оның акцияларын 

Қоғам қайта сатып алу туралы шешімін Қоғам директорларының кеңесі қабылдағаны, қайта 

сатып алу құны, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін рәсімдеуге қажетті құжаттар тізімі 

туралы акционерге хабарлама жазылады; 

4) Сот шешімімен Қоғаммен акцияларды қайта сатып алу тәртібі акционер арызы бойынша 

акцияларды қайта сатып алу тәртібін регламенттейтін осы Әдістеменің 5-тарауының 

нормаларымен регламенттеледі.  

51. Сот шешімімен акцияларды қайта сатып алу құнын анықтау әдістемесі: 

1) Сот шешімі негізінде Қоғаммен акцияларды қайта сатып алу құны тараптардың 

келісімімен, егер басқасы сот шешімімен анықталмаған болса, белгіленеді. Қоғам 

директорлар кеңесі Қоғамның атқарушы органына Қоғаммен акцияларды қайта сатып алу 

құны бойынша келісімге қол жеткізу үшін акционермен келіссӛздер жүргізуді тапсыруға 

құқылы; 

2) Қоғамның орналастырылған акцияларын Қоғаммен қайта сатып алу құнын анықтау 

барысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады, 

сондай-ақ, Қоғамның меншік капитал ӛлшемін, Қоғамды дамыту жоспарына және акцияның 

баға белгіленіміне әсер ететін ӛзге факторларға сәйкес оның ӛзгеру перспективаларын 

ескереді. Сот шешімімен акциялар құнын есептеу әдістемесі Қоғам бастамасымен акциялар 

құнын есептеу әдістемесіне ұқсас болады.  
 

8-тарау. Қорытынды ережелер  

52. Осы Әдістеме Қоғамның Дара құрылтайшысы оны бекіткен күннен бастап күшіне енеді.  

53. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасы немесе Қоғам Жарғысы ӛзгерген болса осы 

Әдістеменің бӛлек бабтары оған қарама-қарсы болады, Әдістеме қолданыстағы заңнамаға 

және Қоғам Жарғысына қарама-қарсы болмайтын бӛлікте қолданылады.  

 
 

Ӛкілетті тұлға       А. Суйменбаев 
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«Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ 

Жарияланған акциялар шығарылымы проспектіне  

№2 қосымша  

 

 

«БЕКІТІЛДІ» 

30.12.2016жылғы «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ 

№1 Дара құрылтайшы шешімімен 

 

 

 «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ  

таза табысын бӛлу тәртібі 
 

1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Осы «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ таза табысын бӛлу тәртібі Қазақстан 

Республикасы заңнамасына, «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ жарғысына және 

ӛзге ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.  

2. Осы Тәртіпте келесі анықтамалар қолданылады:  

1) Қоғам – «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ;  

2) Акционер – Қоғамның жай акцияларының меншік иесі болып табылатын тұлға;  

3) Дивидендтер – Қоғаммен тӛленетін оған тиесілі Қоғамның жай акциялары бойынша 

Акционер табысы;  

4) Дара акционер – Қоғамның жоғары органы (бұдан былай - Акционер);  

5) Таза табыс – кезең ішіндегі салық тӛлемдері бойынша шығындарды қоса алғанда табыстар 

мен шығындар арасындағы айырмашылық;  

6) Бӛлінбеген пайда – Акционерге бӛлінбеген және Қоғам билігінде қалған ӛткен 

жылдардағы жиналған таза табыс.  

3. Тәртіп мақсаты Қоғам мен Акционер мүдделерінің теңгерімін және Қоғамның таза 

табысын бӛлу барысында ашық әдістемені қамтамасыз ету болып табылады.  

4. Қоғам саясаты Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қоғам жарғысымен және оның ішкі 

құжаттарымен қарастырылған Акционер құқығын құрметтеуге және қатаң түрде сақтауға 

негізделеді. Тәртіп Акционер әл-ауқатын кӛтеруге, Қоғамның инвестициялық 

тартымдылығын және оның капитализациясын арттыруға бағытталған.  

5. Осы Тәртіппен, Қазақстан Республикасы заңнама ережелерімен, Қоғамның Жарғысымен 

және (немесе) ішкі құжаттарымен анықталатын сәйкес күнге Қоғамның барлық дауыс беретін 

акциялары бір тұлғаға тиесілі болған жағдайда Акционерлердің Жалпы жиналысы 

ӛткізілмейді. Акционерлердің Жалпы жиналысы құзыреттілігіне осы Тәртіппен жатқызылған 

мәселелер бойынша шешім осындай Акционермен бір тұлғамен қабылданады және Қазақстан 

Республикасы заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен қарастырылған шектеулерді ескере 

отырып, жазбаша түрде рәсімделуге жатады.  

 

2-тарау. Таза табысты бӛлудің негізгі шарттары  

6. Директорлар кеңесі жыл сайын Акционерлердің Жалпы жиналысына (Дара акционеріне) 

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін береді, аудиті оны талқылап, бекіту үшін 

Аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жүргізілді. 

Қаржылық есептіліктен басқа, Директорлар кеңесі Акционерлердің Жалпы жиналысына 

(Дара акционеріне) аудиторлық есептер ұсынады. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі 



19 

 

Акционерлердің Жалпы жиналысы (Дара акционері) бекітетін күнге дейін аз дегенде отыз 

күн бұрын Директорлар кеңесінің алдын ала бекітілуіне жатады. Қоғамның жылдық 

қаржылық есептілігін соңғы бекіту Акционерлердің Жалпы жиналысы (Дара акционері) 

шешімімен жүргізіледі. Қоғам бұқаралық ақпарат кӛздерінде Қазақстан Республикасы 

заңнамасымен белгіленген мерзімдерде жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық 

есептерді жариялауға міндетті.  

7. Қоғамның атқарушы орган ұсынысы негізінде Қоғам директорларының кеңесі 

Акционерлердің Жалпы жиналысына (Дара акционеріне) ӛткен қаржылық жылдағы 

Қоғамның таза табысын бӛлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есебінде дивиденд 

ӛлшемі туралы ұсынысты береді. Бір жай акцияға дивиденд ӛлшемі туралы шешімді 

қабылдау үшін Акционерлердің Жалпы жиналысына (Дара акционеріне) ұсынылатын 

материалдар дивидендтерді тӛлеуге қажетті шарттардың бар/жоғы туралы барлық қажетті 

ақпараттардан тұруы тиіс.  

8. Акционерлердің Жалпы жиналысы (Дара акционері) қарастыруына таза табысты бӛлу және 

дивиденд ӛлшемі туралы Қоғам Директорларының кеңесімен негіздемені дайындау 

барысында таза табысты бӛлуге әсер ететін келесі негізгі факторлар ескерілуі тиіс:  

а) Қоғаммен алынған таза табыстың нақты ӛлшемі;  

б) Қоғамның тӛлем қабілеттілігінің және қаржы тұрақтылығының кӛрсеткіштері; 

в) Қоғамды стратегиялық дамыту мақсаттарын қамтамасыз ету, соның ішінде:  

- капиталдық салымдарды қаржыландыру,  

- белгіленген тәртіпте келісілген жобаны қаржыландыру құрылымына сәйкес меншікті 

қаражат талап етілетін бӛлікте инвестициялық жобаларды қаржыландыру;  

- борыштық міндеттемелерді ӛтеу;  

- белгіленген тәртіпте келісілген басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына 

салымдарды қаржыландыру (акцияларды сатып алу);  

- Қоғам директорларының кеңесі қалауымен ӛзге факторлар.  

9. Ӛткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысын бӛлу тәртібі және жылдағы дивиденд 

ӛлшемі туралы ұсынысты дайындау барысында Қоғам директорларының кеңесі Қоғамның 

меншік капиталы ӛлшемінен шығарылады.  

Тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер тӛленген жағдайда 

нақты аралық тӛлемдер сомасы сәйкес қаржы кезеңі ішінде дивидендтерді тӛлеу барысында 

ескеріледі.  

10. Дивидендтерге бӛлінбеген таза табыс Қоғам мақсаттарына және міндеттеріне сәйкес 

белгіленген тәртіпте оны пайдалану үшін Қоғам билігінде қалады.  

11. Бір жай акцияға дивиденд ӛлшемі Қоғамның орналастырылған (сатып алынғандарды 

шығарып тастағанда) жай акциялары санына бӛлінген жай акциялар бойынша бағытталатын 

сомадан шыға отырып анықталады.  

 

 3-тарау. Дивидендтерді тӛлеу шегі  

12. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеу рұқсат етілмейді:  

а) Меншік капиталдың теріс ӛлшемі барысында немесе егер Қоғамның меншік капитал 

ӛлшемі оның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болатын 

болса;  

б) Егер Қоғам банкрот туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес тӛлеуге 

қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап беретін болса немесе кӛрсетілген 

белгілер оның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде Қоғамда пайда 

болатын болса.  

13. Қоғамның ӛзімен орналастырылмаған немесе сатып алынбаған жай акциялар бойынша 

дивидендтер есептелінбейді және тӛленбейді.  
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4-тарау. Қорытынды ережелер  

14. Тәртіпте реттелмеген мәселелер Қоғам жарғысымен және Қазақстан Республикасы 

заңнамасымен реттеледі.  

15. Тәртіп Қоғам акцияларын шығару проспектісінің ажырамас бір бӛлігі болып табылады. 

 

Ӛкілетті тұлға       А. Суйменбаев 
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ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА  

ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» 

(АО «АлмаТел Казахстан») 
 

 
 

 

 

 

 

 
Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в 

проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в 

настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно 

акционерного общества и его размещаемых акций. 

Акционерное общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой 

отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности 

акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерного общества, а также 

информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и 

сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 

2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой 

отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских 

отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере 

вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438). 

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до 

сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария 

финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой 

информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, 

установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года 

№ 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, 

фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, 

списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере 

вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438). 

 

г.Алматы 

jl:33234248.0.1005056378_0
jl:1041258.1020200
jl:33234248.0
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1. Общие сведения об Обществе 

 

1. Наименование Общества в соответствии со справкой о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельством о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица: 

 

1) дата государственной регистрации (перерегистрации) общества: 

Акционерное общество ««Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (далее – «Общество») 

зарегистрировано 06.02.2017 года Управлением юстиции Алмалинского района 

Департамента Юстиции города Алматы. Справка о государственной регистрации 

юридического лица от 06.02.2017г. 

 

2) полное и краткое наименование общества (если в уставе общества предусмотрено его 

полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то дополнительно указывается 

такое наименование): 

- полное наименование Общества: 

а) на государственном языке: «Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан» Акционерлiк 

қоғамы; 

б) на русском языке: Акционерное общество: «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»; 

в) на английском языке: «Alma Telecommunications Kazakhstan» Joint Stock Company; 

- сокращенное наименование Общества: 

а) на государственном языке: «АлмаТел Қазақстан» АҚ; 

б) на русском языке: АО «АлмаТел Казахстан»; 

в) на английском языке: «AlmaTel Kazakhstan» JSC 

 

3) в случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие 

полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены: 

изменения наименования Общества не осуществлялись  

 

4) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица 

(юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении 

реорганизованных юридических лиц и (или) общества: 

Общество образовано в результате реорганизации Товарищества с ограниченной 

ответственностью «АЛМА-ТВ» путем преобразования в Акционерное общество «Алма 

Телекоммуникейшнс Казакстан».  

Общество является единственным правопреемником всего имущества и всех прав и 

обязанностей Товарищества с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ» 

 

5) в случае наличия филиалов и представительств общества указываются их 

наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 

представительств общества в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов 

(представительств) юридических лиц: 

Общество на дату составления проспекта не имеет зарегистрированных филиалов и 

представительств 

 

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой или свидетельством о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием 

бизнес-идентификационного номера общества, номеров контактных телефонов, факса и 

адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический 
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адрес общества отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-

идентификационных номеров: 

 

 Местонахождение Общества Республика Казахстан, 050026, город 

Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, 

дом 23 

БИН 940540000499 

Контактные телефоны +7 727 2500-510 

адрес электронной почты info@almatv.kz 

 

3. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных обществу или выпущенным им 

ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 

агентствами Республики Казахстан:  

Акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными 

рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан 

кредитные и иные рейтинги не присваивались. 

 

2. Крупные акционеры или учредители общества и органы общества 

 

4. Для обществ, реорганизованных из товарищества с ограниченной 

ответственностью или обществ, у которых по решению суда признана 

недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, 

указываются участники, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия 

в уставном капитале общества, в том числе: 

наименование, местонахождения 

участника юридического лица 

количество и вид (виды) 

акций, предварительно 

оплаченных участниками, 

которые владеют 10 (десятью) 

и более процентами долей 

участия в уставном капитале 

общества 

дата, с которой 

участники стали 

владеть 10 (десятью) и 

более процентами долей 

участия в уставном 

капитале общества 

ТОО «Ordabasy Communications» 

юридический адрес: Республика 

Казахстан, 050026, город Алматы, 

Алмалинский район, улица Айтиева, 

дом 23 

50 572 714 (пятьдесят 

миллионов пятьсот семьдесят 

две тысячи семьсот 

четырнадцать) простых акций 

06.02.2017г. 

 

5. Органы общества: 

1) совет директоров общества: 

Совет директоров Общества не сформирован - на дату проспекта выпуска объявленных 

акций Общество является вновь созданным 

 

2) коллегиальный или единоличный исполнительный орган общества: 

Единоличный Исполнительный орган Общества - Генеральный директор не избран – на 

дату проспекта выпуска объявленных акций Общество является вновь созданным.  

В соответствии с Решением Единственного учредителя Общества №1 от 30.12.2016г. 

уполномоченным лицом на осуществление финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, а также представление его интересов в отношениях с третьими лицами до 

образования органов Общества с правом подписания всех необходимых документов 

выступает Суйменбаев Арслан Аманбекович. 
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3) комитеты совета директоров общества:  

Комитеты совета директоров не создавались - на дату проспекта выпуска объявленных 

акций Общество является вновь созданным. 

 

4) служба внутреннего аудита (при наличии):  

Служба внутреннего аудита не формировалась - на дату проспекта выпуска объявленных 

акций Общество является вновь созданным. 

 

6. Аффилиированные лица общества: 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным. 

 

7. В отношении аффилиированного лица общества, являющегося юридическим 

лицом, в котором общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций или 

долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно 

указываются: 

полное 

наименование и 

место нахождения 

юридического лица 

процентное 

соотношение акций 

или долей участия в 

уставном капитале, 

принадлежащих 

Обществу 

основной вид 

деятельности 

дата, с которой 

Общество стало 

владеть долей 

участия 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Alma Guide», 

Республика Казахстан, 

050026, г.Алматы, 

улица Айтиева, 23 

20% (двадцать) 

процентов 

издательская 

деятельность  

06.02.2017г. 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Шымкент-онлайн» 
Республика Казахстан, 

Южно-Казахстанская 

область, 160000, город 

Шымкент, улица 

Токаева, дом 27 

100% (сто) процентов эксплуатация сетей и 

систем передачи 

данных, производство 

и предоставление услуг 

по организации сетей и 

системы кабельного 

телевидения 

06.02.2017г. 

 

3. Виды деятельности общества 

  

8. Виды деятельности общества: 

1) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, 

которые носят сезонный характер с указанием их доли в общем доходе общества: 

Общество осуществляет деятельность по предоставлению следующих видов услуг:  

1) по организации телевизионного и (или) радиовещания; 

2) образование, внедрение и предоставление услуг в области связи;  

3) эксплуатация существующих и создание новых спутниковых, кабельных и иных систем 

связи; 

4) предоставление услуг передачи данных (в том числе услуги доступа к Интернету и IP-

телефонии); 
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5) выпуск, тиражирование и распространение всех видов печатной, аудиовизуальной, 

кино- и других видов продукции; 

6) производство и реализация музыкальной продукции; 

7) издательская деятельность и рекламные услуги; 

8) оказание инновационных, внедренческих, организационных, консалтинговых, 

посреднических, инжиниринговых, маркетинговых, сервисных и иных услуг; 

9) создание дочерних организаций, а также учреждение других организаций; 

10) осуществление торгово-коммерческой, рекламно-издательской и иной деятельности, 

а также операций с движимым и недвижимым имуществом на внутреннем и внешнем 

рынках, не противоречащих законодательству Республики Казахстан; 

11) поддержка и участие в различных программах, направленных на обучение, 

переподготовку и повышение квалификации кадров; 

12) разработка и развитие собственных проектов по обучению и переподготовке 

специалистов для работы в сфере телерадиовещания; 

13) создание, эксплуатация и развитие систем телекоммуникаций, в том числе на базе 

волоконно-оптических линий связи, спутниковых систем передачи информации систем 

«Персонального радиовызова» и адресно-информационных систем; 

14) создание, эксплуатация и развитие систем и средств обеспечения граждан и 

юридических лиц дополнительными видами информационных услуг типа «Телетекст», 

«Видеотекст», «Электронная почта», других средств массового информационного 

обслуживания граждан и юридических лиц; 

15) разработка и внедрение научно-технических достижений в промышленность, 

телекоммуникации, другие сферы экономики; 

16) организация оперативного теледоступа пользователей к национальным и зарубежным 

автоматизированным базам данных в соответствии с законодательством; 

17) создание информационных технологий управления различными процессами, включая 

сферу банковского и снабженческого обслуживания, связанных с международными сетями и 

информационными системами, зарубежными предприятиями и организациями; 

18) коммерческая деятельность, связанная с поставками электронного оборудования, 

бытовой электротехники, одежды, продовольственных и промышленных товаров, другой 

продукции; 

19) строительно-монтажные работы в сфере архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности; 

20) разработка и реализация инвестиционных проектов; 

21) проведение научно-исследовательских, проектно- и опытно-конструкторских, 

комплексных внедренческих и пуско-наладочных работ; 

22) осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

23) организация выставок и презентаций; 

24) строительство и последующая эксплуатация объектов производственного, 

жилищного и социально-бытового назначения; 

25) оказание транспортно-экспедиционных услуг; 

26) развитие и проведение туристических мероприятий; 

27) обучение и стажировка специалистов в области связи, телекоммуникаций и 

творческих работников радио и телевидения, в том числе за рубежом; 

28) приобретение и отчуждение научно-технической информации, технологий и других 

объектов интеллектуальной собственности; 

29) создание фильмов, сериалов, аудиовизуальных произведений;  
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30) проведение розыгрышей/лотерей, конкурсов и иных аналогичных рекламных акций, 

направленных на продвижение товаров, работ и услуг Товарищества;  

31) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан. 

Деятельность Общества не носит сезонного характера. Предоставление услуг 

осуществляется круглогодично. В соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан о связи и о телерадиовещании предусмотрено проведение планово-

профилактических работ технических средств телерадиовещания, сетей телерадиовещания 

и передачи данных, капитальные и текущие ремонты основного технологического 

оборудования. Данные работы производятся на основании утвержденных графиков планово-

предупредительных ремонтов и технических регламентов и руководств по эксплуатации 

производителей оборудования. 

 

2) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества:  

Основными конкурентами Общества в сфере предоставления услуг платного телевидения 

являются: 

Кабельное телевидение и IPTV: 

- Основным конкурентом является АО «Казахтелеком» с торговыми марками «Digital 

TV» (кабельное телевидение) и Id TV (IPTV); 

- Небольшие региональные операторы, осуществляющие оказание услуг в пределах. 

OTT TV (интернет телевидение): 

- АО «Кселл» с торговой маркой Mobi TV; 

- ТОО «КаР-Тел» (Beeline) с торговой маркой BeeTV; 

- АО «Казтелерадио» с торговой маркой Galam TV. 

Спутниковое телевидение:  
- АО «Казтелерадио» с торговой маркой Otau TV; 

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspio HD» (Каспио Эйч Ди) с 

торговой маркой Caspio HD; 

- Российские операторы спутникового телевидения, нелегально вещающие на территории 

Казахстана; 

- Разнообразные нелегальные сервисы (бесплатный сигнал с зарубежных спутников, 

кардшеринг и прочее). 

 

3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности общества: 

Позитивные факторы: 

- сохранение стабильной макроэкономической ситуации в Казахстане и, как следствие, 

поддержание платѐжеспособного спроса на услуги платного телевидения (ПТВ) и 

широкополосной передачи данных (ШПД); 

- динамичное развитие рынков ПТВ и ШПД в период с начала «нулевых» годов и 

независимый прогноз увеличения проникновения услуги ПТВ с 35% до 63% и ШПД с 45% до 

70% в период 2016-2019гг. указывают на возможность количественного и качественного 

роста показателей ведения бизнеса компании;  

- лидирующие позиции компании на рынке платного телевидения – 42,6%. 

- ограниченное влияние конкуренции с другими участниками рынка платного 

телевидения на тарифную политику, что позволяет поддерживать доходность компании на 

высоком уровне; 
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-  крайне высокая степень диверсификации абонентской базы, представленной более 

чем 600 тысяч частных клиентов при отсутствии какой-либо зависимости от клиентов из 

корпоративного сектора; 

- клиентоориентированная тарифная и продуктовая политика; 

- наличие современных технических средств и программного обеспечения, что 

позволяет предлагать услуги ПТВ и ШПД по конкурентоспособным тарифам и не только 

удерживать долю рынка, но и иметь существенный потенциал для ее увеличения;   

высокий профессионализм топ-менеджмента, руководителей структурных 

подразделений и персонала компании. 

Негативные факторы: 

- недофинансирование капитальных затрат в предыдущий период развития компании; 

- угроза потери доли рынка за счет роста сегмента бесплатного (Otau TV) и 

низкобюджетного (российские операторы) спутникового телевидения, а также пиратской 

деятельности местных кабельных операторов в ряде регионов республики, предлагающих 

свои услуги по демпинговым ценам; 

- доминирование АО «Казахтелеком» на рынке широкополосной передачи данных при 

незначительной доле Общества. 

 

4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества, и периоде их действия, 

затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, 

спонсируемые обществом: 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным 

 

5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемом (оказываемых) обществу и 

доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) обществом на экспорт, в общем 

объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг): 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным 

 

6) сведения об участии общества в судебных процессах с указанием сути судебных 

процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или 

изменение деятельности общества, взыскание с него денежных и иных обязательств: 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным 

 

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность общества: 

Риски, оказывающие влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг 

или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости услуг на рынке, влияющей на 

стоимость акций общества: 

Общество считает, что основным риском, влияющим на цену акций на организованном 

рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости услуг на 

рынке, влияющей на стоимость акций общества, является падение спроса на услуги 

вследствие: 

- монополизации рынка платного телевидения и передачи данных; 

- установления законодательных ограничений на право телевизионного вещания 

иностранных телеканалов на территории Республики Казахстан. 
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Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией и ставкам банковского процента: 

Эти риски влияют на Общество так же, как и на экономику Республики Казахстан. В 

своей деятельности Общество использует технологическое оборудование иностранного 

производства, поэтому на значительную часть затрат влияет курс тенге по отношению к 

российскому рублю и доллару США. Опыт прошлых девальваций показал, что стоимость 

продукции и услуг поставщиков и подрядчиков находится практически в прямой пропорции с 

изменением курса указанных валют. Небольшой объем экспорта (10-12% от объема 

продаж) не позволяет существенно снизить девальвационные риски. Текущее состояние 

экономики Республики Казахстан характеризуется высокими ставками банковского 

процента. Установленный государством вектор развития цифрового телевидения и его 

повсеместного внедрения требует модернизации существующих телекоммуникационных 

сетей, приобретения нового оборудования и развитие технологий, а также отсутствие 

инвестиционных преференций или субсидирования затрат со стороны государства, что 

обуславливает необходимость привлечения заемных средств. Однако, учитывая 

незначительную долю расходов по процентам риск, связанный со ставкой банковского 

процента несущественен. 

Риски, связанные с конкурентной способностью оказываемых услуг: 

Общество уверенно занимает свою нишу на рынке Республики Казахстан за счет 

оптимального сочетания качества услуг и цены. Общество на постоянной основе проводит 

анализ рынков и мониторинг продуктов конкурирующих компаний. Ее деятельность 

направлена на внедрение эффективных технологий, использование современного и 

производительного оборудования, управленческого опыта для поддержания и улучшения 

конкурентоспособности своей продукции. Общество постоянно осуществляет 

совершенствование технологий, разработку новых продуктов в целях своевременного 

реагирования к любым изменениям рыночных тенденций. Общество вкладывает 

дополнительные инвестиции в развитие технологий, снижает тарифы на услуги, 

изыскивает резервы для снижения себестоимости услуг. 

Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением 

законодательства: 

Политическая ситуация в Республики Казахстан отличается стабильностью, в связи с 

этим данный риск незначителен. 

Риски, связанные с социальными факторами: 

Общество проводит взвешенную социальную политику, направленную на обеспечение 

работников благоприятными условиями труда, в связи с этим данный риск незначителен 

 

9. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества в 

объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых 

или потребляемых им товаров (работ, услуг): 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным 

 

4. Финансовое состояние общества 

 

10. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 

объема активов общества, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого 

актива: 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным 
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11. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от 

балансовой стоимости активов общества: 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным 

 

12. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 

объема активов общества, которые являются обеспечением обязательств общества: 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным 

 

13. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 

объема активов общества, которые переданы в доверительное управление: 

Активы Общества не передавались в доверительное управление 

 

14. Кредиторская задолженность общества, составляющая 5 (пять) и более 

процентов от балансовой стоимости обязательств общества: 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным 

 

5. Сведения о выпуске объявленных акций 

 

15. Сведения о выпуске объявленных акций: 

1) количество, виды объявленных акций - 50 572 714 (пятьдесят миллионов пятьсот 

семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) штук простых акций; 

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями - 50 572 714 (пятьдесят 

миллионов пятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) штук простых акций; 

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями - 1 000 (одна 

тысяча) тенге; 

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям -

привилегированные акции не выпускаются; 

5) дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием 

методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном 

рынке ценных бумаг - Решение Единственного учредителя Общества №1 от 30.12.2016г. 

 

16. В случае если уставом общества предусмотрен обмен размещенных акций 

общества одного вида на акции данного общества другого вида, то в данном пункте 

раскрывается условия, сроки и порядок обмена размещенных акций общества одного 

вида на акции данного общества другого вида: 

Уставом общества не предусмотрен обмен размещенных акций одного вида на акции 

данного общества другого вида 

 

17. Сведения о платежном агенте: 

У Общества отсутствует платежный агент. 

 

18. В случае, если в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 

года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность по заключению договора по 

оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных 

ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, то в данном пункте 

раскрываются: 

jl:1041258.0
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Общество не заключало договора на оказание консультационных услуг по вопросам 

включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в списке фондовой биржи 

 

6. Информация для инвесторов 

 

19. Информация для инвесторов: 

1) места, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, проспектом 

выпуска объявленных акций, изменениями и дополнениями в указанные документы, а также 

сведения о наименовании средств массовой информации, используемых для публикации 

информации о деятельности общества в соответствии с уставом общества: 

- по месту нахождения Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, 

Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23; 

- корпоративный сайт: www.almatv.kz. 

  

2) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество 

(при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 

отчетности общества за последние 3 (три) завершенных финансовых года с указанием их 

принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским 

организациям: 

- 2013-2015гг. - ТОО «ALMIR CONSULTING» (государственная лицензия №0000014 от 

27.11.1999г.), Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 19, Бизнес- 

Центр «Нурлы -Тау», корпус 2 Б, офис 403, 905, тел: +7(727) 311-01-18; 

- Директор ТОО «ALMIR CONSULTING» Искендирова Бахытжан Касымовна (Аудитор 

Квалификационное свидетельство № 0000411 от 06.07.1998 г.); 

- Трегуба Ирина Евгеньевна, квалификационное свидетельство аудитора №0000464 от 

14.11.1998 года 

ТОО «ALMIR CONSULTING» является членом Профессиональной аудиторской 

организации «Коллегия аудиторов», аккредитованной при Министерстве Финансов 

Республики Казахстан, и имеет свидетельство о признании юридического лица членом 

профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов».  

С 24.06.2011г. аудиторская компания ТОО «ALMIR CONSULTING» является 

действительным полным членом в международной бухгалтерской сети  IECnet, которая 

является действительным полным членом Ассоциации международных бухгалтерских сетей 

«Форум Фирм» Международной федерации бухгалтеров. 

ТОО «ALMIR CONSULTING» является казахстанской аудиторской компанией, которая 

соответствует квалификационным требованиям Казахстанский фондовой биржи KASE, 

предъявляемым к аудиторским организациям для проведения аудита финансовой 

отчетности и информации, связанной с финансовой отчетностью, оригинаторов и 

эмитентов, в том числе, эмитентов базового актива депозитарных расписок, ценные 

бумаги которых предполагаются к включению или включены в официальный список 

специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы по 

первой категории 

 

3) дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием 

методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном 

рынке ценных бумаг: 

Решение Единственного учредителя Общества №1 от 30.12.2016г. 

 

Уполномоченное лицо       Суйменбаев А.А. 

http://www.almatv.kz/
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Приложение №1 

к Проспекту выпуска объявленных акций  

АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением №1 Единственного учредителя  

АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» от 30.12.2016г. 

 

 

МЕТОДИКА определения стоимости объявленных акций  

АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»  

при их выкупе на неорганизованном рынке 

 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах» и Уставом АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» и 

устанавливает порядок выкупа размещенных АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» 

(далее – «Общество») акций и методику определения Обществом стоимости акций при их 

выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг. 

2. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется в соответствии с требованиями 

настоящей Методики с целью их последующей продажи, надлежащего соблюдения прав 

акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан (при возникновении у 

Общества обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции Общества) или в иных 

целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества. 

3. Выкуп Обществом размещенных акций у акционеров – нерезидентов Республики 

Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров – резидентов 

Республики Казахстан с учетом требований, установленных валютным законодательством 

Республики Казахстан. 

4. Выкуп Обществом акций по основаниям, не предусмотренным настоящей Методикой, 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Республики 

Казахстан и (или) внутренними документами организатора торгов.  

5. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего 

собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.  

6. По выкупленным Обществом, размещенным акциям, дивиденды не начисляются и не 

выплачиваются.  

7. Настоящая Методика является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций Общества. 

Акционеры могут знакомиться с Методикой по месту нахождения исполнительного органа 

Общества. 

 

Глава 2. Общие условия выкупа Обществом размещенных акций 

8. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Обществом 

размещенных им акций: 

1) по инициативе Общества; 

2) по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики 

Казахстан; 

3) по заявлению акционера; 

4) по решению суда.  
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9. При наличии целесообразности, Исполнительный орган Общества вправе обратиться с 

ходатайством к Совету Директоров Общества о принятии решения о выкупе Обществом 

размещенных акций Общества. При этом к данному ходатайству должны прилагаться 

предложения по выкупу акций, включающие в себя: 

1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Обществом; 

2) количество и вид размещенных акций Общества, предлагаемые к выкупу Обществом; 

3) цену выкупа размещенных акций или метод определения цены выкупа; 

4) иные условия выкупа. 

10. В случае согласия с ходатайством Исполнительного органа, Совет директоров Общества 

вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных акций.  

11. Общество не вправе выкупать размещенные им акции в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан и настоящей Методикой.  

12. Если количество выкупаемых Обществом его размещенных акций превышает один 

процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций, 

Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам посредством опубликования 

объявления на корпоративном сайте Общества www.almatv.kz .  

13. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о 

видах, количестве выкупаемых им акций, цене, условиях их выкупа, сроке, в течение 

которого принимаются заявки на продажу выкупаемых Обществом акций и сроке, в течение 

которого осуществляется выкуп акций и по истечении которого Общество вправе отказаться 

от их выкупа.  

14. Общество выкупает акции только у тех акционеров, которые подали заявки на продажу 

акций в установленный срок и являлись таковыми по состоянию на 00:00 часов дня 

окончания приема заявок на продажу акций.  

15. В случае, если по истечении срока, в течение которого принимаются заявки на выкуп 

размещенных Обществом акций, количество заявленных акционерами к выкупу акций 

Общества, превысит количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции 

выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций на 

основании рассчитываемого Обществом коэффициента пропорции.  

16. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать 

пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы, на выкуп размещенных 

акций, не должны превышать десять процентов от размера собственного капитала Общества:  

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера — по состоянию на дату 

принятия общим собранием акционеров Общества (Единственным акционером) одного или 

нескольких решений, дающих право акционеру требовать выкупа принадлежащих ему акций 

Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;  

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества – по состоянию на дату 

принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.  

17. Количество выкупаемых акций и средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не 

должны превышать наименьшее из значений, указанных подпунктах 1) – 2) пункта 16 

настоящей Методики.  

18. Коэффициент пропорции, в соответствии с которым осуществляется выкуп акций 

Общества у его акционеров, рассчитывается следующим образом:  

К = A/С, где:  

К – коэффициент пропорции;  

А – общее количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу;  

С – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.  

19. Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, 

рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на 

http://www.almatv.kz/
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коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество 

акций, выкупаемых Обществом у акционера, не будет равно целому числу акций, то 

количество выкупаемых Обществом акций у такого акционера округляется в меньшую или 

большую сторону. 

20. Выкуп Обществом размещенных им акций осуществляется после удостоверения 

Обществом акционера (представителя акционера), его правоспособности или 

дееспособности, количества принадлежащих ему на праве собственности акций Общества, 

подписания сторонами Договора купли-продажи акций и Приказов на снятие/зачисление 

акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан.  

21. Приказы на списание/зачисление акций (далее – «Приказы») являются основанием для 

списания акций с лицевого счета акционера и зачисления их на счет Общества для 

выкупленных ценных бумаг в системе реестра держателей акций Общества.  

22. Приказы передаются Регистратору для исполнения.  

23. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать сведения о 

банковских реквизитах акционера (юридического лица или физического лица) для 

перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций либо сведения о месте, 

где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров 

– физических лиц), точный адрес проживания и контактный телефон.  

24. Оформление документов, указанных в пункте 23 настоящей Методики, осуществляется в 

офисе Общества или у Регистратора.  

25. При оформлении документов по выкупу Обществом размещенных им акций, от 

акционеров, желающих реализовать акции, не принимаются просроченные недействительные 

документы, удостоверяющие личность акционера (представителя акционера), временные 

удостоверения личности, а также паспорта старого образца.  

26. Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, 

установленном Договором купли-продажи акций.  

27. Совет директоров Общества вправе с согласия акционера принять решение об оплате 

выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Общества. 

28. Действие пунктов Главы 2 настоящей Методики, распространяется на Главы 3 и 4 

настоящей Методики 

 

Глава 3. Порядок выкупа размещенных акций по инициативе Общества 
29. Общество вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с 

согласия акционера на основании решения Совета Директоров Общества, если иное не 

установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества.  

30. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях: 

1) до проведения первого общего собрания акционеров; 

2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;  

3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше 

размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан 

«Об акционерных обществах»; 

4) если на момент выкупа Общество отвечает признакам неплатежеспособности или 

несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве 

либо указанные признаки появятся у Общества в результате выкупа всех требуемых или 

предполагаемых к выкупу акций; 

5) если судом или общим собранием акционеров Общества (Единственным акционером) 

принято решение о ликвидации Общества; 
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6) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан и/или Уставом Общества.  

31. Решение Совета директоров Общества о выкупе размещенных акций должно содержать 

указание на вид, количество, цену выкупа акций, условиях их выкупа, срок, в течение 

которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого осуществляется выкуп 

акции и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа. 

32. По истечении срока, в течение которого принимаются заявки на выкуп размещенных 

Обществом акций, ответственные работники Общества сравнивают количество заявленных 

акционерами к выкупу акций Общества с количеством акций, которое объявлено Обществом 

к выкупу и рассчитывают коэффициент пропорции (при необходимости).  

33. На основании выписки из реестра акционеров о зачислении акций на счет Общества для 

выкупленных ценных бумаг, ответственный работник Общества готовит Распоряжение в 

бухгалтерию Общества для перечисления денег (далее – «Распоряжение») с указанием 

полного наименования или ФИО акционера, документа, удостоверяющего личность 

(регистрацию) акционера (представителя акционера), БИН акционера (если необходимо) и 

банковские реквизиты для зачисления денег. Одновременно, к Распоряжению ответственный 

работник Общества прилагает оригиналы Договоров купли – продажи акций.  

34. Бухгалтерия дополнительно сверяет данные, указанные в Распоряжении со сведениями, 

указанными в Договоре купли – продажи акций и осуществляет перечисление денег на 

реквизиты, указанные акционером в Договоре купли – продажи акций. 

35. Суммы, невостребованные лицами, реализовавшими акции в течение длительного 

времени остаются на их текущем/сберегательном счете до востребования.  

36. Совет Директоров имеет право принять решение о реализации выкупленных акций 

любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Республики 

Казахстан и Уставу Общества. 
 

Глава 4. Порядок выкупа акций по требованию акционера 

37. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию его 

акционера, которое может быть предъявлено им в случаях: 

1) принятия Общим собранием акционеров (Единственным акционером) Общества 

решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании 

акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал 

против указанного решения);  

2) принятия Общим собранием акционеров (Единственным акционером) Общества 

решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в Общем собрании 

акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия 

указанного решения); 

3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества; 

4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении 

сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;  

5) принятия общим собранием акционеров (Единственным акционером) решения о 

внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права по акциям, 

принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании 

акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом 

собрании и голосовал против принятия указанного решения).  

38. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1) – 5) пункта 37 настоящей Методики, 

акционер в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия соответствующего 

решения общим собранием акционеров или Советом Директоров имеет право предъявить 
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Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления 

Обществу письменного заявления. 

39. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать четкое и 

однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые 

предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и контактные телефоны акционера. 40. 

Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться по 

официальному адресу места нахождения исполнительного органа Общества.  

41. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного заявления 

Общество обязано выкупить акции у акционера.  

42. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций 

не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Обществом заявления 

акционера.  

43. Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии 

оснований, указанных в подпунктах 1) – 5) пункта 37 настоящей Методики, а также в иных 

случаях, установленных законодательством и запрещающих осуществление Обществом 

выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня принятия Советом директоров Общества соответствующего решения уведомления об 

отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.  

44. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Общества решения 

о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, 

содержащее извещение о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе 

Обществом принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления 

сделки купли-продажи акций.  

45. Выкуп акций Обществом осуществляется с учетом требований, установленных Главой 2 и 

3 настоящей Методики и действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

Глава 5. Порядок выкупа акций по заявлению акционера 

46. Выкуп Обществом размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев 

выкупа Обществом акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, 

установленных законодательством Республики Казахстан, производится в следующем 

порядке: 

1) Акционер Общества, желающий продать принадлежащие ему акции Общества, вправе 

обратиться с заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций;  

2) Заявление акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть 

изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении 

сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается 

акционером к продаже, предлагаемую цену продажи и иные существенные условия сделки, а 

также адрес и контактные телефоны акционера; 

3) Заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером 

Обществу по его официальному адресу места нахождения; 

4) Заявление о выкупе предлагаемых акционером акций должно быть рассмотрено 

Советом директоров Общества не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты обращения 

акционера. Датой обращения акционера в Общество является дата регистрации получения 

заявления акционера Обществом 

5) При несогласии Совета директоров Общества с выкупом акций/условиями сделки, 

изложенными в заявлении акционера, Совет директоров Общества вправе отказать акционеру 

в выкупе предлагаемых акций или поручить Исполнительному органу Общества вступить в 

переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки 
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6) Решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Общества в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнительного органа 

Общества информации о результатах переговоров с акционером Общества 

7) В случае принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций, акционеру, 

предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, 

содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Общества решения о 

выкупе Обществом его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для 

оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов, куда акционер 

может обратиться с целью удовлетворения его намерения продать акции Общества, а также 

срока, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи 

и по истечении которого Общество вправе отказаться от выкупа акций. 

 

Глава 6. Методика определения цены выкупа акций по инициативе Общества, по 

требованию акционера и по заявлению акционера 

47. Определение цены выкупа акций по инициативе Общества производится по следующей 

методике: 

1) Определяется дата проведения выкупа;  

2) Определяется балансовая стоимость активов Общества (A) на последнюю дату месяца, 

предыдущего дате проведения выкупа;  

3) Определяется общая стоимость обязательств Общества (О) на последнее число месяца, 

предыдущего дате проведения выкупа;  

4) Оценочная стоимость собственного капитала Общества (К) определяется как разница 

балансовой стоимости активов Общества (А) и обязательств Общества (О): K = А – О;  

5) Стоимость акции Общества (P) определяется как частное от деления Оценочной 

стоимости собственного капитала Общества (K) и количества размещенных акций (n) (за 

вычетом выкупленных акций): P = K/n.  

48. Методика расчета стоимости акции по требованию акционера идентична методике 

расчета стоимости акций по инициативе Общества.  

49. При выкупе акций по заявлению акционера, цена выкупа Обществом акций по заявлению 

акционера устанавливается по договоренности сторон. 

 

Глава 7. Выкуп акций по решению суда 

50. Порядок выкупа акций по решению суда: 

1) При наличии вступившего в силу решения суда, Совет директоров Общества обязан 

принять решение о выкупе принадлежащих акционеру Общества акций в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня поступления решения суда в Общество, если иной срок не 

указан в решении суда. Днем поступления решения суда в Общество является день 

регистрации поступления решения суда в Общество; 

2) В случае поступления решения суда в Общество до его вступления в законную силу 

отсчет указанного срока для принятия Советом директоров Общества решения о выкупе 

акций начинается со дня вступления решения суда в законную силу; 

3) В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о 

выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии 

Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом его акций, цене выкупа, 

перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций; 

4) Порядок выкупа Обществом акций по решению суда регламентируется нормами Главы 

5 настоящей Методики, регламентирующей порядок выкупа акций по заявлению акционера.  

51. Методика определения цены выкупа акций по решению суда: 
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1) Цена выкупа Обществом акций на основании решения суда устанавливается по 

договоренности сторон, если иное не определено решением суда. Совет директоров 

Общества вправе поручить Исполнительному органу Общества вступить в переговоры с 

акционером для достижения соглашения по цене выкупа Обществом акций; 

2) При определении цены выкупа Обществом размещенных акций Общество 

руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, а также учитывает 

размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии с 

планами развития Общества и иными факторами, влияющими на ценообразование акций. 

Методика расчета стоимости акции по решению суда идентична методике расчета стоимости 

акций по инициативе Общества. 
 

Глава 7. Заключительные положения 

52. Настоящая Методика вступает в действие с даты ее утверждения Единственным 

учредителем Общества. 

53. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава 

Общества отдельные статьи настоящей Методики вступают с ними в противоречие, 

Методика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и 

Уставу Общества. 

 
 

Уполномоченное лицо       А. Суйменбаев 
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Приложение №2 

к Проспекту выпуска объявленных акций  

АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением №1 Единственного учредителя  

АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» от 30.12.2016г. 

 

 

Порядок распределения чистого дохода  

АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» 
 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок распределения чистого дохода АО «Алма Телекоммуникейшнс 

Казахстан» разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и 

другими внутренними документами АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан».  

2. В данном Порядке используются следующие определения:  

1) Общество – АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»;  

2) Акционер – лицо, являющиеся собственником простых акций Общества;  

3) Дивиденды – доход Акционера по принадлежащим ему простым акциям Общества, 

выплачиваемый Обществом;  

4) Единственный акционер – высший орган Общества (далее - Акционер);  

5) Чистый доход – разница между доходами и расходами, включая расходы по налоговым 

платежам за период;  

6) Нераспределенная прибыль – накопленный чистый доход прошлых лет, не 

распределенный Акционеру и оставшийся в распоряжении Общества.  

3. Целью Порядка является обеспечение баланса интересов Общества и Акционера и 

прозрачного подхода при распределении чистого дохода Общества.  

4. Политика Общества основывается на уважении и строгом соблюдении прав Акционера, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и его 

внутренними документами. Порядок направлен на повышение благосостояния Акционера, 

повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации.  

5. В тех случаях, когда на соответствующую дату, определяемую в соответствии с настоящим 

Порядком, положениями законодательства Республики Казахстан, Уставом и (или) 

внутренними документами Общества, все голосующие акции Общества принадлежат одному 

лицу, - Общие собрания Акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным 

настоящим Порядком к компетенции Общего собрания Акционеров, принимаются таким 

Акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде, с учетом ограничений, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. 

 

Глава 2. Основные условия распределения чистого дохода 

6. Совет директоров ежегодно представляет Общему собранию Акционеров (Единственному 

акционеру) годовую финансовую отчетность Общества, аудит которой был проведен в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для 

его обсуждения и утверждения. Помимо финансовых отчетностей, Совет директоров 

представляет Общему собранию Акционеров (Единственному акционеру) аудиторские 

отчеты. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению 
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Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты утверждения Общим 

собранием Акционеров (Единственным акционером). Окончательное утверждение годовой 

финансовой отчетности Общества производится решением Общего собрания Акционеров 

(Единственного акционера). Общество обязано публиковать в средствах массовой 

информации годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты в сроки, установленные 

законодательством Республики Казахстан.  

7. Совет директоров Общества на основании предложения исполнительного органа 

Общества, представляет Общему собранию Акционеров (Единственному акционеру)  

предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 

год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Материалы, 

предоставляемые Общему собранию Акционеров (Единственному акционеру) для принятия 

решения о размере дивиденда на одну простую акцию, должны содержать всю необходимую 

информацию о наличии/отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.  

8. При подготовке Советом директоров Общества обоснования по распределению чистого 

дохода и размеру дивидендов на рассмотрение Общему собранию Акционеров 

(Единственному акционеру) должны учитываться следующие основные факторы, влияющие 

на распределение чистого дохода:  

а) фактический размер полученного Обществом чистого дохода;  

б) показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Общества; 

в) обеспечение целей стратегического развития Общества, в том числе:  

- финансирование капитальных вложений,  

- финансирование инвестиционных проектов в той части, в которой требуются 

собственные средства в соответствии с согласованной в установленном порядке структурой 

финансирования проекта;  

- погашение долговых обязательств;  

- финансирование вкладов в уставные капиталы других юридических лиц (приобретение 

акций), согласованное в установленном порядке;  

- иные факторы по усмотрению Совета директоров Общества.  

9. Совет директоров Общества, при подготовке предложения о порядке распределения 

чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год, исходит 

из размера собственного капитала Общества. 

В случае выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия, суммы фактических 

промежуточных выплат учитываются при выплате дивидендов за соответствующий 

финансовый период.  

10. Чистый доход, не распределенный на дивиденды, остается в распоряжении Общества для 

его использования в установленном порядке в соответствии с целями и задачами Общества.  

11. Размер дивиденда на одну простую акцию определяется исходя из суммы, направляемой 

на дивиденды по простым акциям, разделенной на количество размещенных (за вычетом 

выкупленных) простых акций Общества.  

 

Глава 3. Ограничения на выплаты дивидендов 

12. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:  

а) При отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 

капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его 

простым акциям;  

б) Если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные 

признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его простым акциям.  
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13. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по простым акциям, которые не были 

размещены или были выкуплены самим Обществом.  

 

 

Глава 4. Заключительные положения 

14. Вопросы, не урегулированные в Порядке, регулируются уставом Общества и 

законодательством Республики Казахстан.  

15. Порядок является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций Общества. 

 

 

Уполномоченное лицо       А. Суйменбаев 

 

 
 


