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Отчет об итогах размещения акций    

ОТЧЕТ  
об итогах размещения акций 

за период размещения с 05 марта 2007 года по 21 мая 2007 года 
 

1. Наименование общества и его местонахождения: 
Акционерное общество «Альянс Банк», АО «Альянс Банк»                      
Юридический адрес: 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 80. 
Фактический адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Фурманова, 100 «А». 
 
2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены 
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер 
государственной регистрации выпуска.  
Агентство Республики Казахстан  по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций в соответствии со свидетельством «О государственной 
регистрации эмиссии ценных бумаг» от 05 марта 2007 года, № А4031 произвело 
государственную регистрацию выпуска объявленных акций АО «Альянс Банк». 
 
3. Сведения об уставном  и собственном капитале общества согласно данным 
финансовой отчетности: 
Уставный капитал 101 237 683 (сто один миллион двести тридцать семь тысяч шестьсот 
восемьдесят три) тыс. тенге. 
Собственный капитал 133 475 132 (сто тридцать три миллиона четыреста семьдесят пять 
тысяч сто тридцать две) тыс. тенге. 
 
4. Наименование средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием 
данного сообщения: 

1. «Егемендi Казакстан» от 30 ноября 2004 г. 
2. «Казахстанская правда» от 30 ноября 2004 г. 
3. «Егемендi Казакстан» от 15 февраля 2005 г. 
4. «Казахстанская правда» от 15 февраля 2005 г. 
5. «Егемендi Казакстан» от 10 января 2006 г. 
6. «Казахстанская правда» от 12 января 2006 г. 
7.  «Казахстанская правда» от 28 апреля 2006 г. 
8. «Егемендi Казакстан» от 13 мая 2006 г. 
9. «Егемендi Казакстан» от 05 августа 2006 г. 
10. «Казахстанская правда» от  05 августа 2006 г. 
11. «Егемендi Казакстан» от 29 сентября 2006 г. 
12. «Казахстанская правда» от  29 сентября 2006 г. 
13. «Егемендi Казакстан» от 04 октября 2006 г. 
14. «Казахстанская правда» от  04 октября 2006 г. 
15.  «Егемендi Казакстан» от 08 ноября 2006 г. 
16. «Казахстанская правда» от  08 ноября 2006 г. 
17. «Егемендi Казакстан» от 26 декабря 2006 г. 
18. «Казахстанская правда» от  26 декабря 2006 г. 
19. «Егемендi Казакстан» от 10 января 2007 г. 
20. «Казахстанская правда» от  11 января 2007 г. 
21. «Егемендi Казакстан» от 31 января 2007 г. 
22. «Казахстанская правда» от  01 февраля 2007 г. 
23. «Егемендi Казакстан» от 30 марта 2007 г. 



24. «Казахстанская правда» от  29 марта 2007 г. 
25. «Егемендi Казакстан» от 18 мая 2007 г. 
26. «Казахстанская правда» от  17 мая 2007 г. 

 
5. Сведения об акциях: 
1) общее количество объявленных акций в том, числе:  
простые акции 11 537 500 (одиннадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот) 
экземпляров;  
привилегированные акции 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) экземпляров;  
2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – 1 000 (одна 
тысяча) тенге на одну привилегированную акцию; 
3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок 
конвертирования и количество конвертируемых акций – конвертирование акций не 
предусмотрено Проспектом выпуска акций АО «Альянс Банк».
 
6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об 
условиях и порядке проведения аукционов или подписки:  
 «Правила размещения акций АО Альянс Банк» новых выпусков путем проведения 
аукциона»  утверждены Протоколом Совета Директоров АО «Альянс Банк» за № 12 от 01 
июня 2006 года. 
 «Правила размещения объявленных акций АО Альянс Банк» и других ценных 
бумаг, конвертируемых в простые акции АО «Альянс Банк», а также реализуемых ценных 
бумаг, ранее выкупленных АО «Альянс Банк», посредством проведения подписки» 
утверждены Протоколом Совета Директоров АО «Альянс Банк» за № 22 от 05 октября 
2006 года. 
 
7. В случае, если акции общества были включены в список организатора торгов, то 
необходимо указать дату их включения:
1) решением Биржевого совета от 09.07.2003 года включены в категорию «А» 

официального списка ценных бумаг простые именные акции (НИН KZ1C40310019) 
ОАО «Альянс Банк». 

2) решением Биржевого совета от 11.05.2005 года включены в категорию «А» 
официального списка ценных бумаг привилегированные акции (НИН KZ1Р40310115) 
АО «Альянс Банк». 

 
8. Сведения о размещении акций:
1) дата начала отчетного периода размещения и дата окончания отчетного периода 
размещения акций: 

 Дата начала размещения акций – 05 марта 2007 года; 
 Дата окончания размещения – 21 мая 2007 года. 

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием 
общего количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие 
отчетные периоды размещения акций при представлении последующего отчета: 

 дата утверждения предыдущего отчета – 02 марта 2006 года №А4031; 
 количество размещенных акций за предыдущий отчетный период - 2 750 000 (два 
миллиона семьсот пятьдесят тысяч) простых акций и 50 000 (пятьдесят тысяч) 
привилегированных акций;  

 общая сумма оплаты за предыдущий отчетный период – 27 992 600 000 (двадцать 
семь миллиардов девятьсот девяноста два миллиона шестьсот тысяч ) тенге. 

 
 дата утверждения предыдущего отчета – 21 ноября 2006 года №А4031; 



 количество размещенных акций за предыдущий отчетный период – 3 537 500 (три 
миллиона пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот) простых акций и 400 000 
(четыреста тысяч) привилегированных акций;  

 общая сумма оплаты за предыдущий отчетный период – 40 237 683 000 (сорок 
миллиардов двести тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи) 
тенге. 

 
 дата утверждения предыдущего отчета – 20 февраля 2007 года №А4031; 
 количество размещенных акций за предыдущий отчетный период – 6 037 500 

(шесть миллионов тридцать семь тысяч пятьсот) простых акций и 400 000 
(четыреста тысяч) привилегированных акций;  

 общая сумма оплаты за предыдущий отчетный период – 65 237 683 000 
(шестьдесят пять  миллиардов двести тридцать семь миллионов шестьсот 
восемьдесят три тысячи) тенге. 

 
3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении 
количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а также 
дата опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой 
информации при размещении среди неограниченного круга инвесторов: 

 дата принятия решения советом директоров общества об установлении 
количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения – 
№ 13 от 26  марта 2007 года, № 17 от 11 мая 2007 года; 

 дата опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой 
информации при размещении среди неограниченного круга инвесторов - 
«Казахстанская правда» от  17 мая 2007 г.,  «Егемендi Казакстан» от 18 мая 2007 г. 
4) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных 
акций в разрезе по видам: 

 количество размещенных за отчетный период акций – 3 600 000 (три миллиона 
шестьсот тысяч) простых акций.  

Количество не размещенных за отчетный период акций – в отчетном периоде не 
размещены 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) простых акций и 2 400 000 (два 
миллиона четыреста тысяч) привилегированных акций. 
 

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по 
инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа 
одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе 
акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по 
каждому виду выкупа отдельно): 

 количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по 
инициативе общества с указанием цены выкупа одной акции – нет; 

Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения 
стоимости акций при их выкупе обществом – протокол № 03/05 внеочередного общего 
собрания акционеров АО «Альянс Банк» от 28 сентября 2005 года. 
 
9. Способы размещения (реализации) акций:
1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, цене 
размещения и суммы оплаты – в отчетном периоде размещены 3 573 249 простых акций в 
период с 29 марта 2007 года по 29 апреля 2007 года, по цене размещения 10 000 тенге за 
каждую акцию, сумма оплаты составила  35 732  490 000 тенге; 
2) посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения подписки, 
вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты – в отчетном периоде 



размещены 26 751 простых акций, 18 мая 2007 года, по цене 10 000 тенге за каждую 
акцию, сумма оплаты составила 267 510 000 тенге;  
3) посредством аукциона с указанием даты его проведения, вида, количества акций и 
суммы оплаты – в отчетном периоде акции посредством аукциона не размещались;
4) на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей 
суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, указывается наименьшая и 
наивысшая цена размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночная 
стоимость одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если 
рассчитывалась) – за отчетный период на организованном рынке акции не размещались.
 
 10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы денег, полученных 
обществом, в результате данного размещения в отчетном периоде:  деньгами (указать 
реквизиты платежного документа, сумму платежа и наименование плательщика); 

1. платежное поручение № 0000000009 от  30.03.2007 г., сумма платежа – 169 440 000 
тенге, наименование плательщика – ТОО «LK GROUP KAZAKSTAN»; 

2. платежное поручение № 0000000010 от  12.04.2007 г., сумма платежа – 266 590 000 
тенге, наименование плательщика – ТОО «LK GROUP KAZAKSTAN»; 

3. платежное поручение № 0000000014 от  30.03.2007 г., сумма платежа – 619 400 000 
тенге, наименование плательщика – ТОО "АЗИЯ ИНКОМ КОРПОРЭЙШН; 

4. платежное поручение № 0000000020 от  19.04.2007 г., сумма платежа – 974 560 000 
тенге, наименование плательщика – ТОО "АЗИЯ ИНКОМ КОРПОРЭЙШН; 

5. платежное поручение № 10 от  30.03.2007 г., сумма платежа –274 320 000 тенге, 
наименование плательщика – ТОО "ПЕТРОТРАНСКОМЛИМИТЕД"; 

6. платежное поручение № 25 от  19.04.2007 г., сумма платежа –431 610 000 тенге, 
наименование плательщика – ТОО "ПЕТРОТРАНСКОМЛИМИТЕД"; 

7. платежное поручение № 5 от  30.03.2007 г., сумма платежа – 313 190 000 тенге, 
наименование плательщика – ТОО "AD TRADE LLP"; 

8. платежное поручение № 10 от  19.04.2007 г., сумма платежа – 492 760 000 тенге, 
наименование плательщика – ТОО "AD TRADE LLP"; 

9. платежное поручение № 402 от  30.03.2007 г., сумма платежа – 10 209 000 000 
тенге, наименование плательщика – АО «Финансовая Корпорация Сеймар 
«Альянс»; 

10. платежное поручение № 431 от  27.04.2007 г., сумма платежа – 16 062 630 000 
тенге, наименование плательщика – АО «Финансовая Корпорация Сеймар 
«Альянс»; 

11. платежное поручение № 318 от  30.03.2007 г., сумма платежа – 281 130 000 тенге, 
наименование плательщика – АО «Альянс Лизинг»; 

12. платежное поручение № 372 от  12.04.2007 г., сумма платежа – 431 900 000 тенге, 
наименование плательщика – АО «Альянс Лизинг»; 

13. платежное поручение № 17 от  30.03.2007 г., сумма платежа – 1 870 000 тенге, 
наименование плательщика – ТОО «Цемент Инвест»; 

14. платежное поручение № 22 от  12.04.2007 г., сумма платежа – 2 900 000 тенге, 
наименование плательщика – ТОО «Цемент Инвест»; 

15. платежное поручение № АА-0000031 от  30.03.2007 г., сумма платежа – 127 420 
000 тенге, наименование плательщика – ТОО «Компания Сейл»; 

16. платежное поручение № АА-0000032 от  12.04.2007 г., сумма платежа – 200 480 
000 тенге, наименование плательщика – ТОО «Компания Сейл»; 

17. платежное поручение № 0000000037 от  30.03.2007 г., сумма платежа – 678 900 000 
тенге, наименование плательщика – ТОО "ENERGY GROWN COMPANY"; 

18. платежное поручение № 0000000047 от  12.04.2007 г., сумма платежа – 1 068 160 
000 тенге, наименование плательщика – ТОО "ENERGY GROWN COMPANY"; 



19. платежное поручение № XENA000010 от  30.03.2007 г., сумма платежа – 122 525 
000 тенге, наименование плательщика – ТОО "XENA INVESTMENT";  

20. платежное поручение № XENA000011 от  30.03.2007 г., сумма платежа – 512 175 
000 тенге, наименование плательщика – ТОО "XENA INVESTMENT"; 

21. платежное поручение № XENA000012 от  12.04.2007 г., сумма платежа – 998 630 
000 тенге, наименование плательщика – ТОО "XENA INVESTMENT"; 

22. платежное поручение № 28 от  30.03.2007 г., сумма платежа – 557 850 000 тенге, 
наименование плательщика – ТОО "АВЕСТА ТРЕЙД"; 

23. платежное поручение № 33 от  12.04.2007 г., сумма платежа – 877 700 000 тенге, 
наименование плательщика – ТОО "АВЕСТА ТРЕЙД"; 

24. платежное поручение № 823 от  16.04.2007 г., сумма платежа – 48 940 000 тенге, 
наименование плательщика – CitiGroup Global Markets LTD»; 

25. платежное поручение № 11 от  05.04.2007 г., сумма платежа – 110 000 тенге, 
наименование плательщика – АО «Управляющая компания «Инвестиционные 
Ресурсы»; 

26. платежное поручение № 300 от  04.04.2007 г., сумма платежа – 350 000 тенге, 
наименование плательщика – АО «Цесна Капитал»; 

27. платежное поручение № 331 от  09.04.2007 г., сумма платежа – 10 000 тенге, 
наименование плательщика – АО «Real-Invest.kz»; 

28. платежное поручение № 334 от  09.04.2007 г., сумма платежа – 80 000 тенге, 
наименование плательщика – АО «Real-Invest.kz»; 

29. платежное поручение № 116 от  12.04.2007 г., сумма платежа – 820 000 тенге, 
наименование плательщика – АО «Казкоммерц Инвест»; 

30. платежное поручение № 324 от  25.04.2007 г., сумма платежа – 280 000 тенге, 
наименование плательщика –АО «Алматы Инвестмент Менеджмент»; 

31. платежное поручение № 325 от  25.04.2007 г., сумма платежа – 790 000 тенге, 
наименование плательщика –АО «Алматы Инвестмент Менеджмент»; 

32. платежное поручение № 109 от  10.04.2007 г., сумма платежа – 410 000 тенге, 
наименование плательщика – ЗПИФРИ "Капитал Инвест" АО «УК Орда Капитал»; 

33. платежное поручение № 87 от  10.04.2007 г., сумма платежа – 290 000 тенге, 
наименование плательщика – АО «УК Орда Капитал»; 

34. платежное поручение № 14 от  10.04.2007 г., сумма платежа – 1 230 000 тенге, 
наименование плательщика – АО «УК Орда Капитал» ОПИФ; 

35. платежное поручение № 01 от  03.04.2007 г., сумма платежа – 2 680 000 тенге, 
наименование плательщика – Агеев Алексей Александрович; 

36. платежное поручение № 964 от  06.04.2007 г., сумма платежа – 40 000 тенге, 
наименование плательщика – Беккали Кайыргали Тажигалиулы"; 

37. платежное поручение № 776 от  13.04.2007 г., сумма платежа – 930 000 тенге, 
наименование плательщика – АО "Туран Алем Секьюритис"; 

38. платежное поручение № 786 от  20.04.2007 г., сумма платежа – 130 000 тенге, 
наименование плательщика – АО "Туран Алем Секьюритис"; 

39. платежное поручение № 447 от  27.04.2007 г., сумма платежа – 260 000 тенге, 
наименование плательщика – Накопительный Пенсионный Фонд «Народного 
Банка Казахстана»; 

40. платежное поручение № 0000000070   от  18.05.2007 г., сумма платежа – 267 510 
000 тенге, наименование плательщика – ТОО "ENERGY GROWN COMPANY"; 

 
10-1. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций 
общества:  
В рамках данного размещения акций АО «Альянс Банк» не пользовался услугами 
андеррайтера. 
 



11. Сведения о цене исполнения опционов: 
Опционы не предусмотрены.  
 
11-1. Информация об истории балансовой и рыночной стоимости акций. 
Информация об истории стоимости акций должна включать наивысшую и 
наименьшую цену на акцию – за последние 3 года (с разбивкой по годам), за 
последние 2 финансовых года (с разбивкой по кварталам), за последние 6 месяцев 
(помесячно):
 
Балансовая стоимость акций: 
2003 год: 
Балансовая стоимость акций – 10 867,7 тенге 
 
2004 год: 
Балансовая стоимость акций – 10 796,33 тенге 
 
2005 год: 
Балансовая стоимость акций – 11 736,67 тенге 
 
2006 год: 
Балансовая стоимость акций – 12 964, 76 тенге 
 
2005 год: 
1 квартал 
Балансовая стоимость акций – 10 799,63 тенге 
2 квартал 
 Балансовая стоимость акций – 11 263,43 тенге 
 3 квартал 
 Балансовая стоимость акций – 10 878,74 тенге 
4 квартал  
Балансовая стоимость акций – 11 736,67 тенге 
 
2006 год: 
1 квартал 
Балансовая стоимость акций – 11 286,39 тенге 
2 квартал 
 Балансовая стоимость акций – 13 269,76 тенге 
3 квартал 
 Балансовая стоимость акций – 12 046, 75 тенге 
4 квартал  
Балансовая стоимость акций – 12 964, 76 тенге 
 
2006 – 2007 год: 
01.12. 
Балансовая стоимость акций – 13 038, 24 тенге 
01.01. 
Балансовая стоимость акций – 12 964, 76 тенге 
01.02. 
Балансовая стоимость акций – 12 908, 54 тенге 
01.03. 
Балансовая стоимость акций – 13 481, 00 тенге 
01.04. 



Балансовая стоимость акций – 13 498, 69 тенге 
01.05. 
Балансовая стоимость акций – 13 141, 11 тенге 
21.05. 
Балансовая стоимость акций – 13 213, 79 тенге 
 
Рыночная стоимость акций: 
Простые акции: 
2003 год: 

 наивысшая цена за акцию – 10 000 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 10 000 тенге 

 
2004 год: 

 наивысшая цена за акцию – 11 505 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 9 600 тенге. 

 
2005 год: 

 наивысшая цена за акцию – 13 000 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 10 164,38 тенге. 

 
2006 год: 

 наивысшая цена за акцию – 35 445,00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 35 000, 00 тенге 

 
2005 год: 
1 квартал 

 наивысшая цена за акцию – 12 000 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 10 164,38 тенге 

2 квартал 
 наивысшая цена за акцию – 13 000 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 10 164,38 тенге 

3 квартал 
 наивысшая цена за акцию – 13 000 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 10 164,38 тенге 

4 квартал 
 наивысшая цена за акцию – 13 000 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 10 164,38 тенге. 

 
2006 год: 
1 квартал 

 наивысшая цена за акцию – 31 312, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 22 994, 00 тенге 

2 квартал 
 наивысшая цена за акцию – 31 900, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 28 595, 00 тенге 

3 квартал 
 наивысшая цена за акцию – 31 250, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 30 000, 00 тенге 

4 квартал 
 наивысшая цена за акцию – 35 445,00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 35 000, 00 тенге 

 



2006 – 2007 год: 
декабрь  

 наивысшая цена за акцию – 35 000,00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 35 000,00 тенге 

январь 
 наивысшая цена за акцию – 35 445,00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 35 000, 00 тенге 

февраль 
 наивысшая цена за акцию – 50 125, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 35 445,00  тенге 

март  
 наивысшая цена за акцию – 55 789,47 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 51 875,00 тенге 

апрель 
 наивысшая цена за акцию – 61 972, 22 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 59 500, 00 тенге 

май 
 наивысшая цена за акцию – 59 500, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 58 338, 89 тенге 

 
 

привилегированные акции: 
2005 год: 

 наивысшая цена за акцию – 15 600 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 13 000 тенге 

 
2006 год:  

 наивысшая цена за акцию – 12 725, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 12 252,78 тенге 

 
2005 год: 
2 квартал  

 наивысшая цена за акцию – 12 900 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 10 000 тенге 

3 квартал 
 наивысшая цена за акцию – 15 600 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 13 000 тенге 

4 квартал 
 наивысшая цена за акцию – 15 600 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 13 000 тенге 

 
2006 год: 
1 квартал 

 наивысшая цена за акцию – 13 000, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 13 000, 00 тенге 

2 квартал 
 наивысшая цена за акцию – 13 350, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 13 000, 00 тенге 

3 квартал 
 наивысшая цена за акцию – 13 550, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 13 170, 00 тенге 

4 квартал 



 наивысшая цена за акцию – 12 725, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 12 252,78 тенге 

 
2006 – 2007 год: 
декабрь  

 наивысшая цена за акцию – 12 622, 50 тенге 
 наименьшая цена за акцию –12 535, 00 тенге 

январь 
 наивысшая цена за акцию – 12 725, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 12 252,78 тенге 

февраль 
 наивысшая цена за акцию – 12 270, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 12 135, 00 тенге. 

март 
 наивысшая цена за акцию – 12 328, 95 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 12 312, 50 тенге 

апрель  
 наивысшая цена за акцию – 12 390, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 12 185, 00 тенге 

май 
 наивысшая цена за акцию – 13 662, 00 тенге 
 наименьшая цена за акцию – 12 142, 11 тенге 

 
12. Сведения о выплате дивидендов:
1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, 
которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы 
начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным 
акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам 
завершенного финансового года, со ссылкой на реквизиты протокола общего 
собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение: 
Простые акции: 
дивиденды по простым акциям АО «Альянс Банк» по итогам 2006 года пока не 
выплачивались. Выплата дивидендов по простым акциям выплачиваются по итогам 
завершенного финансового года на общем годовом собрании акционеров. На отчетный 
период годовое общее собрание не проходило. 
Привилегированные акции:  

 дата последней выплаты дивидендов – 17 января 2007 года. 
 численность акционеров получивших дивиденды – 25. 
 общая сумма начисленных дивидендов по привилегированным акциям – 400 

000 000 тенге. 
 общая сумма выплаченных дивидендов по привилегированным акциям – 

390 317 150 тенге 
 сумма налога начисленного и выплаченного в бюджет – 9 682 850 тенге 
 предусмотрено Уставом Общества 

 
2) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и 
привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и 
привилегированную акцию по итогам завершенного финансового года: 
Простые акции: 
Дивиденды по простым акциям АО «Альянс Банк» пока  не выплачивались. 
Привилегированным акции: 

 размер начисленных дивидендов – 1 000 тенге на одну привилегированную акцию.  



 размер выплаченных дивидендов – 1 000 тенге на одну привилегированную акцию, 
за вычетом налогов. 

 размер чистого дохода на одну акцию – 658,3   тенге. 
3) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, 
указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода 
размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по 
погашению задолженности перед акционерами – случаев задолженности по 
несвоевременной выплате дивидендов не было. 
13. Сведения о регистраторе общества: 
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение 
реестра держателей акций: 
Независимый регистратор АО «РЕЕСТР»  
государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций на осуществление деятельности по 
ведению реестра держателей ценных бумаг № 0406200436 от 02.08.2005 г., 
050000, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Панфилова, д. 158, офис 43,  
телефон / факс: +7 (327) 266 49 42. 
 
2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: 
Договор «Об оказании услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг» от 06 мая 
2003 года за № 66. 
 
14. Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами размещенных 
акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) по состоянию на 
21.05.2007 год (00 часов 00 минут):
Полное 
наименование 
акционеров -
юридических лиц 
или фамилия, 
имя, при наличии 
отчество 
акционеров 
физических лиц 

Наименование и 
реквизиты 
документа, 
удостоверяющего 
личность акционера 
- физического лица, 
или номер и дата 
государственной 
регистрации 
(перерегистрации) 
акционера -
юридического лица 
и его место 
нахождения 

Общее 
количеств
о акций, 
принадлеж
ащих 
акционеру, 
с 
указанием 
вида 
акций 

Процентное 
соотношение 
акций, 
принадлежащ
их акционеру, 
к общему 
количеству 
размещенных 
акций с 
указанием 
вида акций 

Процентное 
соотношение 
акций, 
принадлежащ
их акционеру, 
к общему 
количеству 
голосующих 
акций 

АО «Финансовая 
Корпорация 
Сеймар «Альянс» 

Свидетельство о 
гос.регистрации № 
82199-1910-АО 
выдано 12.12.2006 
года Департаментом 
Юстиции г.Алматы, 
код ОКПО: 39572801, 
050010, г.Алматы, 
ул.Достык, д.38, 7 
этаж 

7 033 135 
простые 
акции 

70,068 % 72, 976 % 

 
15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций 
общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета 



центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых 
находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами 
размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату 
окончания периода размещения акций: 
Номинальные держатели владеющих десятью и более процентами размещенных акций 
общества на дату окончания периода отсутствуют. 
 
Председатель Правления        Д. Керейбаев 

 
 

И.о. главного бухгалтера       Р. Жаканбаев  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Альянс Банк» АҚ 
ОРНАЛЫСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАР 

НƏТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ЕСЕП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



        
Акциялар орналастырылуының қортындысы туралы есептілік   
 

 
2007 жылдың  05 наурыз айынан  бастап 2007 жылы 21 мамыр айына 

дейін орналастырылған акциялар нəтижелері туралы есеп 
 

1. Қоғамның атауы мен орналасқан жері: 
 «Альянс Банкі» Акционерлік қоғамы, «Альянс Банкі» АҚ                      
Заңды мекен - жайы: 050046, Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Сəтпаев к-сі, 80. 
Нақты мекен - жайы: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Фурманов к-сі, 100 А. 
 
2. Жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеу күні (жариялаған акциялар 
шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куəлігін ауыстыру) жəне 
шығарылым мемлекеттік тіркеуінің мемлекеттік нөмірі.  
Қазахстан Республикасының Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі «Альянс Банкі» АҚ жариялаған акциялар шығырылымының 
мемлекеттік тіркеу 05 наурыз 2007 жылғы № А4031 бағалы қағаздардың эмиссиянын 
мемлекеттік тіркеу куəлігіне сəйкес жүзеге асырды. 
 
3. Қаражаттық есептілік мəліметтеріне сəйкес қоғамның жеке жəне жарғылық 
капиталы туралы мəліметтер: 
Жарғылық капитал  мөлшері 101 237 683 (жүз бір миллион екі жүз отыз жеті мың алты 
жүз сеқсен үш) мың теңге. 
Жеке  капитал мөлшері 133 475 132 (жүз отыз үш миллион төрт жүз жетпіс бес мың жүз 
отыз екі) мың теңге. 
 
4. Жарнакірістерді төлеу жəне акцияларды орналастыру туралы берілген 
мəліметтерді хабарламамен көрсету, қоғаммен хабарламаларды орналастырған 
жаппай ақпараттандыру құралдарының атауы: 

27. «Егемендi Қазақстан» 2004 жылғы 30 қараша. 
28. «Казахстанская правда» 2004 жылғы 30 қараша. 
29. «Егемендi Қазақстан» 2005 жылғы 15 ақпан. 
30. «Казахстанская правда» 2005 жылғы 15 ақпан. 
31. «Егемендi Казакстан» 2006 жылғы 10 қантар. 
32. «Казахстанская правда» 2006 жылғы 12 қантар. 
33. «Егемендi Казакстан» 2006 жылғы 13 мамыр. 
34. «Казахстанская правда» 2006 жылғы 28 сəуір. 
35. «Егемендi Казакстан» 2006 жылғы 05 тамыз. 
36. «Казахстанская правда» 2006 жылғы 05 тамыз. 
37. «Егемендi Казакстан» 2006 жылғы 29 қыркүйек. 
38. «Казахстанская правда» 2006 жылғы 29 қыркүйек. 
39. «Егемендi Казакстан» 2006 жылғы 04 қазан. 
40. «Казахстанская правда» 2006 жылғы 04 қазан. 
41.  «Егемендi Казакстан» 2006 жылғы 08 қараша. 
42. «Казахстанская правда» 2006 жылғы 08 қараша. 
43. «Егемендi Казакстан» 2006 жылғы 26 желтоқсан. 
44. «Казахстанская правда» 2006 жылғы  26 желтоқсан.  
45. «Егемендi Казакстан» 2007 жылғы 10 қантар. 
46. «Казахстанская правда» 2007 жылғы 11 қантар. 
47. «Егемендi Казакстан» 2007 жылғы 31 қантар. 



48. «Казахстанская правда» 2007 жылғы  01 ақпан. 
49. «Егемендi Казакстан» 2007 жылғы 30 наурыз. 
50. «Казахстанская правда» 2007 жылғы  29 наурыз. 
51. «Егемендi Казакстан» 2007 жылғы  18 мамыр. 
52. «Казахстанская правда» 2007 жылғы  17 мамыр. 

 
5. Акциялар туралы мəліметтер: 
1.   Жарияланған акциялардың жалпы саны, соның ішінде:  
жай акциялар 11 537 500 (оң бір миллион бес жүз отыз жеті мың бес жүз) дана 
артықшылықты акциялар 2 800 000 (екі миллион сегіз жүз мың) дана. 
2.  Артықшылықты акциялар бойынша жарнакірістің кепілдендірілген мөлшері – 1 
000 (бір мың) теңге бір артықшылықты акцияға. 
3. Егер акцияны конверсиялау іске асырылған жағдайда, онда конверсияланатын 
акциялар санын жəне конверсиялау ретін көрсету керек – акцияларды конверсиялау 
«Альянс Банкі» АҚ акциялар шығарылымы Проспектімен қарастырылмаған. 
 
6. Жазылу немесе аукциондарды өткізу реті жəне шарттары туралы қоғамның ішкі 
құжаттарын бекітуі мен қабылдауы туралы мəліметтер: 
 
«Аукцион жүргізу арқылы шығарылымы жаңа акцияларын орналастыру ережесі» "Альянс 
Банкі" АҚ Директорлар Кеңесінің 01 маусым 2006 жылғы № 12  хаттамасымен бекітілген. 
 
"Альянс Банкі" АҚ жай акцияларына айырбастылымды, "Альянс Банкі" АҚ жарияланған 
акцияларының жəне өзге бағалы қағаздарының орналастырылу, сонымен қатар жазылым 
жүргізу арқылы "Альянс Банкі" АҚ алдын ала сатылып алынған бағалы қағаздардың 
таратылу ережесі" "Альянс Банкі" АҚ Директорлар Кеңесінің 05 қазан 2006 жылғы № 22 
хаттамасымен бекітілген 
 
1. Егер, қоғам акциялары сауданы ұйымдастыру тізіміне кіргізілген болса, онда 
оларды кіргізген күнді көрсету керек: 
1. Жай атаулы акциялар 09.07.2003 жылғы Биржалық кеңес шешіммен бағалы қағаздар 
ресми тізімінің «А» категориясына кіргізілген (НИН KZ1C40310019) «Альянс Банкі» АҚ. 
2. Артықшылықты акциялар 11.05.2005 жылғы Биржалық кеңес шешіммен бағалы 
қағаздар ресми тізімінің «А» категориясына кіргізілген (НИН KZ1Р40310115) «Альянс 
Банкі» АҚ. 
 
8. Акцияларды орналастыру туралы мəлімет: 
1) акциялар орналастыру мерзімінің басталған күні жəне орналыстыру мерзімінің 
аяқталған күні: 

 акцияларды орналастыруының басталған күні – 05 наурыз 2007 жыл. 
 акцияларды орналастыру аяқталған күні –21 мамыр 2007 жыл. 

 
2) орналастырылған акциялар жалпы санының алдағы (алдағы) есептіі (есептерді) 
бекіту күні  жəне келесі есепті ұсыну мерзіміне оналастырылған акцияларға 
алдындағы есептік мерзімдерге төлеу сомалары: 

 алдыңғы есептілік күнін бекіту – 02 наурыз 2006 жылы  №А4031; 
 алдыңғы есептілік кезеңіне орналастырылған акциялар саны - 2 750 000 (екі 
миллион жеті жүз елу мың) жай акциялар жəне 50 000 (елу мың) артықшылықты 
акциялар;  

 алдыңғы есептілік кезеңіне жалпы төлеу сомасы - 27 992 600 000 (жиырма жеті 
миллиард тоғыз жүз тоқсан екі миллион алты жүз мың) теңге. 

 



 алдыңғы есептілік күнін бекіту – 21 қараша 2006 жыл №А4031; 
 алдыңғы есептілік кезеңіне орналастырылған акциялар саны - 3 537 500 (үш 
миллион бес жүз отыз жеті мың бес жүз) жай акциялар жəне 400 000  (төрт жүз 
мың) артықшылықты акциялар;  

 алдыңғы есептілік кезеңіне жалпы төлеу сомасы - 40 237 683 000 (қырық миллиард 
екі жүз отыз жеті миллион алты жүз сеқсен үш мың) теңге. 

 
 алдыңғы есептілік күнін бекіту – 20 ақпан 2007 жыл №А4031; 
 алдыңғы есептілік кезеңіне орналастырылған акциялар саны - 6 037 500 (алты 
миллион отыз жеті мың бес жүз) жай акциялар жəне 400 000  (төрт жүз мың) 
артықшылықты акциялар;  

 алдыңғы есептілік кезеңіне жалпы төлеу сомасы - 65 237 683 000 (алпыс бес 
миллиард екі жүз отыз жеті миллион алты жүз сеқсен үш мың) теңге. 

 
3) есептілік кезеңінде орналастырылатын акциялар санын бекіту жəне оларды 
орналастыру бағасы туралы қоғамның директорлар кеңесі шешімінің қабылдану 
күні, сонымен қатар жаппай ақпараттандыру құралдарында шектелмеген 
инвесторлар шеңберінде орналастыру кезінде акцияларды орналастыру туралы 
хабарламаны жариялау күні: 

 есептілік кезеңінде орналастырылатын акциялар санын бекіту жəне оларды 
орналастыру бағасы туралы қоғамның директорлар кеңесі шешімінің 
қабылдану күні –26 наурыз 2007 ж., № 13, 11 мамыр 2007 ж., № 17; 

 жаппай ақпараттандыру құралдарында шектелмеген инвесторлар шеңберінде 
орналастыру кезінде акцияларды орналастыру туралы хабарламаны 
жариялау күні «Казахстанская правда» 2007 жылғы  17 мамыр, «Егемендi 
Казакстан» 2007 жылғы  18 мамыр. 

 
4) есептілік кезеңінде орналастырылған акциялар жəне кесімдегі түрі бойынша 
орналастырылмаған акциялар саны: 

 есептілік кезеңінде орналастырылған акциялар саны– 3 600 000 (үш миллион алты 
жүз мың) жай акциялар.  

 есептілік кезеңінде орналастырылмаған акциялар – 1 900 000 (бір миллион төғыз 
жүз мың) жай акция жəне 2 400 000 (екі миллион төрт жүз мың) артықшылықты 
акциясы. 

  
5) қоғамның ұсынуымен жəне/немесе акционерлердің талабымен артықшылықты 
жəне бір жай акцияның сатып алыну бағасын, акцияларды сатып алу туралы 
шешімді қабылдау күнін, сонымен қатар орналастырлған акцияларды (сатып 
алудың əр түрі бойынша жеке – жеке) сатып алуға қоғаммен жіберілген 
шығындарды көрсете отырып есептілік кезеңінің аяқталу күніне сатып алынған 
акциялар саны: 
 

 қоғамның ұсынуымен бір жай акцияның сатып алыну бағасын көрсете отырып, 
есептілік кезеңінің аяқталу күніне сатып алынған акциялар саны – жоқ; 

Қоғамның оларды сатып алу кезіндегі акция құнын анықтау методикасын акционерлер 
жалпы жиналысының бекіту күні – «Альянс Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлер жалпы 
жиналысының 28 қыркүйек 2005 жылғы № 03/05 хаттамасымен бекітілген. 
 
9. Акцияларды (тарату) орналастыру тəсілдері: 
1) түрін, акция санын, орналастыру бағасын жəне төлеу сомасын көрсете отырып, 
басымдық сатып алу құқығы бойынша – 2007 жылы 29 наурыз айынан бастап 2007 жылы 



29 сəуірге дейін 3 573 249 жай акциялар орналыстырылған; əр акцияның 
орналыстырылған бағасы 10 000 теңге, төлеу сомасы 35 732  490 000 теңге.  
2) жазылу құралы арқылы түрін, акция санын, орналастыру бағасын жəне төлеу сомасын, 
жазылуды жүргізу басталу/аяқталу күнін көрсетумен бірге – 18 мамыр айында 2007 жыл 
кезегінде 26 751 жай акциялар орналастырылған,  əр акцияның орналыстырылған бағасы 
10 000 теңге, төлеу сомасы 267 510 000 теңге. 
3) аукцион арқылы оны өткізу мерзімін, түрін, акциялар санын жəне төлеу сомасын 
көрсетумен бірге – есептілік кезеңінде акциялар аукцион арқылы орналастырылған жоқ; 
4) бағалы қағаздар ұйымдастырылған нарығында түрін, акция санын, жалпы төлем 
сомасын, бірінші жəне ақырғы саудаларды өткізу күнін көрсетумен бірге, есептілік 
кезеңіндегі саудадағы бір акцияның орналастырылуының ең жоғары бағасы жəне ең 
төменгісі көрсетіледі, есептілік кезеңіндегі бір жай акцияның жəне артықшылықты 
акцияның нарықтық бағасы (есептелмеген жағдайда) – ұйымдастырылған нарығында 
бағалы қағаздар орналыстырылған жоқ. 
 

10. Акцияларды төлеу əдістері олардың санын жəне есептілік кезеңінде осы 
орналастырылғандар нəтижесінде қоғаммен алынған ақшалар сомасы: ақшалай 
(төлем құжатырының реквизиттерін, төлем сомасын жəне төлеушінің атауын 
көрсету); 

1. төлем тапсырмасы № 0000000009,  30.03.2007 ж., төлем сомасы – 169 440 000 
теңге, төлеушінің атауы – ТОО «LK GROUP KAZAKSTAN»; 

2. төлем тапсырмасы № 0000000010,  14.04.2007 ж., төлем сомасы – 266 590 000 
теңге, төлеушінің атауы – ТОО «LK GROUP KAZAKSTAN»; 

3. төлем тапсырмасы № 0000000014,  30.03.2007 ж., төлем сомасы – 619 400 000 
теңге, төлеушінің атауы – ТОО "АЗИЯ ИНКОМ КОРПОРЭЙШН; 

4. төлем тапсырмасы № 0000000020,  12.04.2007 ж., төлем сомасы – 974 560 000 
теңге, төлеушінің атауы – ТОО "АЗИЯ ИНКОМ КОРПОРЭЙШН; 

5. төлем тапсырмасы № 10 от  30.03.2007 ж., төлем сомасы – 274 320 000 теңге, 
төлеушінің атауы – ТОО "ПЕТРОТРАНСКОМЛИМИТЕД"; 

6. төлем тапсырмасы № 25 от  21.04.2007 ж., төлем сомасы – 431 610 000 теңге, 
төлеушінің атауы – ТОО "ПЕТРОТРАНСКОМЛИМИТЕД"; 

7. төлем тапсырмасы № 5,  30.03.2007 ж., төлем сомасы – 313 190 000 теңге, 
төлеушінің атауы – ТОО "AD TRADE LLP"; 

8. төлем тапсырмасы № 10,  19.04.2007 ж., төлем сомасы – 492 760 000 теңге, 
төлеушінің атауы – ТОО "AD TRADE LLP"; 

9. төлем тапсырмасы № 402, 30.03.2007 ж., төлем сомасы – 10 209 000 000 теңге, 
төлеушінің атауы - «Финансовая Корпорация Сеймар «Альянс» АҚ;  

10. төлем тапсырмасы № 431, 27.04.2007 ж., төлем сомасы – 16 062 630 000 теңге, 
төлеушінің атауы - «Финансовая Корпорация Сеймар «Альянс» АҚ;  

11. төлем тапсырмасы № 318; 30.03.2007 ж., төлем сомасы – 281 130 000 тенге, 
төлеушінің атауы – АҚ «Альянс Лизинг»; 

12. төлем тапсырмасы № 372; 12.04.2007 ж., төлем сомасы – 431 900 000 тенге, 
төлеушінің атауы – АҚ «Альянс Лизинг»; 

13. төлем тапсырмасы № 17; 30.03.2007 ж., төлем сомасы – 1 870 000 тенге, төлеушінің 
атауы – ТОО «Цемент инвест»; 

14. төлем тапсырмасы № 22; 12.04.2007 ж., төлем сомасы – 2 900 000 тенге, төлеушінің 
атауы – ТОО «Цемент инвест»; 

15. төлем тапсырмасы № АА-0000031; 30.03.2007 ж., төлем сомасы – 127 420 000 
тенге, төлеушінің атауы – ТОО «Компания Сейл»; 

16. төлем тапсырмасы № АА-0000032; 12.04.2007 ж., төлем сомасы – 200 480 000 
тенге, төлеушінің атауы – ТОО «Компания Сейл »; 



17. төлем тапсырмасы № 0000000037,  30.03.2007 ж., төлем сомасы – 678 900 000 
тенге, төлеушінің атауы – ТОО "ENERGY GROWN COMPANY"; 

18. төлем тапсырмасы № 0000000047,  12.04.2007 ж., төлем сомасы – 1 068 160 000 
тенге, төлеушінің атауы – ТОО "ENERGY GROWN COMPANY"; 

19. төлем тапсырмасы № XENA000010,  30.03.2007 ж., төлем сомасы – 122 525 000 
тенге, төлеушінің атауы – ТОО "XENA INVESTMENT"; 

20. төлем тапсырмасы № XENA000011,  30.03.2007 ж., төлем сомасы – 512 175 000 
тенге, төлеушінің атауы – ТОО "XENA INVESTMENT"; 

21. төлем тапсырмасы № XENA000012,  12.04.2007 ж., төлем сомасы – 998 630 000 
тенге, төлеушінің атауы – ТОО "XENA INVESTMENT"; 

22. төлем тапсырмасы № 28,  30.03.2007 ж., төлем сомасы – 557 850 000 тенге, 
төлеушінің атауы – ТОО "АВЕСТА ТРЕЙД"; 

23. төлем тапсырмасы № 33,  12.04.2007 ж., төлем сомасы – 877 700 000 тенге, 
төлеушінің атауы – ТОО "АВЕСТА ТРЕЙД"; 

24. төлем тапсырмасы № 823, 16.04.2007 ж., төлем сомасы – 48 940 000 тенге, 
төлеушінің атауы – Citigroup Global Markets LTD; 

25. төлем тапсырмасы № 11, 05.04.2007 ж., төлем сомасы – 110 000 тенге, төлеушінің 
атауы – АҚ «Управляющая компания Инвестиционные ресурсы»; 

26. төлем тапсырмасы № 300, 04.04.2007 ж., төлем сомасы – 350 000 тенге, төлеушінің 
атауы – АҚ «Цесна Капитал»; 

27. төлем тапсырмасы № 331, 09.04.2007 ж., төлем сомасы – 10 000 тенге, төлеушінің 
атауы – АҚ «Real invest.kz»; 

28. төлем тапсырмасы № 334, 09.04.2007 ж., төлем сомасы – 80 000 тенге, төлеушінің 
атауы – АҚ «Real invest.kz»; 

29. төлем тапсырмасы № 116 12.04.2007 ж., төлем сомасы – 820 000 тенге, 
наименование плательщика – АҚ «Казкоммерц Инвест»; 

30. төлем тапсырмасы № 324, 25.04.2007 ж., төлем сомасы – 280 000 тенге, төлеушінің 
атауы –АҚ «Алматы Инвест Менеджмент»; 

31. төлем тапсырмасы № 325, 25.04.2007 ж., төлем сомасы – 790 000 тенге, төлеушінің 
атауы –АҚ «Алматы Инвест Менеджмент»; 

32. төлем тапсырмасы № 109,  10.04.2007 ж., төлем сомасы – 410 000 тенге, төлеушінің 
атауы – ЗПИФРИ "Капитал Инвест" АҚ «УК Орда Капитал»; 

33. төлем тапсырмасы № 87,  10.04.2007 ж., төлем сомасы – 290 000 тенге, төлеушінің 
атауы – АҚ «УК Орда Капитал»; 

34. төлем тапсырмасы № 14,  10.04.2007 ж., төлем сомасы – 1 230 000 тенге, 
төлеушінің атауы – АҚ «УК Орда Капитал» ОПИФ; 

35. төлем тапсырмасы № 343,  03.04.2007 ж., төлем сомасы – 2 680 000 тенге, 
төлеушінің атауы – Агеев А.А.; 

36. төлем тапсырмасы № 964,  06.04.2007 ж., төлем сомасы – 40 000 тенге, төлеушінің 
атауы – Беккали К.Т.; 

37. төлем тапсырмасы № 776, 13.04.2007 ж., төлем сомасы – 930 000 тенге, төлеушінің 
атауы – АҚ "Туран Алем Секьюритис"; 

38. төлем тапсырмасы № 786, 20.04.2007 ж., төлем сомасы – 130 000 тенге, төлеушінің 
атауы – АҚ "Туран Алем Секьюритис"; 

39. төлем тапсырмасы № 447, 27.04.2007 ж., төлем сомасы – 260 000 тенге, төлеушінің 
атауы – Накопительный Пенсионный Фонд «Народного Банка Казахстана»; 

40. төлем тапсырмасы № 0000000070 от  18.05.2007 ж, төлем сомасы – 267 510 000 
тенге, төлеушінің атауы – ТОО "ENERGY GROWN COMPANY"; 

 
10-1. Қоғам акцияларының шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиондық 
консорциумдар) туралы ақпарат. «Альянс Банкі» АҚ андеррайтерлердің қызметімен 
пайдаланған жоқ.  



 
11. Опциондардың орындалу бағасы туралы. 
Опциондар жоқ. 
 
11-1. Акциялардың нарықтық құны мен баланстық тарихы туралы мəліметтер. 
Акциялардың құны мен тарихы туралы ақпаратқа ақырғы 3 жылдағы бір акцияға  
ең төменгі жəне ең жоғары баға енуі керек (жылдарға бөлінумен), ақырғы екі 
қаражаттық жылда (кварталдарға бөлумен), ақырғы 6 айға (ай сайын). 
 
Акцияның тендік құны: 
2003 жыл: 
Акциялардың тендік құны – 10 867,7 теңге 
 
2004 жыл: 
Акциялардың тендік құны – 10 796,33 теңге 
 
2005 жыл: 
Акциялардың тендік құны – 11 736,67 теңге 
 
2006 жыл: 
Акциялардың тендік құны – 12 964, 76 теңге 
 
2005 жыл: 
1 тоқсан 
Акциялардың тендік құны – 10 799,63 теңге 
2 тоқсан 
 Акциялардың тендік құны – 11 263,43 теңге 
3 тоқсан 
 Акциялардың тендік құны – 10 878,74 теңге 
4 тоқсан  
 Акциялардың тендік құны – 11 736,67 теңге 
 
2006 жыл: 
1 тоқсан 
Акциялардың тендік құны –  11 286,39  теңге 
2 тоқсан 
 Акциялардың тендік құны – 13 269,76 теңге 
3 тоқсан 
 Акциялардың тендік құны – 12 046, 75теңге 
4 тоқсан  
 Акциялардың тендік құны – 12 964, 76 теңге 
 
2006 – 2007 ж. ж. 
01.12.  
Акциялардың тендік құны – 13 038, 24 теңге 
01.01.  
Акциялардың тендік құны – 12 964, 76 теңге 
01.02. 
Акциялардың тендік құны – 12 908, 54 теңге 
01.03. 
Акциялардың тендік құны – 13 481,00 теңге. 
01.04. 



Акциялардың тендік құны – 13 498, 69 теңге 
01.05. 
Акциялардың тендік құны – 13 141, 11 теңге 
21.05. 
Акциялардың тендік құны – 13 213, 79 теңге 
 
Нарық куны: 
Жай акциялар: 
2003 жыл: 

 бір акцияға ең жоғары баға – 10 000 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 10 000 теңге 

 
2004 жыл: 

 бір акцияға ең жоғары баға – 11 505 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 9 600 теңге 

 
2005 жыл: 

 бір акцияға ең жоғары баға – 13 000 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 10 164,38 теңге 

 
2006 жыл: 

 бір акцияға ең жоғары баға – 35 445,00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 35 000, 00 теңге 

 
2005 жыл: 
1 тоқсан 

 бір акцияға ең жоғары баға – 12 000 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 10 164, 38 теңге 

2 тоқсан   
 бір акцияға ең жоғары баға – 13 000 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 10 164,38 теңге 

3 тоқсан 
 бір акцияға ең жоғары баға – 13 000 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 10 164,38 теңге 

4 тоқсан 
 бір акцияға ең жоғары баға – 13 000 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 10 164,38 теңге 

 
2006 жыл: 
1 тоқсан 

 бір акцияға ең жоғары баға – 31 312, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 22 994, 00 теңге 

2 тоқсан   
 бір акцияға ең жоғары баға – 31 900, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 28 595, 00 теңге 

3 тоқсан 
 бір акцияға ең жоғары баға – 31 250, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 30 000, 00  теңге 

4 тоқсан 
 бір акцияға ең жоғары баға – 35 445,00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 35 000, 00 теңге 

 



2006 – 2007 ж. ж. 
желтоқсан 

 бір акцияға ең жоғары баға – 35 000,00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 35 000,00 теңге 

қантар 
 бір акцияға ең жоғары баға – 35 445,00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 35 000, 00 теңге 

ақпан 
 бір акцияға ең жоғары баға – 50 125, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 35 445, 00 теңге 

наурыз  
 бір акцияға ең жоғары баға – 55 789, 47 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 51 875, 00 теңге 

сəуір 
 бір акцияға ең жоғары баға – 61 972, 22 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 59 500, 00 теңге 

мамыр 
 бір акцияға ең жоғары баға – 59 500, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 58 338, 89 теңге 

 
 
артықшылықты акциялар: 
2005 год: 

 бір акцияға ең жоғары баға – 15 600 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 13 000 теңге 

 
2006 год: 

 бір акцияға ең жоғары баға – 12 725, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 12 252,78 теңге 

 
2005 год: 
2 тоқсан  

 бір акцияға ең жоғары баға – 12 900 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 10 000 теңге 

3 тоқсан 
 бір акцияға ең жоғары баға – 15 600 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 13 000 теңге 

4 тоқсан 
 бір акцияға ең жоғары баға – 15 600 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 13 000 теңге 

 
2006 жыл: 
1 тоқсан 

 бір акцияға ең жоғары баға – 13 000, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 13 000, 00 теңге 

2 тоқсан   
 бір акцияға ең жоғары баға – 13 350, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 13 000, 00 теңге 

3 тоқсан 
 бір акцияға ең жоғары баға – 13 550, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 13 170, 00  теңге 

4 тоқсан 



 бір акцияға ең жоғары баға – 12 725, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 12 252,78 теңге 

 
2006 – 2007 ж. ж. 
желтоқсан 

 бір акцияға ең жоғары баға – 12 622, 50 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 12 535, 00 теңге 

қантар 
 бір акцияға ең жоғары баға – 12 725, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 12 252,78 теңге 

ақпан 
 бір акцияға ең жоғары баға – 12 270, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 12 135, 00 теңге 

наурыз  
 бір акцияға ең жоғары баға – 12 328, 95 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 12 312, 50 теңге 

сəуір 
 бір акцияға ең жоғары баға – 12 390, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 12 185, 00 теңге 

мамыр 
 бір акцияға ең жоғары баға – 13 662, 00 теңге 
 бір акцияға ең төменгі баға – 12 142, 11 теңге 

 
 

12. Жарнакірістерді төлеу туралы мəлімет: 
1) жарнакірістерді төлеудің ақырғы күні жарнакірістерді төлеу іске асырылған 
акционерлердің санын көрсетумен, жай жəне артықшылықты акциялар бойынша 
төленген жəне есептелінген жарнакірістердің жалпы сомасын көрсетумен (бюджетке 
есептелінген жəне төленген салық сомасы) аяқталған қаражаттық жыл қортындысы 
бойынша, осындай сəйкесінше шешім қабылданған, акционерлер жалпы 
жиналысының хаттамасының реквизиттеріне сілтеме: 
Жай акциялар: 
2006 жылдың қортындысы бойынша «Альянс Банкі» АҚ жай акциялары бойынша 
жарнакірістер қазіргі уақытқа төленген жоқ. Негіздеме: «Альянс Банкі» АҚ акционерлер 
жалпы жылдық жиналысының хаттамасы болған жөқ. 
Артықшылықты  акциялар:  

 жарнакірістерді төлеудің ақырғы күні – 17 қантар 2007 года; 
 жарнакіріс алған акционерлердің саны – 25; 
 артықшылықты акциялар бойынша есептелінген жарнакірістердің жалпы сомасы– 

400 000 000 теңге; 
 артықшылықты акциялар бойынша төленген жарнакірістердің жалпы сомасы– 

390 317 150 теңге; 
 бюджетке есептелінген жəне төленген салық сомасы – 9 682 850 теңге; 
 «Альянс Банкі» АҚ Жарғысы бойынша: 

2) бір жай жəне артықшылықты акцияға есептелінген жəне төленген жарнакіріс 
мөлшері, сонымен қатар аяқталған қаражаттық жыл қортындысы бойынша бір жай 
акцияға жəне артықшылықты акцияға таза пайданың мөлшері: 
Жай акциялар: 
«Альянс Банкі» АҚ жай акциялары бойынша жарнакірістер қазіргі уақытқа төленген жоқ. 
Артықшылықты акциялар: 

 есептелінген жарнакірістер мөлшері – 1 000 теңге бір артықшылық акцияга; 
 төленген жарнакірістер мөлшері– 1 000 теңге бір артықшылық акцияга. 



 бір акцияға таза пайданың мөлшері – 658,3 теңге. 
3) егер жарнакірістерді уақытылы емес төлеу бойынша қарыз жағдайлары болса, 
оның пайда болуының себебін жəне акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу 
күніне қарыз сомасын көрсету керек, сонымен бірге акционерлер алдында қарызды 
өтеу бойынша қоғаммен қандай шаралар қабылданғанын көрсету – жарнакірістерді 
уақытылы емес төлеу бойынша қарыз жағдайлары болған жоқ. 
 
13. Қоғам тіркеушісі туралы мəлімет: 
1) акцияларды ұстаным тізілімі жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын, тіркеушінің атауы 
жəне орналысқан жері: 
Тəуелсіз тіркеуші «РЕЕСТР» АҚ, Қазақстан Республикасы қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің бағалы қағаздарды ұстаушылардың тіркеуді 
жүргізу қызметін іске асыруға мемлекеттік лицензиясы № 0406200436; 02.08.2005 ж., 
Алматы қ, Алмалы ауданы, 050000, Панфилов к-сі, 158 үй, 43 кеңсе,  
телефон / факс: +7 (327) 266 49 42.  
2)қоғамның акция ұстаушыларының тіркеу жүргізу туралы келісім-шарт нөмірі мен 
күні: 
06 мамыр 2003 жылғы № 66 тіркеу қызметтерін көрсету туралы шарт. 
 
14. Акциялар орналастыруының мерзімі аяқталған күнде қоғамның орнықтырған 
қоғам акцияларына (қоғам сатып алған акцияларды есептемегенде) он немесе (10%) 
жəне одан көп пайыздары иелік ететін акционерлер туралы мəліметтер: 
Акционерлерді
ң толық атауы 
– занды 
тұлғалар 
немесе 
акционерлер 
жеке тұлғалар 
болғанда аты, 
тегі, əкесінің 
аты. 

Акционердің 
тұлғысын 
куəландырытын – 
кужаттың атауы 
жəне реквезиттері 
– жеке тұлғының, 
немесе 
акционердің 
мемлекеттік тіркеу 
/қайта тіркеу/ 
нөмірі жəне күні-
занды тұлғының 
жəне оның 
орналысқан жері 

Акционерге 
тиесілі 
акциялардың 
турі 
көрсетілген 
акциялардың 
жалпы саны 

Акционерге 
тиісті 
акцияларды
ң пайыздық 
ара 
салмағы, 
акцияларды
ң түрін 
корсетумен 
орналастыр
ылған 
акцияларды
ң жалпы 
санына 

Акционерге 
тиісті 
акциялардың 
пайыздық 
ара салмағы, 
дауыс беретін 
акциялардың 
жалпы 
санына 

АҚ «Финансовая 
Корпорация 
Сеймар 
«Альянс» 

Занды тұлғаны 
мемлекеттік қайта 
тіркеу туралы 
куəлігі № 82199-
1910-АО берілген 
күні - 12.12.2006 
жылы Алматы 
қаласы. Əділет 
Департаментімен. 
Орналасқан жері: 
050010, Алматы қ., 
Достык дангылы, 
ү.38, 7 қабат. 

7  033 135 жай 
акциялар 

70,068 % 72, 976 % 

 
15. Номиналды ұстаушылардың атауы жəне олардың номиналды ұстауындағы 
қоғам акцияларының саны туралы мəліметтер, егер акцияларды орналастыру 



кезеңінің аяқталу күніне орталық депозитарий есебі жүйесінде, акциялары 
номиналды ұстаудағы, қоғам акцияларының (қоғаммен сатып алынған акцияларды 
алып тастағанда) он (10%) жəне одан көп пайызға ие акционерлері туралы 
мəліметтер болмауы жағдайында: 
Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне орталық депозитарий есебі жүйесінде 
номиналды ұстаушылар, қоғам акцияларының (қоғаммен сатып алынған акцияларды алып 
тастағанда) он (10%) жəне одан көп пайызға ие акционерлері жоқ. 
 
 
 

Басқарма Төрағасы        Д. Керейбаев 
 
 
Бас бухгалтер м.а.         Р. Жаканбаев 
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