
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Пункт 44 п.п. 1) читать в следующей редакции: 
«1)количество, виды акций: 100 000 шт. простых именных акций». 
 
 
2. Пункт 11 читать в следующей редакции: 
Совет директоров акционерного общества. 

Фамилия, имя, 
отчество члена 

Совета директоров, 
год рождения 

Занимаемые должности 
в настоящее время и 
за последние 3 года, 

в т.ч. по 
совместительству 

процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
членам СД к 

общему кол-ву 
акций, 

размещенных АО 

процентное соотношение 
акций (долей в УК), 

принадлежащих членам СД, в 
дочерних и зависимых 
организациях, к общему 
количеству размещенных 

акций (долей в УК) данными 
организациями 

Горбунова Любовь 
Васильевна  
1954г.р. – 
председатель 
Совета Директоров 

С 2002г. по настоящее 
время - Заместитель 
председателя 
правления АО "Астана-
финанс" 

- - 

Исмаилов Алимжан 
Акимович,  
1972 г.р. 

С 2002г. по настоящее 
время - Председатель 
правления АО "Астана 
Сити Палас" 

- - 

Кудинов Владимир 
Викторович 
1970 г.р. 
 

 2001-2002 - директор АО 
«РЦ «Думан», 
2002 -2005 - директор 
столичных филиалов 
холдинга «Меломан – 
Арсенал» 
С октября 2005 – по 
настоящее время - 
управляющий директор ТОО 
«ICCM» 

- - 

Сабыржанов 
Боранбай 
Хажимуратович  
1975г.р. 

2002 – 2005 г. - 
Предатель правления 
АО «Астана-
Недвижимость» 

- - 

 
Изменений в составе Совета Директоров за последние 2 года не было. 
 
3. Пункт 15 читать в следующей редакции: 
 
Полное наименование, акционеров-юридических 
лиц или Ф.И.О. акционеров-физических лиц 

Местонахождение акционеров-
юридических лиц или год рождения 

акционеров-физических лиц 

Доля 
акционеров в 

УК % 
ТОО «Investment Company «Capital Management»  г. Астана, ул. Бегельдинова, д.  54 85 
Джалилова Гаухар Амруллаевна, 15/12/57 г.р.  г.Алматы, ул. Муратбаева,64 кв.116   15 
 
 
 
Председатель Правления              _______________/________________________/ 
 
 
Гл. Бухгалтер              _______________/_________________________/ 
 
МП 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ»  
 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
 

АКЦИЯ ШЫҒАРУ  
 

ПРОСПЕКТІЛЕРІН ӨЗГЕРТУЛЕР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. 44 тармағы 1) тармақшасы келесі редакцияда оқылсын: 
«1) акциялардың саны, түрі: 100 000 жай атаулы акциялар». 
 
2. 11 тармағы келесі редакцияда оқылсын:  
Акционерлік қөғамының Директорлар кеңесі: 

ДК мүшелерiнiң аты-
жөнi, туған жылы 

қазiргi уақытта жəне соңғы үш 
жылда атқаратын лауазымы 

Эмитент 
шығарылған 
акциялардың 

жалпы санына ДК 
мүшелерiне тиесiлi 
акциялардың 
проценттiк ара 
қатынасы 

еншiлес жəне тəуелдi 
ұйымдардың ДК мүшелерiне 

тиесiлi акциялардың 
(жарғылық капиталдағы 
үлесiнiң) осы ұйымдардың 
шығарылған акцияларының 
жалпы санына проценттiк ара 

қатынасы 
Горбунова Любовь 
Васильевна  
1954т.ж. – Директорлар 
кенесінің төрағасы 

2002ж. бүгінгі қүнге дейын - 
"Астана-финанс" АҚ 
бақарманың төрағасының 
орынбасары  

- - 

Исмаилов Алимжан 
Акимович,  
1972 т.ж. 

2002ж. бүгінгі қүнге дейын -  
"Астана Сити Палас" АҚ- 
басқарманың төрағасы 

- - 

Кудинов Владимир 
Викторович 
1970 т.ж. 
 

 2001-2002 - «РЦ «Думан» АҚ 
директоры  
2002 -2005 - «Меломан – 
Арсенал» астаналық 
филиалдардын холдингтын 
директоры  
2005 қазаннан – бүгінгі қүнге 
дейын  -  «ICCM» ЖШС 
басқарма директоры 

- - 

Сабыржанов Боранбай 
Хажимуратович  
1975т.ж. 

2002 – 2005 ж. - «Астана-
Недвижимость» АҚ 
бақарманың төрағасының   

- - 

 
Директорлар кеңесінің құрамында алғашқы екі жыл басындағы өзгерістер: жоқ 
 
 
3. 15 тармақ келесі редакцияда оқылсын: 
Акционерлер-заңды тұлғалардың толық жəне 
қысқаша атауы немесе акционерлер-жеке 

тұлғалардың аты-жөні 

Акционерлер-заңды тұлғалардың 
мекен-жайы немесе акционерлер-

жеке туған жылы 

ЖҚ 
Акционерлердің 

үлесі, % 
«Investment Company «Capital Management» ЖШС Астана қ., Бегельдинова көш., 54 үй 85 
Джалилова Гаухар Амруллаевна, 15/12/57 т.ж. Алматы қ., Муратбаев к.,64, 116 п.   15 

 
 
 
Басқармасының төрағасы              _______________/___________________/ 
 
 
Бас бухгалтері               _______________/____________________/ 
 
МО 


