
 

 

 

 

 

 

 

 

«AltynEx Company» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 

(«AltynEx Company» АҚ) 

2015 жылғы 15 желтоқсаннан 2016 жылғы 15 маусымға дейінгі кезең үшін 

АКЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уәкілетті органның акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі 

инвесторларға акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған акцияларды 

сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді және осы құжаттағы 

ақпараттың шынайылығын растамайды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары акцияларды 

орналастыру қорытындылары туралы есептегі бүкіл ақпарат шынайы және қоғам мен 

орналастырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып 

табылады деп растайды. 

Алматы, 2016 ж. 



2 

 

1. Қоғамның атауы мен оның орналасқан жері 

 «AltynEx Company» акционерлік қоғамы, орналасқан мекенжайы: Қазақстан 

Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды к. 

 

2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер  
«AltynEx Company» АҚ 2015 жылғы 17 шілдеде Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті Ақтөбе облысының 

Әділет департаменті Мұғалжар ауданының Әділет басқармасы тіркеген, тіркеу нөмірі 

№432-1904-12-АҚ-ШҚ. 

 

3. Жарияланған акциялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген (жарияланған 

акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымын 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлік ауыстырылған) кҥн және шығарылымның 

мемлекеттік тіркеу нөмірі 

«AltynEx Company» АҚ жарияланған акциялар санының артуына байланысты 

жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру 2015 

жылғы 15 желтоқсанда тіркелді. Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың 

мемлекеттік тізіліміне А6008 нөмірмен енгізілді. 

 

4. Қаржылық есептілік деректеріне сәйкес қоғамның жарғылық және меншікті 

капиталы туралы мәліметтер 

Есеп ұсынылған күні «AltynEx Company» АҚ Жарғылық капиталы 8 403 556 000 (сегіз 

миллиард төрт жүз үш миллион бес жүз елу алты мың) теңгеге тең, ал Меншікті капиталы 

14 389 939 385  (он төрт миллиард үш жүз сексен тоғыз миллион тоғыз жүз отыз тоғыз 

мың үш жүз сексен бес) теңгеге тең. 

 

5. Хабар кҥнін көрсетіп, инвесторлардың шектелмеген ортасында акцияларды 

орналастыру туралы хабарды қоғам орналастырған бұқаралық ақпарат 

құралдарының атаулары 

Инвесторлардың шектелмеген ортасында акцияларды орналастыру туралы ақпарат 

2015 жылғы 22 желтоқсанда Компанияның www.altynex.com  сайтында орналастырылды. 

 

6. Қоғам жарғысымен қарастырылған әдістердің бірімен қоғам акцияларын 

артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылған акцияларды сатып 

алу туралы ұсыныстарды қоғамның акционерлеріне хабарлауы туралы ақпарат 

Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы ұсыныс жеке жазбаша хабарламалар 

арқылы іске асырылды: 

- «TERRA» компаниясының атына 2015 жылғы 21 желтоқсанда. Акционер хабарлама 

алған күн: 2015 жылғы 21 желтоқсан; 

- «LINK» компаниясының атына 2015 жылғы 21 желтоқсанда. Акционер хабарлама 

алған күн: 2015 жылғы 21 желтоқсан; 

- Д.К. Исмаил мырзаның атына 2015 жылғы 21 желтоқсанда. Акционер хабарлама 

алған күн: 2015 жылғы 21 желтоқсан. 

 

7. Акциялар туралы мәліметтер: 

1) жарияланған акциялардың жалпы саны – 147 999 (жүз қырық жеті мың тоғыз жүз 

тоқсан тоғыз) дана, соның ішінде: 

жай акциялар – 123 333 (жүз жиырма үш мың үш жүз отыз үш) дана; 

артықшылықты акциялар – 24 666 (жиырма алты мың алты жүз алпыс алты) дана; 

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдікті мөлшері – 100 (жүз) 

теңге. 

 

http://www.altynex.com/
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8. Аукциондар немесе жазылу өткізу талаптары мен тәртібі туралы қоғамның 

ішкі құжаты қабылданған және бекітілген кҥн туралы мәліметтер 

«AltynEx Company» АҚ акцияларын жазылу әдісімен орналастыру тәртібі туралы 

ереже Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 26 қазандағы №5 Хаттамасымен бекітілген. 

 

9. Қоғам акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілсе, енгізілген кҥнін 

көрсету керек. 

«AltynEx Company» АҚ акциялары қор биржасының ресми тізіміне 2015 жылғы 27 

қазанда енгізілді. 

 

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер 

1) есеп кезеңінің соңындағы жағдай бойынша орналастырылған және 

орналастырылмаған акциялардың тҥрлері бойынша саны; 

Есеп кезеңінің соңындағы жағдай бойынша орналастырылғаны 135 666 (жүз отыз бес 

мың алты жүз алпыс алты) дана, оның ішінде: 

-  111 000 (жүз он бір мың) жай акция; 

-  24 666 (жиырма төрт мың алты жүз алпыс алты) артықшылықты акция. 

Орналастырылмаған акциялар – 12 333 (он екі мың үш жүз отыз үш) жай акция. 

 

2) есеп кезеңінде орналастырылған акциялардың санын және орналастыру 

бағасын белгілеу туралы қоғамның директорлар кеңесі шешім қабылдаған кҥн; 

«AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесі 2015 жылғы 21 желтоқсанда 

артықшылықты акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдады. 

 

3) Банктер туралы заңның 17-2 бабының негізінде банктің жарияланған 

акцияларын сатып алу туралы Қазақстан Республикасының Ҥкіметі шешім 

қабылдаған кҥн; 

Эмитент банк емес. 

 

4) тҥрлеріне қарай бөліп, есеп кезеңінде орналастырылған акциялардың саны; 

Есеп кезеңінде 24 666 (жиырма төрт мың алты жүз алпыс алты) дана орналастырылды, 

оның (жиырма төрт мың алты жүз алпыс алты) данасы – артықшылықты акциялар.  

 

 

5) бір жай және артықшылықты акцияның сатып алу бағасын көрсетіп, 

қоғамның бастамасы бойынша және (немесе) акционерлердің талап етуі бойынша 

есепті кезең аяқталған кҥнгі сатып алынған акциялар саны, акцияларды сатып алу 

туралы шешім қабылданған кҥндер, сондай-ақ орналастырылған акцияларды 

сатып алу ҥшін қоғам көтерген шығындар (әрбір сатып алу тҥрі бойынша жеке-

жеке) 

Есеп кезеңінде қоғамның бастамасы бойынша акциялар сатып алынған жоқ. 

 

11. Қоғам бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды 

сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесін акционерлердің жалпы 

жиналысы немесе құрылтай жиналысы бекіткен кҥн 

Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алғанда олардың құнын 

анықтау әдістемесі «AltynEx Company» АҚ Бірінші құрылтай жиналысының 2015 жылғы 

08 шілдедегі №1 хаттамасымен бекітілді. 

 

12. Акциялар орналастырылған есепті кезеңде акцияларды орналастыру 

(тарату) әдістері 
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Есепті кезеңде инвесторлардың ортасында орналастыру арқылы ұйымдастырылған 

нарықта жазылу әдісімен 24 666 (жиырма төрт мың алты жүз алпыс алты) дана 

артықшылықты акция орналастырылды, бір акцияның орналастыру бағасы – 336 193 (үш 

жүз отыз алты мың жүз тоқсан үш) теңге 79 тиын, жалпы сомасы – 8 292 556 000 (сегіз 

миллиард екі жүз тоқсан екі миллион бес жүз елу алты мың) теңге. 

 

13. Санын және төлеу сомасын көрсетіп, акцияларды төлеу әдісі 

Акциялар «Бизнес Партнер Консалт» ЖШС әзірлеген 2015 жылғы 01 қазандағы 

бағалау туралы есептің негізінде мүліктік құқықтармен төленді, 2015 жылғы 01 қазандағы 

активтерді тапсыру-қабылдау актісі, төленді, 24 666 (жиырма төрт мың алты жүз алпыс 

алты) дана артықшылықты акциялар, жалпы сомасы 8 292 556 000 (сегіз миллиард екі жүз 

тоқсан екі миллион бес жүз елу алты мың) теңге. 

 

14. Опцион құны, опцион шарты жасалған қоғам акцияларының саны, қоғам 

акциялары орналастырылғанда қоғам опцион шартын жасаған жағдайда опционды 

орындау кҥні 

«AltynEx Company» АҚ үшін қолданылмайды. 

 

15. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық 

консорциумдары) туралы ақпарат 

«AltynEx Company» АҚ андеррайтер қызметтерін ұсыну шарттары жоқ. 

 

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер 

Есеп кезеңінде «AltynEx Company» АҚ дивидендтері төленген жоқ. 

 

 

 

Бас директор                                    Ли В.П. 

 

Бас бухгалтер                                                                             Курмангалиева А.Е. 
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «AltynEx Company» 

(АО «AltynEx Company») 

за период с «15» декабря 2015 года по «15» июня 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, 

описанных в отчете об итогах размещения акций, и не подтверждает достоверность информации, 

содержащейся в данном документе. Должностные лица акционерного общества подтверждают, 

что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения акций, является достоверной 

и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его 

размещаемых акций. 

 

Алматы, 2016 год 
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1. Наименование общества и его место нахождения. 

Акционерное Общество «AltynEx Company», расположенное по адресу Республика 

Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды. 

 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.  
АО «AltynEx Company» зарегистрировано Министерством юстиции Республики 

Казахстан Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи 

Департамента Юстиции Актюбинской области Управления Юстиции Мугалжарского 

района от «17» июля 2015 года, регистрационный номер № 432-1904-12-АО-ИУ.  

 

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены 

свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с 

увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации 

выпуска. 

Замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в 

связи с увеличением количества объявленных акций АО «AltynEx Company» 

зарегистрировало «15» декабря 2015 года. Выпуск внесен в Государственный реестр 

эмиссионных ценных бумаг за номером А6008. 

 

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным 

финансовой отчетности. 

На дату предоставления Отчета Уставный капитал АО «AltynEx Company» равен     

8 403 556 000 (восемь миллиардов четыреста три миллиона пятьсот пятьдесят шесть 

тысяч) тенге, а Собственный капитал равен 14 389 939 385 (четырнадцать миллиардов 

триста восемьдесят девять миллионов девятьсот тридцать девять тысяч триста 

восемьдесят пять) тенге. 

 

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых 

обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного 

круга инвесторов с указанием даты данного сообщения. 

От «22» декабря 2015 года информация о размещении акций среди неограниченного 

круга инвесторов была размещена на сайте Компании www.altynex.com   

 

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров 

предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом 

преимущественной покупки акций общества одним из способов, предусмотренных 

уставом общества. 

Предложение приобрести размещаемые акции, было реализовано посредством 

направления индивидуальных письменных уведомлений: 

- в адрес Компании «TERRA MINERALS EXPLORATION LIMITED» от «21» декабря 

2015 года.  Дата получения акционером уведомления «21» декабря 2015 года.  

- в адрес Компании «LINKORN LIMITED» от «21» декабря 2015 года.  Дата получения 

акционером уведомления «21» декабря 2015 года. 

- в адрес г-на Исмаил Д.К. от «21» декабря 2015 года.  Дата получения акционером 

уведомления «21» декабря 2015 года. 

 

7. Сведения об акциях: 

1) общее количество объявленных акций – 147 999 (сто сорок семь тысяч девятьсот 

девяносто девять) штук в том, числе: 

простых акций – 123 333 (сто двадцать три тысячи триста тридцать три) штуки; 

привилегированных акций – 24 666 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят 

шесть) штук; 

http://www.altynex.com/
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2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – 100 (сто) 

тенге. 

 

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об 

условиях и порядке проведения аукционов или подписки. 

Положение о порядке размещения акций АО «AltynEx Company» методом подписки 

утверждено Протоколом Совета Директоров №5 от «26» октября 2015 года. 

 

9. Если акции общества были включены в официальный список фондовой 

биржи, то необходимо указать дату их включения. 

Акции АО «AltynEx Company» включены в официальный список фондовой биржи 

«27» октября 2015 года. 

 

10. Сведения о размещении акций: 

1) количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на 

конец отчетного периода; 

По состоянию на конец отчетного периода размещенных акций 135 666 (сто тридцать 

пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть)  штук, из которых: 

-  111 000 (сто одиннадцать тысяч) простых акций; 

-  24 666 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) привилегированных 

акций. 

 Неразмещенных акций – 12 333 (двенадцать тысяч триста тридцать три) простые 

акции. 

 

2) дата принятия решения советом директоров общества об установлении 

количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения; 

Совет Директоров АО «AltynEx Company» «21» декабря 2015 года принял решение 

разместить привилегированные акции. 

  

3) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении 

объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках; 

Эмитент не является банком. 

 

4) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам; 

За отчетный период размещено 24 666 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят 

шесть) штук, из которых 24 666 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) – 

привилегированные акции. 

 

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). 

За отчетный период по инициативе общества выкупа акций не производилось.  

 

11. Дату утверждения общим собранием акционеров или учредительным 

собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на 

неорганизованном рынке ценных бумаг. 

Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом на 

неорганизованном рынке была утверждена Протоколом №1 Первого учредительного 

собрания АО «AltynEx Company» от «08» июля 2015 года.  
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12. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения 

акций. 

В отчетном периоде методом подписки на неорганизованном рынке посредством 

размещения среди инвесторов было размещено 24 666 (двадцать четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят шесть) штук привилегированных акций, цена размещения за акцию 336 193 

(триста тридцать шесть тысяч сто девяносто три) тенге 79 тиын, общая сумма 

8 292 556 000 (восемь миллиардов двести девяносто два миллиона пятьсот пятьдесят 

шесть тысяч) тенге. 

 

13. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты. 

Акции были оплачены имущественными правами, на основании отчета об оценке 

подготовленного ТОО «Бизнес Партнер Консалт» от «01» октября 2015 года, акт приема-

передачи активов «01» октября 2015 года, было оплачено 24 666 (двадцать четыре тысячи 

шестьсот шестьдесят шесть) штук привилегированных акций, общая сумма 8 292 556 000 

(восемь миллиардов двести девяносто два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч) 

тенге.   

 

14. Стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен 

договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения обществом 

договора опциона при размещении акций общества. 

Не применимо для АО «AltynEx Company». 

 

15. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций 

общества. 

АО «AltynEx Company» договоров на оказание услуг андеррайтера не имеет. 

 

16. Сведения о выплате дивидендов: 

За отчетный период выплата дивидендов АО «AltynEx Company» не производилась. 

 

 

 

Генеральный Директор                                    Ли В.П. 

 

Главный бухгалтер                                                                               Курмангалиева А.Е. 




