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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). 

 

 

Алматы, 2016 



1. Общие сведения об акционерном 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:  

Справка о государственной перерегистрации юридического лица б/н от 07 октября 
2016 года, выдана Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции 
города Алматы. 

2) полное и краткое наименование общества (если уставе общества 
предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то 
дополнительно указывается такое наименование: 

 Полное наименование Сокращенное наименование 

на 
государственном 
языке 

«3А-БэстГрупп» Акционерлік 
қоғамы 

«3А-БэстГрупп» АҚ 

на русском языке Акционерное общество «3А-
БэстГрупп» 

АО «3А-БэстГрупп» 

на английском 
языке 

Joint Stock Company «3A-
BestGroup» 

JSC «3A-BestGroup»  

3) в случае изменения наименования общества указываются все его 
предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они 
были изменены: 

Дата Полное наименование Сокращенное наименование 

Дата первичной 
регистрации: 19 
марта 2009 года 

на государственном языке: 
«3А-БэстГрупп» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік 

на русском языке: 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «3А-
БэстГрупп» 

на английском языке: : «3A-
BestGroup » Limited Liability 
Partnership 

на государственном языке: 
«3А-БэстГрупп» ЖШС 

на русском языке: ТОО «3А-
БэстГрупп» 

на английском языке: «3A-
BestGroup» LLP 

Дата 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица (в качестве 
акционерного 
общества): 07 
октября 2016 года 

на государственном языке: 
«3А-БэстГрупп» Акционерлік 
қоғамы 

на русском языке: Акционерное 
общество «3А-БэстГрупп» 

на английском языке: Joint 
Stock Company «3A-BestGroup» 

на государственном языке: 
«3А-БэстГрупп» АҚ 

на русском языке: АО «3А-
БэстГрупп» 

на английском языке: JSC «3A-
BestGroup» 



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: 

Акционерное общество «3А-БэстГрупп» (далее по тексту – Общество) создано в 
результате реорганизации путем преобразования Товарищества с ограниченной 
ответственностью «3А-БэстГрупп» (БИН 090340012832) на основании решения 
Единственного участника от 21 апреля 2016 года. 

Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям 
преобразованного Товарищества с ограниченной ответственностью «3А-БэстГрупп» в 
соответствии с Передаточным актом от 30 июня 2016 года. 

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 не имеет 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 адрес общества отличается от 
адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.  

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, 
ул. Карасай батыра, дом 152А. Фактический адрес Общества не отличается от адреса, 
внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров. 

Бизнес-идентификационный номер общества: 090340012832. 

Номера контактных телефонов, факса и адреса электронной почты: 8-701-714-41-
82, адрес электронной почты: seitkulov@gmail.com. 

3. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных обществу или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. 

  Общество не имеет рейтингов, присвоенных ему международными рейтинговыми 
агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.  

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: 

Фамилия, имя, отчество (при их наличии) 
участников физических лиц 

Оразиман Рафик Сафаұлы 

Количество и вид (виды) акций, 
предварительно оплаченных 
участниками, которые владеют 10 
(десятью) и более процентами долей 
участия в уставном капитале общества 

1 100 322 (один миллион сто тысяч триста 
двадцать две) простые акции, что 
составляет 100% простых акций, 
предполагаемых к размещению. 



Дата, с которой участники стали владеть 
10 (десятью) и более процентами долей 
участия в уставном капитале общества 

07 октября 2016 года  

5. Органы общества:  

1) совет директоров общества: 

ФИО председателя и 
членов совета директоров 

общества (с указанием 
независимого 

(независимых) директора 
(директоров)) 

Занимаемые должности за последние 
три года и настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству, и дата 

вступления их в должности 

Процентное 
соотношение 
голосующих 

акций, 
принадлежащих 
членам совета 
директоров, к 

общему 
количеству 
голосующих 

акций общества 

Сагдиева Раушан 
Махтаевна,19.08.1968 г.р., 
Председатель Совета 
директоров 

13.05.2013 по 18.10.2016 года первый 
руководитель ТОО «Южный холдинг» 

07.10.2016 года – по настоящее время: 
АО «3А-БэстГрупп», Председатель 
Совета директоров (в соответствии с 
решением Единственного учредителя 
АО «3А-БэстГрупп» от 26 августа 2016 
года) 

- 

Сейткулов Марат 
Иманжанович, 10.01.1979 
г.р., Член Совета директоров 

01.10.2011 по 18.10.2016 первый 
руководитель ТОО «3А – Бэст Групп» 

07.10.2016 года – по настоящее время: 
АО «3А-БэстГрупп», член Совета 
директоров (в соответствии с решением 
Единственного учредителя АО «3А-
БэстГрупп» от 26 августа 2016 года) 

- 

Рахманов Кайрат 
Асылханович, 24.04.1965 г.р., 
член Совета директоров со 
статусом независимого 
директора 

12.10.2012 по 06.2016 года советник АО 
«Цеснабанк». 

07.10.2016 года – по настоящее время: 
АО «3А-БэстГрупп», член Совета 
директоров со статусом независимого 
директора (в соответствии с решением 
Единственного учредителя АО «3А-
БэстГрупп» от 26 августа 2016 года) 

- 

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), 
принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, 
к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных 
организаций  

Общество не имеет дочерних и зависимых организаций.  

2) коллегиальный или единоличный исполнительный орган общества: 

Состав исполнительного органа Общества будет определен после 
государственной регистрации проспекта выпуска объявленных акций Общества.  

3) комитеты совета директоров общества 



Перечень комитетов совета директоров Общества, их полномочия и состав будут 
определены после государственной регистрации проспекта выпуска объявленных акций 
Общества. 

4) Служба внутреннего аудита 

Состав сотрудников службы внутреннего аудита Общества будет определен после 
государственной регистрации проспекта выпуска объявленных акций Общества. 

6. Аффилиированные лица общества, не указанные в пунктах 4 и 5 настоящего 
приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об акционерных обществах аффилиированными лицами общества: 

На дату составления настоящего проспекта у Общества отсутствуют прочие 
аффилиированные лица, которые не указаны в пунктах 4 и 5 настоящего Проспекта. 

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: 

Общество не владеет десятью или более процентами акций или долей участия в 
уставных капиталах каких-либо юридических лиц. 

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:  

Деятельность Общества не носит сезонный характер. 

Основным видом деятельности Общества является проведение разведки и 
добычи нефти в пределах контрактной территории, определенной Контактом №2201 от 
29 ноября 2006 года на осуществление разведки и добычи нефти на площади блоков 
XXXV-9-B (частично), С (частично), F (частично); 10А (частично), В (частично), С 
(частично), D (частично), Е, F (частично); XXXVI-9-C (частично), 10-А (частично), В 
(частично), С (частично) на территории Мангистауской области Республики Казахстан, 
заключенным между Обществом и Министерством энергетики Республики Казахстан. 

2) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества: 

Общество находится на стадии разведки и не осуществляет реализацию какой-
либо продукции или сырья, в связи с чем на дату составления настоящего проспекта у 
Общества отсутствуют конкуренты. 

3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, 
услуг) по основным видам деятельности общества: 

Позитивные факторы:  

 проводимые работы по реконструкции нефтеперерабатывающих заводов и 
увеличению их мощностей, что может привести к увеличению спроса на нефть на 
внутреннем рынке. 

Негативные факторы:  

 снижение цен на углеводородное сырье на международном рынке. 



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 составления проспекта выпуска акций у Общества отсутствуют какие-

либо действующие лицензии или патенты.  

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): 

В настоящее время Общество находится на стадии разведки и не осуществляет 

добычу и реализацию нефти, в том числе ее экспорт. 

Общество не импортирует сырье, работы или услуги. 

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: 

Общество, на момент регистрации настоящего Проспекта, не участвует в каких-

либо судебных процессах. 

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность общества: 

Общество подвержено валютному риску и риску ликвидности. Руководство 

Общества осознает степень влияния на Общество данных рисков и контролирует 

процесс управления этими рисками. Деятельность Общества, связанная с финансовыми 

рисками, осуществляется согласно соответствующей политике и процедурам. 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных 

потоков по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в 

валютных курсах. Общество подвержено валютному риску по финансовым 

обязательствам контакта на недропользование, выраженным в долларах США.  

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои 

финансовые обязательства в момент наступления срока их погашения.  

9. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества, в 
объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости 
производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг). 

Общество находится на стадии разведки и не осуществляет поставку какой-либо 

продукции или сырья, в связи с чем по состоянию на 30 июня 2016 года у Общества 

отсутствуют потребители. 

По состоянию на 30 июня 2016 года наиболее крупными поставщиками 

Общества являются: 

Наименование поставщика 

Сумма оказанных 
Обществу услуг за 

1 пол. 2016 года, 
тыс. тенге 

Процент от 
общей суммы 

оказанных 
Обществу услуг 

за 1 пол. 2016 
года 



РГП «Акберен» 6 720 72% 

ИП "Уразиман А.К."  1 176 12% 

ТОО «Казахстанаудит» 1 120 12% 

ИП "Құбаева Қымбат Шынболатқызы" 375 4% 

 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. 

Наименование актива Балансовая стоимость 
актива на 30.06.2016 г., 

тыс. тенге 

В процентах от 
балансовой 
стоимости 

активов, % 

Актив по разведке 2 387 701 100% 

ИТОГО 2 387 701  

11. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от 
балансовой стоимости активов общества: 

Наименование дебитора Сумма по балансу на 
30.06.2016 г., тыс. тенге 

В процентах от 
балансовой 
стоимости 

активов, % 

ТОО "СТК Гео" 13 810 92% 

Прочие 1 203 8% 

ИТОГО 15 013  

12. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 
объема активов общества, которые являются обеспечением обязательств 
общества 

Общество таких активов не имеет. 

13. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 
объема активов общества, которые переданы в доверительное управление 

Общество не имеет действующих договоров на доверительное управление 
имуществом. 

14. Кредиторская задолженность общества, составляющая 5 (пять) и более 
процентов от балансовой стоимости обязательств общества 

Наименование кредитора Сумма по балансу на 
30.06.2016 г., тыс. тенге 

В процентах от 
балансовой 
стоимости 

обязательств, % 

РГП «Акберен» 31 232 44% 



ТОО «ГеоМунайРесурс» 22 029 31% 

ТОО «СТК Гео» 15 471 22% 

Прочие 2 822 3% 

ИТОГО 71 554  

5. Сведения о выпуске объявленных акций 

15.  Сведения о выпуске объявленных акций: 

1) количество, виды объявленных 
акций, из них: 

1 100 322 (один миллион сто тысяч триста 
двадцать две) акции  

Простые акции 1 100 322 (один миллион сто тысяч триста 
двадцать две) акции 

Привилегированные акции Не выпускаются 

2) количество, виды акций, 
оплачиваемых учредителями 

1 100 322 (один миллион сто тысяч триста 
двадцать две) акции 

3) Номинальная стоимость одной 
акции, оплачиваемой учредителями 

1000 (одна тысяча) тенге  

4) Гарантированный размер 
дивиденда по привилегированным 
акциям 

Не устанавливался 

5) дата 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 утверждена 26 
августа 2016 года 

Общество не является стабилизационным банком или акционерным 
инвестиционным фондом. 

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 предусмотрена возможность обмена размещенных акций 

Общества одного вида на акции Общества другого вида. 

17. Сведения о платежном агенте. Указать полное и сокращенное наименование 
платежного агента, его место нахождения, контактные телефоны, дату и номер 
договора с платежным агентом 

Общество не заключало договорные отношения с платежным агентом. 

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: 

Принимая во внимание планируемое Обществом включение простых акций в 
официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа», Обществом будет 
заключен договор по оказанию консультационных услуг по вопросам включения 
простых акций Общества в официальный список фондовой биржи: 

Полное и сокращенное 
наименование лица, 

оказывающего 
консультационные 
услуги по вопросам 

включения и нахождения 
акций общества в 

официальном списке 
фондовой биржи 

Место нахождения, 
контактные телефоны 
лица, оказывающего 
консультационные 
услуги по вопросам 

включения и нахождения 
акций общества в 

официальном списке 
фондовой биржи 

Дата и номер договора 
общества с лицом, 

оказывающим 
консультационные 
услуги по вопросам 

включения и нахождения 
его акций в официальном 
списке фондовой биржи 

Акционерное общество 
«Казкоммерц Секьюритиз» 
(дочерняя организация АО 
«Казкоммерцбанк») 

Республика Казахстан, 
050056, г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 34. Тел.: +7 (727) 
244-65-05 

Договор об оказании услуг 
финансового консультанта 
№08/16 от 15 августа 2016 
года 

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: 

Республика Казахстан, 050026, г.Алматы, ул. Карасай батыра, д. 152А. 

Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о 
деятельности Общества путем размещения сведений в газетах «Казахстанская правда» 
и/ или «Егемен Қазақстан». 

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: 

Аудит финансовой отчетности Общества за 2013, 2014, 2015 годы  был 
осуществлен Товариществом с ограниченной ответственностью «Казахстанаудит» 
(Кошкимбаев А. Е.), Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью 
в Республике Казахстан № 0000276, выданная Министерством финансов Республики 
Казахстан 24 июня 2004 года.  

ТОО «Казахстанаудит» является ассоциированным членом Профессиональной 
аудиторской организации «Палата аудиторов РК» с 18 октября 1994 года. 



3) дата 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 утверждена 26 августа 2016 года. 

Уполномоченное лицо     Сейткулов М. И. 

 

Главный бухгалтер     Уразиманова М. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «3А-БэстГрупп » акционерлік қоғамының 

(«3А-БэстГрупп» АҚ) 

ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 төленетін сыйақының жиынтық мөлшері 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 төленетін сыйақының жиынтық мөлшері 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 өзгерістер 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 өзгерістерді 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 төленетін сыйақының жиынтық мөлшері 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, 2016 



1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер 

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес қоғам 
атауы 

1) қоғам мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күн 

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы н/сіз 2016 жылғы «07» қазандағы анықтама 
Алматы қаласы Әділет департаментінің Алмалы ауданының Әділет басқармасымен 
берілген. 

2) қоғамның толық және қысқартылған атауы (қоғам жарғысында шет тіліндегі 
толық және қысқартылған атауы қарастырылса, осындай атауы қосымша 
көрсетіледі) 

 Толық атауы Қысқартылған атауы 

мемлекеттік тілде «3А-БэстГрупп» Акционерлік 
қоғамы 

«3А-БэстГрупп» АҚ 

орыс тілінде Акционерное общество «3А-
БэстГрупп» 

АО «3А-БэстГрупп» 

ағылшын тілінде Joint Stock Company «3A-
BestGroup» 

JSC «3A-BestGroup»  

3) қоғам атауы өзгерген жағдайда барлық алдыңғы толық және қысқартылған 
атаулары, сондай-ақ өзгертілген күндері көрсетіледі 

Күні  Толық атауы Қысқартылған атауы 

Алғаш тіркелген 
күні: 19 наурыз 
2009 жыл 

мемлекеттік тілде: «3А-
БэстГрупп» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік 

орыс тілінде: Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «3А-
БэстГрупп» 

ағылшын тілінде: «3A-
BestGroup » Limited Liability 
Partnership 

мемлекеттік тілде: «3А-
БэстГрупп» ЖШС 

орыс тілінде: ТОО «3А-
БэстГрупп» 

ағылшын тілінде: «3A-
BestGroup» LLP 

Заңды тұлғаның 
мемлекеттік тіркеу 
күні (ақционерлік 
қоғамы ретінде): 
07 қазан 2016 
жылы 

 

мемлекеттік тілде: «3А-
БэстГрупп» Акционерлік 
қоғамы 

орыс тілінде: Акционерное 
общество «3А-БэстГрупп» 

ағылшын тілінде: Joint Stock 
Company «3A-BestGroup» 

мемлекеттік тілде: «3А-
БэстГрупп» АҚ 

орыс тілінде: АО «3А-
БэстГрупп» 

ағылшын тілінде: JSC «3A-
BestGroup» 



4) қоғам заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылу 
нәтижесінде құрылса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) 
қоғамға қатысты құқылы мирасқорлық туралы мәліметтер көрсетіледі. 

«3А-БэстГрупп» акционерлік қоғамы (бұдан былай мәтін бойынша – Қоғам) 
Жалғыз қатысушының 2016 жылғы 21 сәуірдегі шешімінің негізінде «3А-БэстГрупп» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігін (БСН 090340012832) қайта құру нәтижесінде 
құрылған. 

Қоғам 2016 жылғы 30 маусымдағы Тапсыру актісіне сәйкес қайта құрылған «3А-
БэстГрупп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлық құқықтары мен міндеттері 
бойынша құқылы мирасқор болып табылады. 

5) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері болса, заңды тұлғалардың филиалдарын 
(өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес қоғамның барлық 
филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркеу күндері, орналасұқан жерлері, 
пошталық мекенжайлары көрсетіледі. 

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ. 

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға 
немесе куәлікке сәйкес қоғам орналасқан жер, қоғамның бизнес сәйкестендіру 
нөмірі, байланыс телефондарының, факсінің нөмірлері, электронды поштасының 
мекенжайы, сондай-ақ қоғамның нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру 
нөмірлерінің тізіміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленсе, нақты мекенжайы 
көрсетіледі.  

Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., Қарасай 
батыр көшесі, 152 А үй. Қоғамның нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру 
нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленбейді. 

Қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 090340012832. 

Байланыс телефондарының, факсінің нөмірлері, электронды поштасының 
мекенжайы: 8-701-714-41-82, электронды поштасының мекенжайы: seitkulov@gmail.com. 

3. Халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан 
Республикасының рейтинг агенттіктері қоғамға немесе ол шығарған бағалы 
қағаздарға берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер 

  Қоғамның халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан 
Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтері жоқ.  

2. Қоғамның ірі акционерлері немесе құрылтайшылары және органдары 

4. Сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеудің заңды күші жоқ деп танылған жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен 
немесе қоғамдардан қайта құрылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық 
капиталында қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие 
құрылтайшылар көрсетіледі, соның ішінде 

Қатысушылар – жеке тұлғалардың тегі, 
аты, әкесінің аты (болса) 

Оразиман Рафик Сафаұлы 

Қоғамның жарғылық капиталында қатысу 
үлесінің 10 (он) немесе одан көп 
пайызына ие қатысушылар алдын ала 
төлеген акциялар саны және түрі 
(түрлері) 

1 100 322 (бір миллион бір жүз мың үш 
жүз жиырма екі) жай акциялар, бұл 
орналастыруға болжанған жай 
акциялардың 100% құрайды 



Қоғамның жарғылық капиталында қатысу 
үлесінің 10 (он) немесе одан көп 
пайызына қатысушылар ие болған күн 

07 қазан 2016 жыл 

5. Қоғам органдары:  

5) Қоғамның директорлар кеңесі: 

Қоғамның директорлар 
кеңесінің төрағасы мен 
мүшелерінің аты-жөні 
(тәуелсіз директорды 

(директорларды) көрсетіп)  

Соңғы үш жылда атқарған және қазір 
атқарып жүрген қызметтері, 

хронологиялық тәртіпте, соның 
ішінде қосарлас қызметі, қызмет 

атқара бастаған күні  

Директорлар 
кеңесінің 

мүшелеріне 
тиесілі 

акциялардың 
қоғамның дауыс 

беруші 
акцияларының 
жалпы санына 

пайыздық 
қатынасы  

Сагдиева Раушан 
Махтаевна,19.08.1968 т.ж., 
Директорлар кеңесіңең 
тәрағасы 

13.05.2013 - 18.10.2016 жж «Южный 
холдинг» ЖШСның бірінші басқарушы 

07.10.2016 ж – казырге дейін: «3А-
БэстГрупп» АҚ, Директорлар кеңесіңең 
тәрағасы ( «3А-БэстГрупп» А Қ  
26.08.2016 жылы жалғыз 
құрылтайшының шешімімен бектілген) 

- 

Сейткулов Марат 
Иманжанович, 10.01.1979 
т.ж., Директорлар кеңесіңең 
мүшесі 

01.10.2011- 18.10.2016 жж бірінше 
басқарушы «3А – Бэст Групп» ЖШС 

07.10.2016 ж – казырге дейін: «3А-
БэстГрупп» А Қ, Директорлар кеңесіңең 

мүшесі ( «3А-БэстГрупп» АҚ  
26.08.2016 жылы жалғыз 
құрылтайшының шешімімен бектілген) 

- 

Рахманов Кайрат 
Асылханович, 24.04.1965 
т.ж., Директорлар кеңесіңең 
мүшесі мәртебесі бар 
тәуелсіз директор  

12.10.2012 - 06.2016 жж «Цеснабанк» 
АҚ кеңесшісі. 

07.10.2016 ж – казырге дейін: «3А-
БэстГрупп», мәртебесі бар тәуелсіз 
Директорлар кеңесіңең мүшесі  («3А-
БэстГрупп» АҚ  26.08.2016 жылы 
жалғыз құрылтайшының шешімімен 
бектілген) 

- 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдарда тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық 
қатынасы 

Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ.  

6) Қоғамның алқалық немесе дара атқарушы органы. 

Қоғамның атқарушы органының құрамы Қоғамның айқындалатын мемлекеттік 
тіркеуден өткеннен шығару проспектісі жарияланған акциялар кейін белгіледі. 

 



 

7) Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері 

Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттерін Тізбесі, олардың өкілеттігі және 
құрамы, Қоғамның жарияланған акциялар проспектісі мемлекеттік тіркеуден шығару 
өткеннен кейін белгіледі. 

8) Ішкі аудит қызметі 

Қоғамның ішкі аудит қызметінің айқындалатын қызметкерлер құрамы Қоғамның 
жарияланған акциялар проспектісі мемлекеттік тіркеуден шығару өткеннен кейін 
белгіледі. 

6. Осы қосымшаның 4 және 5-тармақтарында аталмаған, бірақ акционерлік 
қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғамның 
аффилиирленген тұлғалары болып табылатын қоғамның аффилиирленген 
тұлғалары 

Осы аңдатпаны құрастыру күніне Қоғамның осы Аңдатпаның 4 және 5 
тармақтарында көрсетілмеген өзге қосылған тұлғалары жоқ. 

7. Заңды тұлғаның жарғылық капиталында акциялардың немесе қатысу 
үлестерінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие, заңды тұлға болып табылатын 
қоғамның аффилиирленген тұлғасына қатысты қосымша келесілер көрсетіледі. 

Қоғамның қандай да бір заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы қатысу 
үлестерінің немесе акциялардың он немесе одан көп пайызына ие емес. 

3. Қоғамның қызмет түрлері 

8. Қоғамның қызмет түрлері: 

8) қоғамның жалпы кірісіндегі үлестерін көрсетіп, мезгілдік сипатқа ие қызмет 
түрлерін көрсетіп, қоғамның қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы  

          Қоғамның қызметі маусымдық сипатты емес. 

Қызметінің негізгі түрі Қоғамның жүргізу мұнайды барлау және өндіру келісім-шарт 
аумағы шегінде белгілі бір Контрактімен №2201 29 қарашадағы 2006 жылғы жүзеге 
асыруға барлау және мұнай өндіру алаңында блоктар XXXV-9-B (ішінара), С (ішінара), 
F (ішінара); 10А (ішінара), В (ішінара), С (ішінара), D (ішінара), Е, F (ішінара); XXXVI-
9-C (ішінара), 10-А (ішінара), В (ішінара), С (ішінара) Маңғыстау облысының 
аумағында Қазақстан Республикасы Қоғам мен Қазақстан Республикасы энергетика 
Министрлігі арасында жасалған болып табылады. 

 

9) Қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер: 

Қоғам сатысында барлау және іске асыруды жүзеге асырады, қандай да бір 
өнімдер немесе шикізат, осыған байланысты осы проспектінің жасау күніне Қоғамда 
бәсекелестер жоқ. 

10) Қоғамның негізгі қызмет түрі бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) 
кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар 

Оң факторлар: 

• өткізілетін қайта өңдеу зауыттарының және олардың қуаттарын арттыру, өсуіне 
әкелуі мұнайға сұраныстың ішкі нарықта мүмкін. 

Теріс факторлар: 



• көмірсутегі шикізаты халықаралық нарықта бағасының төмендеуі. 

11) Қоғамның лицензиялары (патенттері), олардың қолданылу кезеңі, зерттеу 
және әзірлеу шығындары, соның ішінде қоғам демеуші болған зерттеу әзірлемелері 
туралы ақпарат 

Акциялар шығарылымының проспекті құрастырылған кезде Қоғамның қандай да 

бір қолданыстағы лицензиялары немесе патенттері болған жоқ.  

12) Қоғамға жеткізілетін (ұсынылатын) шикізаттағы (жұмыстардағы, 
қызметтердегі) импорттың үлесі және қоғам экспортқа сататын (ұсынатын) 
өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) таратылатын өнімнің (ұсынылатын 
жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі 

 
 Қазіргі уақытта Қоғам сатысында барлау мен өндіруді және іске асыруды мұнай, 
оның ішінде экспорт, жүзеге асырамайды. 

 
Қоғам шикізат, жұмыстар немесе қызметтер импорттамайды. 

13) Нәтижелері бойынша қоғам қызметі тоқтайтын немесе өзгеретін, одан 
ақшалай және басқа міндеттемелер өндіріп алынатын, оның қатысуымен болған 
сот процестерінің мәнін көрсетіп, қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы 
мәліметтер 

Осы Проспект тіркелген кезде Қоғам қандай да бір сот процестеріне қатыспайды. 

14) Қоғам қызметіне әсер ететін тәуекелдің басқа факторлары 

            Қоғам валюта тәуекеліне және өтімділік тәуекелі ұшырайды. Қоғам басшылығы 
Қоғам тәуекелдердің әсер ету дәрежесі түсінеді және осы процесі тәуекелдерді басқару 
бақылайды. Қоғамның қызметіне қаржы тәуекелдерін сәйкес жүзеге байланысты тиісті 
саясат және рәсімдер әрекет етеді.  
 
          Валюта тәуекелі – бұл әділ құны болашақ ақша ағындарының қаржы құралы 
бойынша шамасында салдарынан валюталық курстар өзгерістер болады. Қоғам 
валюталық тәуекелге қаржылық міндеттемелері бойынша АҚШ долларымен 
көрсетілген контракт жер қойнауын пайдалануға арналған ұшырайды. 

Өтімділік тәуекелі - олар салдарынан болған Қоғам өзінің қаржылық 

міндеттемелерін орындауға мүмкіндігі болмайды тәуекелі. 

9. Өндірілетін немесе тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, 
қызметтердің) жалпы құнының бес және одан көп пайызын құрайтын көлемде 
қоғам тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар және 
жеткізушілер туралы мәліметтер 

Қоғам сатысында барлау және жеткізуді қандай да бір өнімді немесе шикізатты, 

жүзеге асырады, осыған байланысты 30 маусымдағы жағдай бойынша 2016 жылы 

Қоғам тұтынушылар жоқ. 

2016 жылғы 30 маусымғы жағдай бойынша Қоғам қызметтерінің ірі 

тұтынушылары: 

Жеткізушінің атауы 

2016 жылғы 1 
жарты үшін 

Қоғамға 
ұсынылған 

2016 жылғы 1 
жарты үшін 

Қоғамға 
ұсынылған 



қызметтер 
сомасы, мың тенге 

қызметтердің 
жалпы 

сомасының 
пайызы 

РМК «Акберен» 6 720 72% 

"Уразиман А.К." ЖК 1 176 12% 

«Казахстанаудит» ЖШС 1 120 12% 

"Құбаева Қымбат Шынболатқызы" ЖК 375 4% 

 4. Қоғамның қаржы жағдайы 

10. Әр активтің тиісті баланстық құнын көрсетіп, қоғам активтерінің жалпы 
көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын қоғам активтері 

Активтің атауы 30.06.2016 ж. 
активтің 

баланстық құны, 
мың теңге 

Пайыздық 
активтердің 
баланстық 
құнын, % 

Актив бойынша барлау 2 387 701 100% 

Барлығы 2 387 701 - 

11. Қоғам активтерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан көп мөлшеріндегі 
дебиторлық берешек 

Дебитордың атауы 30.06.2016 ж. баланстық 
сомасы, мың теңге 

Жаллпы 
дебиторлық 

берешек пайызы  

"СТК Гео" ЖШС 13 810 92% 

Басқалары 1 203 8% 

Барлығы   

12. Қоғам міндеттемелерінің қамсыздандыруы болып табылатын қоғам 
активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын қоғам 
активтері 

Қоғамда осындай активтер жоқ. 

13. Сенімді басқаруға берілген қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және 
одан көп пайызын құрайтын қоғам активтері 

Қоғамның мүлікті сенімді басқаруға қолданыстағы шарттары жоқ. 

14. Қоғам міндеттемелерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан көп пайызын 
құрайтын қоғамның кредиторлық берешегі 



Кредитордың атауы 30.06.2016 ж. баланстық 
сомасы, мың теңге 

Пайызбен 
баланстық 
құнынан 

міндеттемелер, % 

РМК «Акберен» 31 232 44% 

«ГеоМунайРесурс» ЖШС 22 029 31% 

«СТК Гео» ЖШС 15 471 22% 

Басқалары 2 822 3% 

Барлығы 71 554  

5. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер  

15.  Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер 

1) жарияланған акциялар саны, 
түрлері, оның ішінде: 

1 100 322 (бір миллион бір жүз мың үш жүз 
жиырма екі) акция 

Жай акциялар 1 100 322 (бір миллион бір жүз мың үш жүз 
жиырма екі) акция 

Артықшылықты акциялар Шығарылмайды 

2) құрылтайшылар төлеген акциялар 
саны, түрлері  

1 100 322 (бір миллион бір жүз мың үш жүз 
жиырма екі) акция 

3) құрылтайшылар төлейтін бір 
акцияның номиналды құны  

1000 (бір мың) теңге  

4) Артықшылықты акциялар 
бойынша дивидендтің кепілдікті 
мөлшері  

Белгілеген жоқ 

5) акционерлердің жалпы жиналысы 
немесе құрылтай жиналысы бағалы 
қағаздардың ұйымдастырылған 
нарығында қоғам сатып алғанда 
акциялардың құнын анықтау 
әдістемесін бекіткен күн 

Ұйымдастырылмаған нарықта Қоғамымн 
акцияларды сатып алу кезінде олардың 
құның анықтау әдістемесі 2016 жылғы 26 
тамыздағы бекітілді. 

 

Қоғам тұрақтандырылған банк немесе акционерлік инвестициялық қор болып 
табылмайды. 

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. 

Қоғамның орналастырылған акцияларды бір түрін Қоғамның акциялары басқа 
көзделмеген түріне Қоғамның жарғысымен алмасу мүмкіндігі жоқ. 



17. Төлем агенті туралы мәліметтер. Төлем агентінің толық және қысқартылған 
атауын, орналасқан жерін, байланыс телефондарын, төлем агентімен шарт 
жасалған күнді және нөмірді көрсету 

Қоғам төлем агентімен шарттық қатынастар жасаған 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 жөніндегі міндеттеме белгіленсе, осы тармақта келесілер 
ашылады: 

Қоғам жоспарлаған «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне жай 
акцияларды енгізуді назарға ала отырып, Қоғам жай акцияларын қор биржасының 
ресми тізіміне енгізу мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін ұсыну жөнінде шарт 
жасалынады. 

Қоғам акцияларын қор 
биржасының ресми 

тізіміне енгізу және болу 
мәселелері бойынша 

кеңес беру қызметтерін 
ұсынатын тұлғаның 

толық және 
қысқартылған атауы   

Қоғам акцияларын қор 
биржасының ресми 

тізіміне енгізу және болу 
мәселелері бойынша 

кеңес беру қызметтерін 
ұсынатын тұлғаның 

орналасқан жері, 
байланыс телефондары  

Қоғам акцияларын қор 
биржасының ресми 

тізіміне енгізу және болу 
мәселелері бойынша 

кеңес беру қызметтерін 
ұсынатын тұлғамен 

қоғамның шарт жасаған 
күні және шарт нөмірі 

«Казкоммерц Секьюритиз» 
акционерлік қоғамы 
(«Казкоммерцбанк» АҚ 
еншлес ұйымы) 

Қазақстан Республикасы, 
050056, Алматы қ., Әл-
Фараби д-лы, 34. Тел.: +7 
(727) 244-65-05 

Қаржы кеңестер қызмет 
көрсету туралы 
қаулысымен 15 тамыздағы 
2016 жылғы №08/16 шарт 

6. Инвесторларға арналған ақпарат 

19. Инвесторларға арналған ақпарат 

4) инвесторлар қоғам жарғысының көшірмесімен, жарияланған акциялар 
шығарылымының проспектісімен, аталған құжаттарға енгізілген өзгерістермен, 
толықтырулармен таныса алатын жерлер, сондай-ақ қоғам жарғысына сәйкес 
қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын 
бұқаралық ақпарат құралдарының атауы туралы мәліметтер 

Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 152 А үй. 

Қоғам оның қызметі туралы ақпарат «Казахстанская правда» және/ не «Егемен 
Қазақстан» баспа басылымдарында жарияланады. 

5) Тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілігі көрсетіліп, 
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)) 

 

 Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігімен № 0000276 24 маусым 2004 жыл 
берілген мемлекеттік лицензия нөмірі Қазақстан Республикасында аудиторлық 
қызметпен айналысуға арналған «Казахстанаудит» Жауапкершілігі шектеулі 



серіктестігі (А. Көшкімбаев. Е.) Қоғамның Қаржылық есептілік аудиті  2013, 2014, 2015 
жылдары жүзеге асырылды. 
            

          "Казахстанаудит" ЖШС 18 қазан 1994 жылынаң бастап Кәсіби аудиторлық 
ұйымдар "ҚР аудиторлар Палатасы". мүшесі болып табылады,  

6) Акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы бағалы 
қағаздардың ұйымдастырылмаған нарғында қоғам акцияларды сатып алғанда 
олардың құнын анықтау әдістемесін бекіткен күн 

Ұйымдастырылмаған нарықта Қоғамымн акцияларды сатып алу кезінде олардың 
құның анықтау әдістемесі 2016 жылғы 26 тамыздағы бекітілді. 

 

Уәкілетті тұлғасы      Сейткулов М. И. 

 

Бас бухгалтер      Уразиманова М. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


