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БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ 

ПРОСПЕКТIСI 

 

 
 

«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОРПОРАЦИЯСЫ» 
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

(«ОАЭК» АҚ) 
 

Облигациялық бағдарламаның жиынтық көлемі 
15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге 

 
Облигациялық бағдарламаның шығарылым проспектісі 2013 жылдың 
тамыз айының 01-не дейінгі жағдайлар бойынша жасалды, қаржы 

көрсеткіштері 2013 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша ұсынылды. 
 

Облигациялар шығарылымын өкілетті органның мемлекеттік тіркеуі проспектісі сипатталған 
облигацияларды алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді. Облигация 
шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған өкілетті орган осы құжатта көрсетілген ақпараттың сенімділігіне жауап 
бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сәйкестілігі тұрғысынан ғана қарастырылды. Осы проспект ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік 
Эмитенттің лауазымды тұлғаларына артылады және олар ұсынылған ақпараттың сенімді екендігін, әрі Эмитентке 
және оның облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтындығын растайды. 

 
Алматы қаласы, 2013 жыл 
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1-ТАРАУ. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 
 

2. Эмитент атауы 
 

Эмитент 
атауы Мемлекеттік тілде Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде 

Толық атауы 
«Орталық-Азия 

Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» Акционерлiк Қоғaмы 

Акционерное 
общество 

«Центрально-
Азиатская 

Электроэнергетическая 
корпорация» 

Joint stock 
company 

«Central-Asian 
Electric Power  
Corporation» 

Қысқартылған 
атауы «ОАЭК» АҚ «ЦАЭК» АО JSC 

«CAEPCo» 
 
Эмитенттің бұрынғы толық және қысқартылған атаулары 
Құрылған күннен бастап Эмитент өз атауын өзгертпеді. 
 
3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі туралы мәліметтер 
 
Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы 08.08.2008 жылғы № 93550-1910-АҚ куәлігі Қазақстан 

Республикасы Әділет Министрлігі Алматы қаласы Әділет департаментінде тіркелген. 
Эмитенттың алғашқы тіркелген күні – 08.08.2008 ж. 
 
4. ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.28.05. № 155 Қаулысымен алып тасталды 
 
4-1.  Салық төлеушінің тіркеу немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі 
Бизнес сәйкестендіру нөмірі – 080840005767 
 
5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының және факстің нөмірлері, 
электронды пошта мекенжайы туралы ақпарат 
 
Эмитенттің орналасқан жері: 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қарасай батыр көшесі, 

89 
Телефон: +7 (727) 258 49 41, факс: +7 (727) 258 49 42, E-mail: info@energy.kz, www.caepco.kz 
 
6. Эмитенттің банк деректемелері 
 

Банк атауы және 
деректемелері 

Банктің 
орналасқан жері 

Эмитенттің банк деректемелері 
 

«Эксимбанк Қазақстан» 
АҚ 

БИК EXKAKZKA 

Алматы қаласы, 
Бөгенбай батыр 

көшесі, 80 

KZ949420022030000400 (KZT) 
KZ519420022030000398 (USD) 

KZ769420022030000627 (EUR) 
KZ579420022030001260 (RUB) 

 
7. Эмитенттің қызмет түрлері 
 
Жарғыға сәйкес Эмитент келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады: 
• инвестициялық қызмет; 
• жаңашылдық қызмет; 
• энергетика, машина құру және өнеркәсіптің өзге де салаларында қызмет атқаратын отандық және 

шетелдік кәсіпорындардың дамуына үлес қосу; 
• кеңес беру қызметтерін көрсету; 
• Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет; 
• коммерциялық қызмет; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері. 
Сәйкес лицензия, рұқсат, сертификат алуды қажет ететін қызметпен осы құжаттар алынған күннен 

бастап, кері қайтарылып алынғанға, әрекет ету мерзімі аяқталғанға немесе заңнамада көрсетілген тәртіпте 
заңдық күші жоқ деп танылғанға дейін Эмитент айналысуға құқылы. 

 
7-1.  Егер Эмитент қаржы агенттігі мәртебесіне ие болса, келесі мәліметтерді көрсетуі керек: 

jl:30123494.1200
http://www.caepco.kz/
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1) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне сәйкес қаржы 
агенттігі ретінде экономиканың белгілі салаларындағы мемлекеттік инвестициялық саясатты жүзеге асыруға 
Эмитентке уәкілеттік беретін құжатты; 

2) қаржы агенттігі мәртебесі берілген күнді (болған жағдайда). 
 
Эмитент қаржы агенттігі мәртебесіне ие емес. 
 
8. Халықаралық рейтинг агенттіктерінің және (немесе) Қазақстан Республикасы рейтинг 
агенттіктерінің Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға берген рейтингілері туралы 
мәліметтер 
 
Fitch халықаралық агенттігі 2013 жылғы 06 маусымда Эмитентке келесі рейтингілер берді: 
• «ВВ-» шетел валютасындағы ұзақ мерзімді Эмитент дефолтының рейтінгісі («ЭДР»), «Тұрақты» 

болжамы; 
• «В» шетел валютасындағы қысқа мерзімді ЭДР; 
• «ВВ-» ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді Эмитент дефолтының рейтінгісі («ЭДР»), «Тұрақты» 

болжамы; және 
• «BBB+(kaz)» ұлттық ұзақ мерзімді рейтінгісі, «Тұрақты» болжамы. 
 
9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, 
орналасқан жерлері және пошта мекенжайлары 
 
Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ. 
 
10. Сәйкес алқаларға (ассоциациялар, палаталар) қатыстылығын көрсетумен, соңғы 
аяқталған үш қаржы жылында Эмитенттің қаржы есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге 
асырудағы) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атаулары (аудитордың тегі, аты, бар болған 
жағдайда әкесінің аты) 
 
2010, 2011 және 2012 жылдардағы шоғырландырылған қаржы есептілігінің аудитін «Делойт» ЖШС 

аудиторлық компаниясы жүргізді, 2006 жылғы 13 қыркүйектегі № 0000015 Қазақстан Республикасы Қаржы 
Министрлігінің Бас Мемлекеттік лицензиясы. 

 
2010 және 2011 жылдары аудиторлық компания атынан тәуелсіз аудитордың есебін «Делойт» ЖШС бас 

директоры Бекенов Нурлан бекітті, тапсырма бойынша серіктесі, біліктілігі бар аудитор – Татьяна Гутова, 
біліктілік куәлігі – 1996 жылғы 23 желтоқсандағы №0000314. 

 
2012 жылы аудиторлық компания атынан тәуелсіз аудитордың есебін «Делойт» ЖШС бас директоры 

Бекенов Нурлан бекітті, тапсырма бойынша серіктесі, біліктілігі бар аудитор – Дулат Тайтулеев, біліктілік 
куәлігі – 2012 жылғы 27 тамыздағы №0000095.  

 
«Делойт» ЖШС «Қазақстан Республикасы аудиторлар палатасы» Кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі 

болып табылады. 
 
Сәйкес алқаларға (ассоциациялар, палаталар) қатыстылығын көрсетумен, өкілетті органға 

проспектіні ұсынғанға дейінгі үш жыл бойы қызмет көрсету үшін келісімшарттарға қол қойылған заң 
және қаржы мәселелері бойынша кеңес берушілердің толық ресми атаулары 

 
Заңгерлік кеңес берушілер 
 
Эмитент заңгерлік кеңес берушілердің қызметтерін пайдаланбады. 
 
Қаржы мәселелері бойынша кеңес беруші 
 
Облигациялар шығарылымын тіркеу және листинг рәсімдерін өту үшін құжаттар дайындауға «Сентрас 

Секьюритиз» Акционерлік қоғамы қатысты (02.05.2013 жылғы № 01/05/2013/26-00 қызмет көрсету 
келісімшарты). 

 
«Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамы «Қазақстан қор биржасы» АҚ және Қазақстан қаржыгерлер 

Ассоциациясының мүшесі болып табылады және келесі лицензияларға ие: 
• 22.09.2004 жылғы № 0401200886, атаулы ие ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы 

қағаздар нарығында брокер-дилерлік қызметті жүргізуге, шектеулі мерзімсіз; 
• 22.09.2004 жылғы №0403200223, инвестициялық портфельді басқару бойынша қызметті жүргізуге, 

шектеулі мерзімсіз. 
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«Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамының орналасқан жері: 050008, Қазақстан Республикасы, 

Алматы қаласы, Манас көшесі, 32 А, тел. +7 (727) 259 88 77, факс +7 (727) 259 88 87. 
Бірінші жетекші – Басқарма төрағасы Камаров Талғат Қайырбекұлы. 
 
11. Эмитенттің корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (қоғам жарғысында оның 
қабылдануы қарастырылған жағдайда) 
 
Корпоративтік басқару кодексі 2010 жылғы 15 наурыздағы №01-00 Эмитент Акционерлерінің жалпы 

жиналысында қабылданды. 
 

2-ТАРАУ. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 
 
12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы 
Эмитент органдарының құрылымы оның Жарғысымен анықталды. 
 
Жарғыға сәйкес, Эмитент органдары:  
 
Жоғары орган Акционерлердің жалпы жиналысы 
Басқару органы Директорлар кеңесі 
Атқарушы орган Президент 
 
Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіреті 

1) Эмитент Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту; 
2) Корпоративтік басқару кодексінің қабылдануы Эмитент Жарғысымен қарастырылған жағдайда 

кодексті бекіту, сондай-ақ, оған толықтырулар мен өзгертулер енгізу; 
3) Эмитентті және оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
4) Эмитенттің жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Эмитенттің орналастырылмаған (соның 

ішінде бөлшектенген) жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау; 
5) Эмитент акциялары бойынша опциондарды және борышқорлық бағалы қағаздарды, бағалы қағаздарды 

айырбастау тәртібінің және шығарылымының шарттарын анықтау, сондай-ақ, оларды өзгерту; 
6) есептеу комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау 

және сайланған жағдайда олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 
7) Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау және 

олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін 
сыйақылардың көлемі мен төлеу шарттарын анықтау, Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту; 

8) Эмитент аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 
9) жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 
10) акцияларды орналастыру (сату) бойынша, соның ішінде, жарияланған акциялар шегінде 

орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны туралы, оларды орналастырудың (сатудың) тәсілдері 
мен құны туралы шешімдер қабылдау; 

11) орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды Эмитенттің сатып алуы және сатып 
алу құны туралы шешімдер қабылдау; 

12) есеп берілетін қаржы жылындағы Эмитенттің таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жыл қорытындылары 
бойынша, Дивидендтік саясатқа сәйкес, Эмитенттің бір қарапайым акциясы есебіне дивидент көлемін 
бекіту және қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау; 

13) Заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайларда Дивидендтік саясатқа сәйкес, Эмитенттің 
қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау; 

14) Дивидендтік саясатты қабылдау, оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ, оның күшін 
жою; 

15) Эмитент акцияларының ерікті делистингісі туралы шешім қабылдау; 
16) Эмитенттің кез келген заңдық тұлғаны құруы немесе қызметіне араласуы (соның ішінде акцияларға қол 

жеткізу немесе кез келген заңдық тұлғаға қатысу үлесін алу, еншілес ұйымдарға қатысу үлесін көбейту) 
туралы шешім қабылдау; 

17) Эмитенттің қаржы есептілігінің соңғы төрт маусымына сәйкес, бағасы пайыздарды, салықтарды, 
тозулар мен өтемпұлды төлегенге дейінгі операциялық әрекеттен түсетін шоғырландырылма пайданың 
он пайызынан жоғары Эмитентке тиесілі негізгі ұзақ мерзімді активтерді (өзара байланысты бір немесе 
бірнеше келісім нәтижесінде) немесе қатысу үлесін иеліктен шығару бойынша шешім қабылдау; 

18) жиынтық бағасы он миллион евродан жоғары кез келген ұзақ мерзімді активтерді (өзара байланысты 
бір немесе бірнеше келісім нәтижесінде) немесе кез келген заңды тұлғаға қатысу үлесін алу бойынша 
шешім қабылдау; 

19) бақылау пакеті немесе елу әлде одан жоғары пайызы Эмитентке тиесілі заңды тұлғалардың акцияларын 
иеліктен шығару; 

20) Акционерлердің жалпы жиналысына шақыру туралы акционерлерді хабардар ету формасын 
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Эмитенттің таңдауы және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру туралы 
шешім қабылдау; 

21) Заңға сәйкес Эмитенттің акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесін өзгертуді (құрылтайшы 
орган бекітпеген жағдайда әдістемені бекіту) бекіту; 

22) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 
23) Эмитенттің еншілес ұйымдарының қызметі мен дамуы туралы стратегиялық мәселелер бойынша 

шешімдер қабылдау; 
24) Эмитенттің қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық 

ақпарат құралдарын анықтау; 
25) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою; 
26) Заң және Жарғы бойынша шешімдерін қабылдау Эмитент Акционерлерінің жалпы жиналысының 

ерекше құзіретіне жатқызылатын өзге де мәселелер; 
 

Директорлар кеңесінің ерекше құзіреті 
1)  Эмитент қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ, күн сайынғы шоғырландырылған бизнес-

жоспарды құптау және оны өзгерту; 
2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылдау; 
3) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру, Акционерлердің жалпы 

жиналысында бекітілуі тиіс келесі мәселелерге келісім беру: дивидендтер, акцияларды сатып алу, 
акцияларды, акциялар түріндегі дивидендтерді немесе Эмитенттің өзге де табыстарын бөлу, 
Эмитенттің жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғам акцияларының түрін, құқығын 
немесе формасын өзгерту, Эмитент Жарғысына немесе Дивидендтік саясатқа өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу; 

4) акцияларды орналастыру (сату) бойынша, соның ішінде, жарияланғандар шегінде орналастырылатын 
(сатылатын) акциялардың саны, орналастыру (сату) тәсілі және құны туралы ұсыныстар енгізу; 

5) Эмитенттің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту; 
6) Эмитент облигацияларының және туынды бағалы қағаздарының шығарылым шарттарын анықтау; 
7) атқарушы органды, оның уәкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ, қаржы директорын тағайындау және 

оның уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 
8) сатуға арналғандардан өзге интеллектуалды меншік нысандарын пайдалану бойынша келісімдерді 

Эмитенттің қолдауы; 
9) лауазымдық окладтардың көлемін және еңбекақы төлеу, жетекші мен атқарушы органның мүшелеріне 

(атқарушы органның қызметін жеке-дара жүзеге асырушы тұлғалар) сыйақы беру шарттарын анықтау; 
10) Ішкі аудит департаментінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін, оның жетекшісі мен мүшелерін 

анықтау, сондай-ақ, олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит департаментінің 
жұмыс тәртібін, еңбекақы төлеу және қызметкерлеріне сыйақы беру шарттарын анықтау; 

11) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның уәкілеттік мерзімін анықтау, оның уәкілеттігін мерзімінен 
бұрын тоқтату, сондай-ақ, Корпоративтік хатшының лауазымдық окладының көлемін және сыйақы 
шарттарын анықтау; 

12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ, ірі келісімнің пәні болып табылатын немесе Эмитент акцияларының 
төлемі үшін берілген мүліктің нарықтық бағасын бағалаушының қызметінің төлемінің көлемін 
анықтау; 

13) Эмитенттің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Эмитенттің қызметін ұйымдастыру мақсатында 
атқарушы орган қабылдайтын құжаттардан өзге), соның ішінде, аукциондарды өткізу мен Эмитенттің 
бағалы құжаттарына жазылу тәртібі мен шарттарын анықтайтын құжаттарды бекіту; 

14) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерін құру мен жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы 
ережелерді бекіту; 

15) Эмитент Жарғысының 6.10.16. және 6.10.18.-тармақтарының ережелерін ескере отырып, өзге заңды 
тұлғалар акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлесімен) 
Эмитенттің алуы туралы шешімдер қабылдау; 

16) Акцияларының елу пайыздан аспайтын (жарғылық капиталға қатысу үлесімен), дегенмен он және одан 
да көп пайызы Эмитентке тиесілі заңды тұлға Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы 
құзыретіне қатысты қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау; 

17) жыл сайынғы Бизнес-жоспарда көзделген-көзделмегендігіне қарамастан, он миллион евродан астам 
қаражатқа пара-пар Эмитент міндеттерінің көлемін ұлғайту, жыл сайынғы Бизнес-жоспарда 
қарастырылған нақты міндеттер мен шығындардың қосымша бекітілуі қажет емес; 

18) шығындарды өтеу келісімімен үшінші тұлғалардың міндеттерін алу немесе үшінші тұлғалардың 
міндеттеріне қарыздар мен кепілдер беру бойынша шешімдерді қолдау, 

19) тіркеушімен келісімшартты бұзған жағдайда Эмитенттің жаңа тіркеушісін таңдау; 
20) заңмен қорғалатын қызметтік, коммерциялық немесе өзге де құпияны құрайтын Эмитент немесе оның 

қызметі туралы ақпаратты анықтау; 
21) жасалуына Жарғының 6.10.16-тармағының ережелеріне сәйкес Эмитент қызығушылық танытқан және 

ірі келісімдер жасау туралы шешімдер қабылдау; 
22) Жарғының 6.10.16-тармағының ережелеріне сәйкес жеке немесе жиынтығында он миллион евродан 

астам қаражатқа пара-пар теңгерімдік бағасы бар Эмитент активтерін иеліктен шығару (сату, жалға 
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беру немесе өзге де тәсілмен) біріктіру, қосу туралы шешімдерді қолдау; 
23) Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатпайтын Эмитенттің нақты Жарғысында, 

Директорлар кеңесі туралы Ережеде қарастырылған өзге де мәселелер. 
  

Атқарушы органның құзыреті: 
1) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын 

ұйымдастырады; 
2) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекеттенеді; 
3) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның өкілі болуға сенімхат береді; 
4) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады 

(Заңмен бекітілген жағдайларды қоспағанда), оларға сыйақы беру шараларын қолданады, тәртіптік 
айыппұл салады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық окладтарының және Қоғамның штаттық 
кестесіне сәйкес окладтарға қосылатын жеке үстемақылардың көлемдерін бекітеді, Қоғамның Ішкі 
аудит департаментінің құрамындағы қызметкерлерден өзге Қоғам қызметкерлерінің сыйақы көлемін 
анықтайды; 

5) Жыл сайынғы Бизнес-жоспардың құрылуын ұйымдастырып, оны ағымдағы жылдың 30 қарашасынан 
кешіктірмей Директорлар кеңесінің қарастыруына ұсынады; 

6) Нақты Жарғымен, Акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің 
шешімдерімен анықталған өзге де қызметтерді жүзеге асырады. 

 
13. Эмитент Директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) мүшелері 
 

Эмитент 
Директорлар 

кеңесі 
Төрағасының 

және 
мүшелерінің 
тегі, аты, бар 

болған 
жағдайда 

әкесінің аты, 
туылған жылы 

 

Директорлар кеңесі әр мүшесінің хронологиялық 
тәртіпте берілген соңғы үш жылдағы 

лауазымдары, соның ішінде, қосымша 
жұмыстары және лауазымдарға ие болған күндері 

Қатысу үлесін 
көрсетумен, 

Директорлар 
кеңесі 

мүшелерінің 
Эмитенттің 
жарғылық 

капиталына 
қатысуы 

Қатысу үлесін 
көрсетумен, 

Директорлар кеңесі 
мүшелерінің еншілес 

және тәуелді 
ұйымдардың 

жарғылық 
капиталына қатысуы 

Директорлар 
кеңесінің 
төрағасы 

 
Клебанов 

Александр 
Яковлевич  
1963 жылы 

туылған 

6) 30.06.2004 ж. – бүгінге дейін 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар кеңесінің 
төрағасы 
7) 20.08.2007 ж. – бүгінге дейін 
 «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» 
АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы 
8) 10.10.2009 г.– бүгінге дейін 
 «Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі 
9) 16.03.2009 г. – бүгінге дейін 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің 
төрағасы 
10) 01.09.2010 г. – бүгінге дейін 
«Институт КазНИПИЭнергопром» АҚ / Кеңесші 

0% 

«Орталық-Азия жылу 
энергетикалық 

компаниясы» АҚ 
акцияларының 

30,9993% 

Директорлар 
кеңесінің 
мүшесі 

 
Амирханов 

Еркын 
Адамиянович 

1967 жылы 
туылған 

12) 30.06.2004 г. – бүгінге дейін 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ/ Директорлар кеңесінің 
мүшесі 
13) 20.08.2007 г.– бүгінге дейін 
 «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» 
АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі 
14) 01.07.2001 г. – бүгінге дейін 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Директорлар кеңесінің 
төрағасы 
15) 10.11.2009 г. – бүгінге дейін 
«СОЛТКАЗЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің 
төрағасы 
16) 16.03.2009 г.– бүгінге дейін 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі 
17) 19.03.2009 г. – 14.04.2011 г. 
 «ООИУПА «Жетісу» АҚ / Басқарма төрағасы, 
Директорлар кеңесінің мүшесі 
18) 13.04.2009 г. – 19.04.2011 г. 
««Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ/ Директорлар кеңесінің 

0% 

«Орталық-Азия жылу-
энергетикалық 

компаниясы» АҚ 
акцияларының 30,993% 
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төрағасы 
19) 26.01.2009 г. – 30.06.2010 г. 
 «Институт «КазНИПИЭнергопром» АҚ/ 
Директорлар кеңесінің төрағасы (тәуелсіз директор) 
20) 22.04.2011 г. – бүгінге дейін 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ/ Президент 
21) 30.11.2011 г. – бүгінге дейін 
«Ақмола Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ / 
Директорлар кеңесінің төрағасы 
22) 23.01.2012 г. – бүгінге дейін 
«Трест Средазэнергомонтаж» АҚ/ Директорлар 
кеңесінің төрағасы (тәуелсіз директор) 
 

Директорлар 
кеңесінің 
мүшесі 

 
Артамбаева 

Гульнара 
Джумагалиевна  

1969 жылы 
туылған 

8) 16.06.2000 г. -бүгінге дейін 
«Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» 
АҚ/ Президент, Директорлар кеңесінің мүшесі 
9) 30.06.2004 г. -бүгінге дейін 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ/ Директорлар кеңесінің 
мүшесі 
10) 27.06.2002 г. - бүгінге дейін 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің 
мүшесі 
11) 07.10.2002 г. - бүгінге дейін 
«Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ/ 
Директорлар кеңесінің мүшесі 
12) 13.06.2007 г. -бүгінге дейін 
««Астана» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ/ 
Директорлар кеңесінің төрағасы 
13) 27.04.2007 г. - бүгінге дейін 
«АИФРИ «ОАОЭК Инвест» АҚ/ Директорлар 
кеңесінің төрағасы 
14) 16.03.2009 г. – бүгінге дейін 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі 
 

0% 

«Орталық-Азия жылу-
энергетикалық 

компаниясы» АҚ 
акцияларының 7,0019%  

Директорлар 
кеңесінің 
мүшесі 

Дас Деварши 
(DasDevarshi)  

1972 жылы 
туылған 

3) 03.04.2006 г. – бүгінге дейін 
Capital Advisers Partners Asia Pte Ltd / Аға директор 
4) 16.07.2012 г. – бүгінге дейін 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі 
 

0% 0% 

Директорлар 
кеңесінің 
мүшесі 

 
Вуд Грэхэм 

Джон 
(WoodGrahamJoh

n) 1951 жылы 
туылған 

5) 20.01.2009 г. – 24.04.2013 г. 
ENEA S A/ Бақылау кеңесінің мүшесі және аудит 
бойынша Комитеттің мүшесі 
01.07.2009 г. – бүгінге дейін 
West Herts College/ Аудит бойынша комитеттің 
төрағасы 
6) 10.07.2009 г. – 15.03.2012 г. 
FreenergyAS/ Бақылау кеңесінің мүшесі 
7) 16.07.2012 г.  – бүгінге дейін 
 «Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі 
 

0% 0% 

Директорлар 
кеңесінің 

мүшесі, тәуелсіз 
директор 

 
Кайзер Франц – 

Йозеф 
(KaiserFranz-J.) 

1949 жылы 
туылған 

3) 17.11.1975 г. – 30.06.2009 г. 
ПрайсУотерХаусКуперс / Серіктес 
4) 2005 г. – бүгінге дейін 
«ЕЭС России» РАҚ / Жоба бойынша серіктес 
ПрайсУотерХаусКуперс 
3) 10.10.2009 г. –  бүгінге дейін 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор 
 

0% 0% 

Директорлар 
кеңесінің 

мүшесі,тәуелсіз 
директор 

 
Керр Манфред 

4) 01.04.2008 г. – 31.12.2010 г. 
RWEPowerInternational Ессен, Кельн / Басқарушы 
директор, Аға кеңесші 
5) 25.02.2011 г. – бүгінге дейін 
SocietyofRheinRuhrPowere.V. / Директорлар кеңесінің 
төрағасы 

0% 0% 
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Йозеф (Kehr 
Manfred Josef)  

1947 жылы 
туылған 

6) 25.10.2011 г.– бүгінге дейін 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор 
 

Директорлар 
кеңесінің 

мүшесі, тәуелсіз 
директор 

 
Мусин Искандер 
Аскатович  1974 
жылы туылған 

7) 10.09.2008 г. - бүгінге дейін 
«Қазмұнайгазмаш» АҚ/ Бас директор 
8) 05.10.2010 г. - бүгінге дейін 
«Қазмұнайгазмаш» АҚ / Директорлар кеңесінің 
мүшесі 
9) 18.03.2009 г. - бүгінге дейін 
«Орталыққазэнергомонтаж» АҚ/ Директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 
10) 05.05.2009 г. - бүгінге дейін 
«Трест Средазэнергомонтаж» АҚ/ Директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 
11) 15.04.2011г. - бүгінге дейін 
««Астана»жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ/ 
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 
12) 25.10.2011 г.– бүгінге дейін 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор 
 

0% 0% 

  
Эмитенттің соңғы екі жылдағы Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер және олардың 

себептері 
 

Соңғы екі жыл ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды: 
1) 2011 жылғы 20 маусымдағы Эмитент Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен Эмитенттің 

Директорлар кеңесінің құрамына мүшелікке Осборн Дэвид Делано Франклин мырза сайланды; 
2) 2011 жылғы 25 қазандағы Эмитент Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен Эмитенттің 

Директорлар кеңесінің құрамы жаңа мерзімге сайланды, Директорлар кеңесінің құрамына келесі 
тәуелсіз мүшелер сайланды: Керр Манфред Йозеф және Мусин Искандер Аскатович мырзалар. 

3) 2011 жылғы 01 желтоқсандағы Эмитент Директорлар кеңесінің шешімімен Эмитенттің Директорлар 
кеңесінің төрағасы лауазымына әрекеттегі Директорлар кеңесі құрамының уәкілеттік мерзімімен 
Клебанов Александр Яковлевич мырза сайланды; 

4) 2012 жылғы 01 маусымда Қайта құру мен даму Еуропа Банкінің өкілі Форбс Линдси Моффат 
мырзаның Эмитент Директорлар кеңесінің мүшесі уәкілеттігі тоқтатылды; 

5) 2012 жылғы 22 маусымда Kaz H oldings C ooperatief U .A. өкілі Осборн Дэвид Делано Франклин 
мырзаның Эмитент Директорлар кеңесінің мүшесі уәкілеттігі тоқтатылды; 

6) 2012 жылғы 16 маусымдағы Эмитент Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен Эмитенттің 
Директорлар кеңесінің құрамына мүшелікке Дас Деварши және Вуд Грэхэм Джон мырзалар сайланды; 

 
13-1.  Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері (болған жағдайда) 

 
1) Аудит бойынша комитет 

 
1) Директорлар кеңесінің 25.02.2010 ж. №1 шешімімен «ОАЭК» АҚ Директор кеңесі жанынан Аудит 

бойынша комитет құрылды, оның құрамына Директорлар кеңесінің келесі мүшелері сайланды: Кайзер 
Франц-Иозеф мырза, Артамбаева Гульнара Джумагалиевна ханым және Форбс Линдси Моффат мырза. 

2) Директорлар кеңесінің 24.07.2012 ж. №5 шешімімен «ОАЭК» АҚ Директор кеңесі жанындағы Аудит 
бойынша комитеттің құрамына шығып қалған Форбс Линдси Моффат мырзаның орнына Вуд Грэхэм 
Джон мырза сайланды. 

 
Аудит бойынша комитеттің құрамы: 

 
4) Кайзер Франц-Йозеф– 1949 жылы туылған; 
5) Артамбаева Гульнара Джумагалиевна – 1969 жылы туылған; 
6) Вуд Грэхэм Джон – 1951 жылы туылған. 

 
Аудит бойынша комитеттің құзыретіне мыналар жатады: 

 
1) Қаржы есептілігі мәселелері бойынша: 
• Эмитент жетекшілігімен және сыртқы аудитормен қаржы есептілігін талқылау, Эмитенттің жылдық 

қаржы есептілігін алдын-ала қолдау; 
• Ұжымдық есепке алу саясатына енгізуге ұсынылған өзгерістерді талқылау, ұжымдық есепке алу 
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саясатын алдын-ала қолдау; 
• Сыртқы аудитор мен Эмитент жетекшілігі арасындағы кез келген маңызды келіспеушіліктерді 

қарастыру; 
• Эмитенттің сыртқы аудиторын тағайындау және өзгерту қажеттілігі бойынша мәселені зерттеу және 

Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау. 
 

2) Ішкі аудит, қауіп-қатерді басқару және ішкі бақылау мәселелері бойынша: 
• Ішкі аудит департаменті (әрі қарай - ІАД) мен Қауіп-қатер менеджменті департаменті (әрі қарай - ҚМД) 

қызметіне жетекшілік ету; 
• ІАД және ҚМД ішкі құжаттарының жобаларын, рәсімдері мен саясатын, қауіп-қатерді басқару жүйесі 

(ҚБЖ) және ішкі бақылау жүйесі (ІБЖ) бойынша Эмитенттің басқару есептілігінің формаларын 
қарастыру және қиыстыру, ҚБЖ мен ІБЖ-ны жетілдіру мақсаттарында оларды өзгерту бойынша 
ұсыныстарды дайындау; 

• Жұмыс нәтижелері мен маңыздырақ комментарийлерді жинақталған форматта ұсынатын ІАД және 
ҚМД-ның тұрақты есептерін талдау; 

• Қауіп-қатерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қатысты Эмитенттің ішкі және сыртқы 
аудиторлары ұсыныстарының сақталуын бақылау; 

• Эмитенттің ҚБЖ мен ІБЖ-ның тиімділігін талдау; 
• Шыдамдылық деңгейін, Эмитенттің тәбет қауіп-қатерін, сондай-ақ, ҚБЖ мен ІБЖ-ны жетілдіру 

жоспарын қарастыру және қиыстыру; 
• Ішкі бақылауды жетілдіру Жоспарларын және маңызды қауіп-қатерлерді басқару шаралары 

Жоспарларын, ішкі бақылау мәселелерін және маңызды қауіп-қатерлерді қарастыру үшін Эмитент 
жетекшілігімен тұрақты кездесулер; 

• Эмитенттің корпоративтік басқаруының қағидаларын енгізу және сақтау; 
 
Комитеттің пікірінше Эмитент Директорлар кеңесінің тарапынан әрекеттерді қажет ететін кез келген мәселе 
бойынша ұсыныстарды Комитет Эмитенттің Директорлар кеңесіне мәлімдейді. Аудит бойынша комитет 
«ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ережесіне» сәйкес қызмет атқарады. 

 
2) Техникалық комитет 
 
1) Директорлар кеңесінің 06.03.2012 ж. №2 шешімімен «ОАЭК» АҚ Директор кеңесі жанынан 

Техникалық комитет құрылды, оның құрамына Директорлар кеңесінің келесі мүшелері енді: Кайзер 
Франц-Иозеф мырза, Амирханов Еркын Адамиянович мырза және Форбс Линдси Моффат мырза, 
Осборн Дэвид Делано Франклин мырза. 

2) Директорлар кеңесінің 24.07.2012 ж. №5 шешімімен «ОАЭК» АҚ Директор кеңесі жанындағы 
Техникалық комитеттің құрамына шығып қалған Форбс Линдси Моффат және Осборн Дэвид Делано 
Франклин мырзалардың орнына Дас Деварши және Вуд Грэхэм Джон мырзалар сайланды. 

 
Техникалық комитет құрамы: 

 
5) Керр Манфред-Йозеф– 1947 жылы туылған; 
6) Амирханов Еркын Адамиянович – 1967 жылы туылған; 
7) Дас Деварши - 1972 жылы туылған; 
8) Вуд Грэхэм Джон – 1951 жылы туылған. 
 
Техникалық комитеттің құзыретіне мыналар енеді: 

 
1) Эмитенттің еншілес ұйымдарының өндірістік кешендерін жаңғырту мен қаруландырудың техникалық 

жобаларын, инвестициялық бағдарламаларын орындаудың қажеттілігін қарастыру және бағалау; 
2)  Эмитенттің еншілес ұйымдарының инвестициялық жобаларына қаражат бөлудің тиімділігін қарастыру 

және бағалау; 
3) Эмитенттің еншілес ұйымдарының инвестициялық жобаларының экологиялық көрсеткіштерін 

қарастыру және бағалау; 
4) Эмитенттің еншілес ұйымдарының инвестициялық жобаларының энерготиімділігін қарастыру және 

бағалау; 
5) Эмитент және оның еншілес ұйымдары қызметтерінің күрделі қауіп-қатерінің әсерін қарастыру және 

талдау, Директорлар кеңесіне есептер дайындау; 
6)  Комитеттің қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар кеңесі шешімінің жобасын 

дайындауға Комитет қатыса алады. 
7) Комитеттің пікірінше Эмитент Директорлар кеңесі тарапынан әрекетті талап ететін кез келген мәселе 

бойынша ұсыныстарды Эмитенттің Директорлар кеңесіне мәлімдейді. 
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3) Стратегиялық комитет 
1) Директорлар кеңесінің 28.11.2012 жылғы №7 шешімімен «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесі жанынан 

Стратегиялық комитет құрылды. 
 
Стратегиялық комитеттің құрамы: 

 
1) Керр Манфред-Йозеф– 1947 жылы туылған; 
2) Амирханов Еркын Адамиянович – 1967 жылы туылған; 
3) Дас Деварши - 1972 жылы туылған; 
4) Вуд Грэхэм Джон – 1951 жылы туылған. 

 
Стратегиялық комитеттің құзыретіне мыналар енеді: 

 
1) Эмитент қызметінің басым бағыттарын, дамуының стратегияларын қарастыру және бағалау; 
2) Эмитент дамуының жоспарларын, бағдарламаларын, саясатын, тұжырымдамаларын және олардың 

жүзеге асуының нәтижелерін қарастыру және бағалау; 
3) Эмитент қызметінің қаржы-экономикалық көрсеткіштерін қарастыру және бағалау; 
4) Эмитент бюджетін және оның орындалуының нәтижелерін қарастыру және бағалау; 
5) Комитеттің қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар кеңесі шешімінің жобасын 

дайындауға Комитет қатыса алады. 
6) Комитеттің пікірінше Эмитент Директорлар кеңесі тарапынан әрекетті талап ететін кез келген мәселе 

бойынша ұсыныстарды Эмитенттің Директорлар кеңесіне мәлімдейді. 
 

4)  Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитеті 
Директорлар кеңесінің 13.03.2013 жылғы №2 шешімімен «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесі жанынан 

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитеті құрылды. 
 

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитетінің құрамы: 
 

6. Мусин Искандер Аскатович – 1974 жылы туылған; 
7. Амирханов Еркын Адамиянович – 1967  жылы туылған; 
8. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна – 1969 жылы туылған; 
9. Вуд Грэхэм Джон  – 1951 жылы туылған; 
10. Кайзер Франц-Йозеф – 1949 жылы туылған. 

 
Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитетінің құзыретіне мыналар енеді: 
1) Атқарушы орган жетекшісі, атқарушы орган мүшелері, Ішкі аудит департаменті және Қауіп-қатерді 

басқару департаменті директорлары, Корпоративтік хатшы лауазымдарына, сондай-ақ Директорлар 
кеңесінің құзыретінен тыс Эмитент көмекші бөлімшелерінің және өзге де органдарының 
лауазымдарына үміткерлер бойынша ұсыныстар жасау; 

2) Кадрлық резервті жоспарлау бағдарламаларын бағалау; 
3) Атқарушы органға, Ішкі аудит және Қауіп-қатерді басқару департаменттеріне, Корпоративтік хатшыға, 

сондай-ақ Директорлар кеңесінің құзыретінен тыс Эмитенттің көмекші бөлімшелері мен өзге де 
органдарына қосымша сыйақы берудің құрылымы және саясаты бойынша ұсыныстар дайындау; 

4) Әкімшілік және басқарушы, жетекші қызметкерлердің еңбекақысын төлеу мәселелері бойынша 
Эмитент ережелерін және саясатын, Эмитент қызметкерлерінің лауазымдық окладтарының кестесін 
қарастыру және бағалау; 

5) Жыл қорытындысы бойынша сыйақыларды төлеу мәселелерін қарастыру; 
6) Әлеуметтік мәселелердің шешілуіне әсер ету; 
7) Комитеттің пікірінше Эмитент Директорлар кеңесі тарапынан әрекетті талап ететін кез келген мәселе 

бойынша ұсыныстарды Эмитенттің Директорлар кеңесіне мәлімдейді. 
 

13-2.  Ішкі аудит департаменті 
 

Ішкі аудит департаментінің директоры – Рахимберлинова Жанар Жандарбековна, 1973 жылы туылған, аталмыш 
лауазымға ие болған күні – 01.10.2010 жыл. 
 
 
14. Эмитенттің атқарушы органы – Президент 

 
Эмитенттің 
жеке-дара 
атқарушы 

Эмитенттің жеке-дара атқарушы органы 
қызметін жүзеге асырушы тұлғаның лауазымы 

немесе Эмитенттің алқалық атқарушы 

Эмитенттің 
төленген 

жарғылық 

Өзге 
ұйымдардың 

төленген 
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органы қызметін 
жүзеге асырушы 

тұлғаның тегі, 
аты, бар болған 

жағдайда 
әкесінің аты, 

туылған жылы  

органының әр мүшесінің хронологиялық 
тәртіпте берілген соңғы үш жылдағы 

лауазымдары, соның ішінде, қосымша 
қызметтері және лауазымға ие болған күндері  

капиталына 
қатысу үлесі  

жарғылық 
капиталына 
қатысу үлесі 

Президент 
 

Амирханов 
Еркын 

Адамиянович  
1967 жылы 

туылған 

13) 30.06.2004 г. – бүгінге дейін 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар 
кеңесінің мүшесі 
14) 20.08.2007 г.  – бүгінге дейін 
«Орталық-Азия отын-энергетикалық 
компаниясы» АҚ/ Директорлар кеңесінің 
мүшесі 
15) 01.07.2001 г. – бүгінге дейін 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Директорлар 
кеңесінің төрағасы 
16) 10.11.2009 г. – бүгінге дейін 
«СОЛТКАЗЭНЕРГО» АҚ / Директорлар 
кеңесінің төрағасы 
17) 16.03.2009 г– бүгінге дейін 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің 
мүшесі 
18) 19.03.2009 г. – 14.04.2011 г. 
«ООИУПА «Жетысу» АҚ / Басқарма 
төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі 
19) 13.04.2009 г. – 19.04.2011 г. 
««Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ/ Директорлар 
кеңесінің төрағасы 
20) 26.01.2009 г. – 30.06.2010 г. 
«Институт «КазНИПИЭнергопром» АҚ/ 
Директорлар кеңесінің төрағасы (тәуелсіз 
директор) 
21) 22.04.2011 г. – бүгінге дейін 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
корпорациясы» АҚ/ Президент 
22) 25.10.2011 г. – бүгінге дейін 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің 
мүшесі 
23) 30.11.2011 г. – бүгінге дейін 
«Ақмола Электржелісін Тарату Компаниясы» 
АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы 
24) 23.01.2012 г. – бүгінге дейін 
«Трест Средазэнергомонтаж» АҚ / 
Директорлар кеңесінің төрағасы (тәуелсіз 
директор) 

0% 

 «Орталық-
Азия жылу-
энергетикал

ық 
компаниясы

»АҚ 
акцияларын

ың 
30,9993% 

 
 

«"ОАОЭК 
Инвест" 
қауіп-

қатерлік 
инвестиция

лаудың 
акционерлік 
инвестиция
лық қоры» 

АҚ 
акцияларын
ың 19,242%  

 
 

"ОАОЭК 
Инвестмент 

Групп" 
ЖШС 

жарғылық 
капиталыны

ң 33,33% 
қатысу 
үлесі 

 
Президент уәкілеттігі: 
1) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын 

ұйымдастырады; 
2) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Эмитенттің атынан сенімхатсыз әрекет ете алады; 
3) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Эмитенттің мүддесін қорғау үшін сенімхат береді; 
4) Эмитент қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге 

асырады (Заңмен бекітілген жағдайларды қоспағанда), оларға сыйақы шараларын қолданады, тәртіптік 
айыппұл салады, Эмитент қызметкерлерінің лауазымдық окладтарының және Қоғамның штаттық 
кестесіне сәйкес окладтарға қосылатын жеке үстемақылардың көлемдерін бекітеді, Қоғамның Ішкі 
аудиті департаментінің құрамындағы қызметкерлерден өзге Эмитент қызметкерлерінің сыйақы көлемін 
анықтайды, 

5) Жыл сайынғы Бизнес-жоспардың құрылуын ұйымдастырып, оны ағымдағы жылдың 30 қарашасынан 
кешіктірмей Директорлар кеңесінің қарастыруына ұсынады; 

6) Нақты Жарғымен, Акционерлердің жалпы жиналысының және Эмитент Директорлар кеңесінің  
шешімдерімен анықталған өзге де қызметтерді жүзеге асырады. 
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15. Эмитенттің атқарушы органының уәкілеттігі өзге коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) 
берілген жағдайда 

Эмитенттің атқарушы органының уәкілеттігі өзге коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеді. 
 

16. Директорлар кеңесі және атқарушы орган мүшелеріне, Эмитенттің өзге де жетекші тұлғаларына 
төленетін сыйақы 

мың теңге 

№ Органның атауы 

Облигациялық бағдарлама 
шығарылымы туралы шешім 

қабылданған күнге дейінгі үш ай 
ішінде алынған сыйақы 

Облигациялық бағдарлама 
шығарылымы туралы 

шешім қабылданған күннен 
кейінгі он екі ай ішінде 
төленуге жоспарланған 

сыйақының жалпы көлемі 
1 Директорлар кеңесі 8 146 32 400 
2 Директорлар кеңесінің 

комитеттері 0 0 

3 Президент 4 111 22 800 
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17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы
1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары мен өкілдіктері

ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы
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2)  Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің қызметкерлерін қосқан кездегі Эмитент 
қызметкерлерінің жалпы саны 
Облигациялар шығарылымының осы проспектісі жазу күнінде Еншілес ұйымдарды қоса есептегенде 
Эмитент қызметкерлерінің жалпы саны – 7934, соның ішінде 59 қызметкер Эмитенттің бас ғимаратында 
жұмыс жасайды. 
Өкілдіктер мен филиалдар жоқ. 
3)  Эмитент бөлімшелерінің жетекшілері туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болған жағдайда 
әкесінің аты, туылған жылы) 

 

№ Т.А.Ә. Туылған 
жылы 

Бөлімнің/департаментті
ң атауы Лауазымы 

1 Перфилов Олег 
Валимирович 1968 Әкімшілік басқару Өндіріс бойынша вице-

президент 

2 Забережный Дмитрий 
Анатольевич 1974 Әкімшілік басқару 

Жалпы және әкімшілік 
мәселелері бойынша вице-
президент 

3 Нуртазин Ерлан 
Интыкбаевич 1974 Әкімшілік басқару Жабдықтау бойынша 

басқарушы директор 

4 Жумадилов Талгат 
Мухтарович 1988 Әкімшілік басқару Корпоративтік хатшы 

5 Касымханова Карлыгаш 
Эрбулатовна 1981 Бухгалтерлік есеп 

департаменті 
Департамент директоры–Бас 
бухгалтер 

6 Константинова Наталья 
Валерьевна 1969 Персоналды басқару 

департаменті Департамент директоры 

7 Рахимберлинова Жанар 
Жандарбековна 1973 Ішкі аудит департаменті Департамент директоры 

8 Уразбаева Алия 
Жумабаевна 1977 

Экономикалық талдау 
және жоспарлау 
департаменті 

Департамент директоры 

9 Мамутов Бахтияр 
Амутчанович 1978 Жобалық қаржыландыру 

департаменті Департамент директоры 

10 Станбаева Айжан 
Ормановна 1983 Қауіп-қатер менеджменті 

департаменті Департамент директоры 

11 Лашкул Игорь Сергеевич 1977 Заң департаменті Департамент директоры 

12 Умиров Бейбут Бегимович 1966 

Материалдық-
техникалық 
қамтамасыздандыру 
департаменті 

Департамент директоры 

13 Калимжанов Рустам 
Адебиетович 1984 

Павлодар қаласының 
аймағы бойынша 
бақылау бөлімі 

Бөлім бастығы 

14 Булгаков Сергей 
Анатольевич 1967 Жобаны басқару 

департаменті Департамент директоры 

15 Аманбеков Хадыр 
Хамзинович 1962 Экономикалық 

қауіпсіздік департаменті Департамент директоры 

16 Шахмарданова Тиышты 
Сатыбалдиновна 1972 Әкімшілік-шаруашылық 

бөлімі Бөлім бастығы 

17 Татаров Игорь Витальевич 1965 Әкімшілік басқару «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»АҚ 
Басқарма төрағасы 

18 Копенов Едиль 
Кудайбергенович 1970 Әкімшілік басқару «СОЛТКАЗЭНЕРГО»АҚ 

Басқарма төрағасы 

19 Зинкевич Александр 
Викторович 1973 Әкімшілік басқару «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» 

ЖШС Бас директоры 
 
 

3-ТАРАУ. АКЦИОНЕРЛЕР ЖӘНЕ ЭМИТЕНТТІҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ 
 

18. Эмитенттің акционерлері 
 

1) Эмитент акционерлерінің жалпы саны және Эмитент үлесінің (орналастырылған және дауыс 
беретін акцияларының) он және одан астам пайызына ие акционерлер туралы ақпарат (заңды 
тұлғаның толық және қысқартылған атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, бар болған жағдайда 
әкесінің аты): 
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Эмитент акционерлерінің жалпы саны – 3: 

Толық және 
қысқартылған атауы Орналасқан жері 

Акциялар 
саны 
(дана) 

Орналасқан 
акциялардың 

жалпы саны мен 
акционерге тиесілі 

қарапайым 
акциялардың 

пайыздық 
арасалмағы 

 

Дауыс беретін 
акциялардың 

жалпы саны мен 
акционерге тиесілі 

қарапайым 
акциялардың 

пайыздық 
арасалмағы 

 
«Орталық-Азия отын-
энергетикалық 
компаниясы»АҚ 
Қысқаша - «ОАОЭК» АҚ 

050012, Қазақстан 
Республикасы,Ал
маты қ., Қарасай 
батыр көш., 89 

19 968 884 62,1151% 62,1151% 

Қайта құру және Даму 
Европа Банкі 
Қысқаша - ҚДЕБ 

EC2A 2 JN, On e 
Exchange S quare, 
Лондон қ., 
Ұлыбритания 

8 033 825 24,9899% 24,9899% 

KAZ HOLDINGS 
COOPERATIEF U.A. 

1097 JB, 
Нидерланды,  
Амстердам қ., 
Принс 
Бернхардплейн 
200 

4 145 454 12,8948% 12,8948% 

Нәтижелері 32 148 163 100,00% 100,00% 
 

2) Эмитенттің акционерлері болып табылмайтын, бірақ Эмитент қызметін өзге ұйымдар 
арқылы бақылай алатын тұлғалар туралы мәліметтер: 
 

«Орта-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ ірі акционерлері 

Т.А.Ә. Акциялар саны (дана) Дауыс беретін акциялардың 
пайыздық арасалмағы 

Амирханов Еркын Адамиянович 10 315 513 30,9993% 
Кан Сергей Владимирович 10 315 513 30,9993% 
Клебанов Александр Яковлевич 10 315 513 30,9993% 

 
 
 
«Қайта құру және Даму Европа Банкі» акционері 

 
ҚДЕБ Орта Европадан Орталық Азияға дейінгі 29 елде жобалар қаржыландыратын халықаралық қаржы 
мекемесі болып табылады. ҚДЕБ-тің акционерлері – 61 ел және 2 халықаралық ұйым. 

 
KAZ HOLDINGS COOPERATIEF U.A. ірі акционерлері 

 

Атау Жарна және жарғылық 
капитал (АҚШ доллары) 

Капиталға ие болудың 
пайыздық арасалмағы 

Азия Даму Банкі 100 000 000 35,00% 
CIMB Bank Limited 12 000 000 4,00% 
Ислам Даму Банкі  150 000 000 52,00% 
«ОПЕК» халықаралық даму қоры 25 000 000 9,00% 

 
19. Акцияларының он және одан астам пайызы Эмитентке тиесілі заңды тұлғалар туралы 
мәліметтер (заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, жарғылық капиталындағы Эмитент 
акцияларының (үлесінің) пайыздық арақатынасы, қызмет түрлері, бірінші жетекшісінің тегі, аты, 
бар болған жағдайда әкесінің аты) 
 

№ Заңды тұлғаның атауы 
Жарғылық 

капиталдағы 
үлесі 

Қызмет түрі Орналасқан жері Бірінші 
жетекшісі 

1  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Акционерлік қоғамы 100% 

жылу және 
электр 
қуатын 

140000, Қазақстан 
Республикасы, 
Павлодар қ., 

Басқарма 
төрағасы 

Татаров Игорь 
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өндіру, 
тасымалдау 
және сату  

Кривенко көш., 27 Витальевич 

2 «СОЛТКАЗЭНЕРГО» 
Акционерлік қоғамы 100% 

жылу және 
электр 
қуатын 
өндіру, 

тасымалдау 
және сату 

150000, Қазақстан 
Республикасы, 
Петропавл қ., 
Жамбыл көш., 215 

Басқарма 
төрағасы 

Копенов Едил 
Кудайбергенов

ич 

3 

 
«АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ

» Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

100% 
жылу және 

электр 
қуатын сату 

010000, АҚ 
Республикасы, 
Астана қ., Б. 
Момышұлы даңғ., 
4/1 үй 

Бас директор 
Зинкевич 

Александр 
Викторович 

 
20. Эмитент қатысатын өндірістік, банктік, қаржы топтары, холдингтері, концерндері, 
ассоциациялары, консорциумдары туралы ақпарат 

 
Эмитент Қазақстан Электроэнергетика Ассоциациясының (Астана қ., сол жағалау, Қонаев көш., 11, ВП-44, 
5Б-блог, Д кеңсесі) мүшесі/қатысушысы болып табылады. 
 
Эмитент өзге холдингтер, концерндер, ассоциациялар мен консорциумдарға қатыспайды. 
 
21. Эмитенттің өзге үлескер тұлғалары туралы мәліметтер 

 
Жеке тұлғалар 

 
 

№ Т.А.Ә. Туылған 
күні 

Үлескер 
ретінде 

мойындауды
ң негіздемесі 

Үлескерлікті
ң пайда 

болған күні 

Ескертулер 

1 Амирханов 
Адамия 12.09.1937 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 08.08.2008 ж. Е.А. Амирхановты
ң әкесі 

2 Сахаева Дамеш 
Джунусовна 20.12.1940 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 08.08.2008 ж. Е.А. Амирхановты
ңанасы 

3 Амирханов Ержан 
Адамиянович   11.07.1970 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 08.08.2008 ж. Е.А. Амирхановты
ңбауыры 

4 Жаксылыкова Лаура 
Сериковна 07.03.1964 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 08.08.2008 ж. Е.А. Амирхановты
ң жұбайы 

5 Кан Владимир 
Леонидович  02.09.1947 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 31.03.2004 ж. С.В. Канныңәкесі 

6 Кан Нина 
Николаевна  09.06.1947 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 31.03.2004 ж. С.В. Канныңанасы 

7 Кан Виталий 
Владимирович 05.06.1977 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 31.03.2004 ж. С.В. Канның 
бауыры 

8 Кан Жанна  24.11.1968 ж 64-б., 1-т.,2-
тармақша 31.03.2004 ж. С.В. Канның 

жұбайы 

9 Кан Артем Сергеевич   12.10.1991 ж 64-б., 1-т.,2-
тармақша 31.03.2004 ж.  С.В. Канның ұлы 

10 Бабаева - Клебанова 
Анна Яковлевна 26.04.1948 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 08.08.2008 ж. А.Я. Клебановтыңә
пкесі 

11 Клебанов Аркадий 
Яковлевич 12.08.1954 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 08.08.2008 ж. А.Я. Клебановтыңб
ауыры 

12 Клебанова Дарья 
Владимировна  14.03.1963 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 08.08.2008 ж. А.Я. Клебановтыңж
ұбайы 

13 Клебанов Яков 
Александрович 27.03.1984ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 08.08.2008 ж. А.Я. Клебановтыңұ
лы 

14 Артамбаева Римкуль 
Кенжебаевна  13.03.1948 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 08.08.2008 ж. Г.Д. Артамбаеваны
ң анасы 

15 Артамбаев Талгат 
Джумагалиевич 01.01.1972 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 08.08.2008 ж. Г.Д. Артамбаеваны
ң бауыры 

16 Макулбаева Динара 
Джумагалиевна 04.05.1973 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 08.08.2008 ж. Г.Д. Артамбаеваны
ң сіңлісі 

17 
Маргарет Эйлен Вуд 
(Margaret Eileen 
Wood) 

11.02.1951 ж. 
64-б., 1-т.,2-
тармақша 16.07.2012 ж Вуд Грэхэмнің 

жұбайы 
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18 
Ричард Харви Вуд 
(Richard Harvey 
Wood) 

10.09.1980 ж. 
64-б., 1-т.,2-
тармақша 16.07.2012 ж. Вуд Грэхэмнің ұлы 

19 
Эндрю Моррис Вуд 
(Andrew Morris 
Wood) 

14.10.1982 ж. 
64-б., 1-т.,2-
тармақша 16.07.2012 ж. Вуд Грэхэмнің ұлы 

20 Сисир Кумар Дас 
(SisirKumarDas) 07.05.1936 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 16.07.2012 ж. Деварши Дастың 
әкесі 

21 Сусмита Дас (Susmita 
Das) 14.01.1945 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 16.07.2012 ж. Деварши Дастың 
анасы 

22 Раджарши Кумар Дас 
(Rajarshi Kumar Das) 14.09.1963 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 16.07.2012 ж. Деварши Дастың 
бауыры 

23 Амрита Дас (Amrita 
Das) 09.07.1974 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 16.07.2012 ж. Деварши Дастың 
қарындасы 

24 Мика Дас (Mika Das) 25.02.1971 ж. 64-б., 1-т.,2-
тармақша 16.07.2012 ж. Деварши Дастың 

жұбайы 

25 Ризен Инна 
Андреевна 08.05.1948 ж. 64-б., 1-т.,3-

тармақша 31.12.2008 ж. 

"ПАВЛОДАРЭНЕР
ГО" АҚ Басқарма 

төрағасының 
орынбасары 

26 Аргинов Талгат 
Габдуллинович 12.11.1963ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 31.12.2008 ж. 

"Павлодарэнергоөт
кізу" ЖШС бас 

директоры 

27 Бодрухин Федор 
Фролович 06.05.1964 ж. 64-б., 1-т.,3-

тармақша 13.04.2009 ж. "ПРЭК" АҚ 
президенті 

28 Матвеев Виталий 
Викторович  03.10.1978 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 30.04.2013ж. 

"Павлодар ЖЖ" 
ЖШС бас 
директоры 

29 Язовская Алла 
Анатольевна  08.03.1967 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 11.11.2009 ж.  

"СОЛТКАЗЭНЕРГ
О" АҚ Басқарма 

төрағасының 
орынбасары 

30 Тютебаев Серик 
Суинбекович  27.05.1958 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 24.06.2013 ж.  

"СОЛТКАЗЭНЕРГ
О" АҚ Басқарма 

төрағасының 
орынбасары 

31 Сагандыков Магауия 
Карипуланович  25.09.1964 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 12.06.2012 ж. 

"Солтказэнергөткіз
у" ЖШС 

директоры 

 32 Рейзлин Александр 
Анатольевич  02.07.1969 ж. 64-б., 1-т.,3-

тармақша 01.07.2013 ж. "СК РЭК" АҚ 
президенті 

33 Дубков Андрей 
Юрьевич  09.05.1968 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 01.05.2013 ж. 

"Петропавл жылу 
жүйелері" ЖШС 

директорының м.а. 

34 
Касымханова  
Карлыгаш 
Эрбулатовна  

19.09.1981 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 16.11.2011 ж. 

"АИФРИ 
"ОАОЭКИнвест" 

АҚ Басқармасының 
төрағасы 

35 Прихожан Дмитрий 
Анатольевич 10.12.1973 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 08.08.2008 ж. 

"ЭксимбанкАҚ" 
АҚ Басқармасының 

төрағасы 

36 Прихожан Елена 
Вячеславовна 19.03.1977 ж. 64-б., 1-т.,2-

тармақша 08.08.2008 ж. Д.А. Прихожанның 
жұбайы 

37 Ример Наталья 
Генриховна 17.09.1954 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 08.08.2008 ж. 

"Эксимбанк 
Қазақстан" АҚ 
төрағасының 
орынбасары 

38 Карягин Андрей 
Валерьевич  10.05.1967 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 15.04.2011 ж. 

«"Астана" ЖЗҚ»АҚ 
төрағасының 
орынбасары 

39 Мадиева Айжан 
Маратовна 26.04.1966 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 11.07.2011 ж. 

«"Астана" ЖЗҚ»АҚ 
төрағасының 
орынбасары 

40 Будон Ольга 
Темирбековна   02.04.1976 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 07.07.2011 ж. 

«"Астана" ЖЗҚ»АҚ 
төрағасының 
орынбасары 

41 Шишкина Екатерина 
Ивановна  16.10.1973ж. 64-б., 1-т.,3-

тармақша 01.01.2012 ж. "KGNTHOLDING" 
ЖШС директоры 

42 Гислер Жанна 
Хайрулловна 26.08.1963 ж. 64-б., 1-т.,3-

тармақша 04.12.2012 ж. "АРЭК" АҚ 
төрағасы 
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орынбасарының 
м.а. 

43 Павлов Александр 
Владимирович 30.09.1961 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 21.05.2013 ж. 

"АРЭК" АҚ 
төрағасының 

орынбасары-бас 
инженер 

44 Копышта Ирина 
Игоревна 23.07.1963 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 

04.12.2012 ж. 

"АРЭК" АҚ 
төрағасының 

қаржы мәселелері 
бойынша 

орынбасары 

45 Чернокоз Василий 
Петрович 03.01.1949 ж. 

64-б., 1-т.,3-
тармақша 

04.12.2012 ж. 

"АРЭК" АҚ 
төрағасының 

тұтынушылармен 
жұмыс бойынша 

орынбасары 
 

Заңды тұлғалар 

№ Толық атауы 

Заңды тұлғаның 
тіркелген күні мен 

нөмірі, пошта 
мекенжайы және оның іс 

жүзіндегі орналасқан 
жері 

Үлескер 
ретінде 

мойындауд
ың 

негіздемесі 

Үлескерлік
тің пайда 

болған күні 

Ескертулер 

1 "Эксимбанк Қазақстан" 
Акционерлік қоғамы 

26.05.2004 г. №3941-1900-
АҚ, Бөгенбай батыр 
көшесі, 80 

64-б.,1-т.,4-
тармақша 08.08.2008 ж. 

"ОАОЭК" АҚ– ірі 
акционер, 24,99%-

ға ие 

2 

«"Аcтана" жинақтаушы 
зейнетақы 
қоры»Акционерлік 
қоғамы 

03.08.2011 г. №22310-1910-
АҚ Алматық., Бөгенбай 
батыр көшесі, 150 

64-б.,1-т.,4-
тармақша 08.08.2008 ж. 

"ОАЭК" АҚ 
Директорлар 

кеңесінің мүшесі 
Г.Д. Артамбаева«"А

стана" ЖЗҚ» АҚ 
Директорлар 

кеңесінің төрағасы 
болып табылады 

3 
"Ақмола Электржелісін 
Тарату Компаниясы" 
Акционерлік қоғамы 

05.10.2007 г., № 198-1902-
12-АҚ, Ақмола облысы, 
Целиноград ауданы, 
Қабанбай батыр ауылы, 
Подстанционная көшесі 

64-б.,1-т.,4-
тармақша 04.12.2012 ж. "ОАОЭК" АҚ– ірі 

акционер,, 51,59% 

4 

"Павлодар Электржелісін 
Тарату 
Компаниясы"Акционерлі
к қоғамы 

30.12.03 г. № 4220-1945-
АҚПавлодар қ., Кривенко 
көш, 27 

64-б.,1-т.,6-
1-тармақша 31.12.2008 ж. 

"ПАВЛОДАРЭНЕР
ГО" АҚ ірі 

акционер болып 
табылады 

5 

"Павлодар жылу 
желілері" 
Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

30.12.11 г.№ 260-1945-01-
ЖШС Павлодар қ. Камзин 
көш., 149 

64-б.,1-т.,6-
1-тармақша 31.12.2008 ж. 

"ПАВЛОДАРЭНЕР
ГО" АҚ жалғыз 

қатысушысы болып 
табылады 

6 
"Павлодарэнергоөткізу" 
Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

28.10.11 г. № 17328-1945-
ЖШС, Павлодар қ., 
Кривенко көш., 27 

64-б.,1-т.,6-
1-тармақша 31.12.2008 ж. 

"ПАВЛОДАРЭНЕР
ГО" АҚ жалғыз 

қатысушысы болып 
табылады 

7 

"Солтүстік АҚ 
Электржелісін Тарату 
Компаниясы" 
Акционерлік қоғамы 

15.01.2010 г. №10877-1948-
АҚ, Петропавл 
қ.К.Либкнехт көш., 144 

64-б.,1-т.,6-
1-тармақша 18.12.2008 ж. 

"СОЛТКАЗЭНЕРГ
О" АҚ жалғыз 

қатысушысы болып 
табылады 

8 

"Петропавл жылу 
желілері" 
Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

02.12.2008 г. № 4308-1948-
ЖШС, Петропавл қ., 
Строительная көш., 23 

64-б.,1-т.,6-
1-тармақша 18.12.2008 ж. 

"СОЛТКАЗЭНЕРГ
О" АҚ жалғыз 

қатысушысы болып 
табылады 

9 
"Солтказэнергөткізу" 
Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

№4103-1948-ЖШС  
17.08.2011, Петропавл қ. 
Жұмабаев көш., 68-үй 

64-б.,1-т.,6-
1-тармақша 18.12.2008 ж. 

"СОЛТКАЗЭНЕРГ
О" АҚ жалғыз 

қатысушысы болып 
табылады 

10 

«"ОАОЭК Инвест" 
Қауіп-қатерлік 
инвестициялаудың 
акционерлік 
инвестициялық қоры» 
Акционерлік қоғамы 

28.11.06 г. № 81888-1910-
АҚ Алматы қ. Қарасай 
батыр көш., 89 

64-б.,1-т.,5-
тармақша 10.10.2008 ж. 

Е.А. 
Амирханов19,242%

-ға ие; 
А.Я. Клебанов 
19,242%-ға ие. 
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11 
"ОАОЭКИнвестментГру
пп" Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

27.10.05 г. 73649-1910-
ЖШС, Алматы қ., Карасай 
батыр көш., 89 

64-б.,1-т.,5-
тармақша 10.10.2008 ж. 

С.В. Кан 33,33%-ға 
ие; Е.А. Амирханов 

33,33%-ға ие; 
А.Я. Клебанов 
33,34%-ға ие. 

12 
"KGNTHOLDING" 
Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

29.07.2008 г. 84601-1910-
ЖШС, Алматы қ., 
Райымбек даңғ.,160А,413-
кеңсе 

64-б.,1-т.,5-
тармақша 10.01.2010 ж. 

А.Я. Клебанов 33%-
ға ие, С.В. Кан 34%-

ға ие. 

 
22. Соңғы қаржы жылында үлескер тұлғалардың қатысуымен жасалған келісімдер 
 

мың теңге 
Келісім 

жасалған 
күн 

Келісімшарт тараптары Келісімшарт пәні Келісімшарт 
бойынша сома 

Келісімнің жасалуы 
туралы шешім 

қабылдаған орган 

30.07.12 ж. 
 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ( 
«ПЭ»АҚ) 

Акцияларды 
орналастыру 
келісімшарты 

804 000 Эмитент Директорлар 
кеңесі 

27.08.12 ж. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2011 ж. нәтижесі 
бойынша дивидендтер 395 416 

Эмитент 
Акционерлерінің 
жалпы жылдық 
жиналысы 

27.08.12 ж. «СОЛТКАЗЭНЕРГО» АҚ 
(«СКЭ»АҚ) 

2011 ж. нәтижесі 
бойынша дивидендтер 252 052 

Эмитент 
Акционерлерінің 
жалпы жылдық 
жиналысы 

03.07.12 ж. «СОЛТКАЗЭНЕРГО» АҚ Қаржылай көмек 1 000 000 
 

Эмитент Директорлар 
кеңесі 

15.03.12 ж. 
 «СОЛТКАЗЭНЕРГО» АҚ 

Акцияларды 
орналастыру 
келісімшарты 

361 000 
 

Эмитент Директорлар 
кеңесі 

30.01.12 ж. «СОЛТКАЗЭНЕРГО» АҚ 
Акцияларды 
орналастыру 
келісімшарты 

120 000 
Эмитент Директорлар 
кеңесі 

01.10.12 ж. «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» 
ЖШС («АЭС»ЖШС) Электр қуатын жеткізу 83 526 «СКЭ» АҚ атқарушы 

органы 

02.10.12 ж. «Павлодарэнергоөткізу» ЖШС Электр қуатын жеткізу 234 537 «СКЭ» АҚ атқарушы 
органы 

01.10.12 ж. «Эксимбанк Қазақстан» АҚ KZT банк салымын 
үстемелеу 34 356 «ПЭ» АҚ атқарушы 

органы 

05.04.12 ж.  «Эксимбанк Қазақстан» АҚ USD банк салымын 
үстемелеу 1 003 583 «ПЭ» АҚ атқарушы 

органы 

05.04.12 ж. «Эксимбанк Қазақстан» АҚ 

USD банк салымын 
орналастыру 
келісімшарты 

(төленген сыйақы) 

12 281 «ПЭ» АҚ атқарушы 
органы 

05.01.12 ж. «ОАОЭК» АҚ Қаржылай көмек 129 206 «ПЭ» АҚ атқарушы 
органы 

14.02.12 ж. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Электр қуатын жеткізу 302 378 «АЭС» ЖШС 
атқарушы органы 

31.01.12 ж.  «Эксимбанк Қазақстан» АҚ Қарыз алу 629 000 «АЭС» ЖШС 
атқарушы органы 

02.04.12 ж. «iPoint Kazakhstan» ЖШС 

Компьютер 
техникасын 

диагностикалау және 
жөндеу 

14 097 «АЭС» ЖШС 
атқарушы органы 

05.01.12 ж. «EnterUnit» ЖШС Компьютер 
техникасын жалға алу 1 420 «АЭС» ЖШС 

атқарушы органы 

28.06.12 ж. EnterUnit» ЖШС « 

Желілік 
инфрақұрылымды құру 
Концепциясын жасау 
бойынша қызметтер 

 

14 400 «АЭС» ЖШС 
атқарушы органы 

 
22-1. Облигациялар шығарылымы кезінде арнайы қаржы компаниясы үлестестікті мойындау 
үшін негіздеме және оның пайда болу күнін көрсетумен секьюритизация келісімі тараптарының 
үлестестігі туралы ақпаратты ашады. 

 
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. 
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4-ТАРАУ. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 

Эмитент қызметінің сипаты (эмитент IAS 27 қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандартына сәйкес топтың құрамына кірген жағдайда, осы тарау барлық топтың 

шоғырландырылған қаржылық есептілік негізінде, сондай-ақ эмитенттің өзінің қаржылық есептілік 
негізінде де толтырылады) 

 
23. Эмитент қызметіндегі жалпы, соның ішінде Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша 
үрдістің қысқаша сипаттамасы 

 
«Орта-Азиялық Электрэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы (әрі қарай – Эмитент) – сатылас 
біріктірілген энергетикалық компания. 

 
Эмитенттің еншілес кәсіпорындары –«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және  «СОЛТҚАЗЭНЕРГО» АҚ – 
энергетикалық және жылу қуатының өндірістік айналымын – генерация, тасымалдау және энергетикалық 
ресурстарды өткізуді толық жүзеге асырады. Эмитент Астанада «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» ЖШС өткізу 
құрылымын бақылайды. Эмитенттің генерациялайтын кәсіпорындары – бұл электрлік және жылу қуатының 
біріктірілген өнімдерін шығару станцалары: Павлодар ТЭЦ-2 және ТЭЦ-3, Екібастұз ТЭЦ, Петропавл ТЭЦ-
2. 

 
«ОАЭК» АҚ жалпы белгіленген электрлік қуаттылығы 974 МВт құрайды – Эмитент осы көрсеткіш 
бойынша Қазақстанның жеке қуат генерациялайтын компанияларының арасында көшбасшы болып 
табылады. Эмитенттің жалпы белгіленген жылу қуаттылығы – 2 881 Гкал/сағ. Электр беру желісінің жалпы 
ұзындығы – 29 363 км, жылу жүйелері – 985 км. Эмитент екі миллионға жуық адамды электр қуатымен 
қамтамасыз етеді. 2012 жылы «ОАЭК» АҚ 5 572 млн. кВтсэлектр қуаты мен 6 454 мың Гкал жылу қуатын 
өндірді. 

 
Эмитент келесі факторлар есебінен электрлік және жылу қуаты нарығында өнімге тұрақты сұраныс пен 
тұрақты бәсекеге қабілетті жағдайға ие: 
• ірі өндірістік тұтынушылар мен арзан жанармай көзіне тікелей жақындығы; 
• артып келе жатқан қуат тиімділік және жабдықтың жоғары беріктілігі;  
• қуат беруге кеткен мәнді шығындар есебінен қуатты баламалы жеткізушілердің жоғары құны;  
• өндіріс ауқымы және оңтайландыру есебінен үнемдеуді көрсететін интегралданған бизнес-үлгі. 

 
1) Эмитенттің бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәлімет: 

Бәсекелестің атауы Орналасқан жері Қызмет түрлері 

 «Самрұқ-Энерго» АҚ Қазақстан Республикасы, 010000, 
Астана қаласы,  
Есіл ауданы,  
Қабанбай батыр даңғ., 17  

Электр энергетикасы активтерін басқару, 
жаңғыртуда бар және жаңа 
генерациялайтын қуаттылықтың 
құрылысына көмектесу, энергетикада жаңа 
технологияларды енгізу  

 «Қазақмыс 
Корпорациясы» АҚ 

Қазақстан Республикасы, 477000, 
Жезқазған қ, Металлургтар алаңы, 1-
үй 

Мыс өндіру және қайта өңдеу, электр қуат 
өндірісі  

«Евроазиялық 
энергетикалық 
корпорация» АҚ 

Қазақстан Республикасы, 140102, 
Павлодар обл., Ақсу қ., 2 

Көмір өндіру, электр қуат өндірісі 

«ArcelorMittalTemirtau» 
АҚ 

Қазақстан Республикасы, Қарағанды 
обл., 
Теміртау қ., 101407,  
Республика даңғ., 1 

Көмір өндіру, болат өндірісі 

 «Астанаэнергосервис» АҚ Қазақстан Республикасы, 010000, 
Астана қ., Алматы ауданы, Отырар 
көш., 5-үй 

Астана қ. Энергетикалық кәсіпорындарын 
басқару 

«НАК «Казатомпром» АҚ Қазақстан Республикасы, 050012, 
Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168 

Уран өндіру, барлау, қайта өңдеу 

 
2) Мүмкін болған жағдайда, Қазақстан Республикасы ішіндегі және орташа әлемдегі орташа 

салалық көрсеткіштерді қоса алғанда Эмитент қызметінің салыстырмалы сипаттамасы 
 
 
 



63 
 

Генерация саласындағы қызмет 
 
Эмитент электростанцияларының белгіленген қуаттылығы 2012 жылы 974 МВт немесе 2012 жылдың 
қорытындысы бойынша 20 442 МВт тең, Қазақстан электростанцияларының жалпы белгіленген 
қуаттылығының 4,76%-ын құрады. Электр қуатын өндіру кезінде пайдалынылған шикізаттың негізгі үлесі - 
74%. 
 
Жалпы, жылу электростанциялары Қазақстанда барлық өндірілетін электр қуатының 85% дейін, 
гидроэлектрстанциялар – 2,5%, газ-құбырлық электростанциялар – 2,5% өндіреді. Электр қуатының көп 
бөлігі – 70% солтүстік аудандарда өндіріледі. 
 
2012 жылы Эмитент электр қуатының өндірісі 5 572 млн. кВтс. немесе Қазақстан бойынша жылу қуаты 
өндірісінен 6,58% құрайтын республика бойынша жалпы көлемнен 6,15%, жылу қуаты бойынша 6 454 мың 
Гкал құрады. 
 
Қуатты тарату саласындағы қызмет 
Электр қуаты: Эмитент электр қуатын беруді және таратуды жүзеге асыратын ірі және тұрмыстық 
тұтынушылар – «Павлодар ҮЭК» АҚ және «Солтүстік Қазақстан ҮЭК» АҚ – екі электр желісін тарату 
компанияларына (ЭЖТК) ие. Эмитенттің электр бөлу желісінің жалпы ұзындығы – 29 363 км. 
Жылу қуаты: Эмитентке жылу қуатын беру және тарату бойынша екі компания: «Павлодар жылу 
желілері» ЖШС (Павлодар және Екібастұз қалаларында) және «Петропавл Жылу Желілері» (Петропавл қ.) 
ЖШС тиесілі. Бу түрінде өндірілетін электр қуаты ірі өндірістік кәсіпорындармен тікелей жүзеге 
асырылады, ыстық су түрінде өндірістік кәсіпорындарға және аймақтың тұрғындарына бір орталықтан 
жылумен қамтамасыз ету желілері арқылы жеткізіледі. Республика бойынша жылу желілерінің жалпы 
ұзындығы 11,8 мың км құрайды. Эмитенттің жылу желілерінің ұзындығы – 0,98 мың км немесе Қазақстан 
бойынша жылу желілерінің 8,35%.  
 
Электр және жылу қуатын өткізу саласындағы қызмет 
 
Эмитент Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында, сонымен қатар Астана қ. абоненттерге (жеке 
және заңды тұлғаларға) электр және жылу қуатын жүзеге асыратын үш өткізу компанияларына ие.  
Эмитент қуатты тұтынушының қуат көзінен қашықтығына қарай үш бағалық деңгей бойынша жүзеге 
асырады: 
• Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі департаменттері (ҚР ТМРАД) 

бекіткен тарифтер бойынша станция коллекторларымен шиналар мен жылу қуатымен электроқуат 
генерациясының шекті бағасы бойынша тікелей тұтыну; 

• электр желілік бөлу компаниялары (ЭЖК) меншіктік желілері арқылы тұтынатын өндірістік 
кәсіпорындар электр қуатын беру тарифін есепке алумен генерацияның шеткі бағасы бойынша 
жіберіледі; 

• сатылатын тариф бойынша өздерінің өткізу компаниялары арқылы орталықтанған электр және 
жылумен қамтамасыз ету желілеріне қосылған тұтынушылар. 

 
3) Аталған салада Эмитенттің жағдайы мен саланың дамуының болашағына қатысты болжам 
 
Қазіргі кезеңде Қазақстанның энергетикалық саласының дамуы өндірістік қуаттылығы бар жағдайда 
өндірудің көлемімен қамтамасыз етілмеген, электр және жылу қуатын тұтынуға сұраныстың өсуімен 
сипатталады. Сонымен, мысалы, 2012 жылы елде электр қуатын өндіру 90,533 млрд. кВт сағ., ал тұтыну 91,4 
млрд. кВт сағ. құрады. Тұтынылатын электр қуатының тапшылығы қазіргі кезде импорт есебінен 
толықтырылуда. Қазақстанда электр қуатын өнеркәсіптік тұтынуға жалпы тұтынудан шамамен 75%, үй 
шаруашылығына  – 10,5% жетеді, көлік 2,2% құрайды. 
 
ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің мәліметтеріне сәйкес, Үдемелі индустриялық-
инновациялық дамуының Мемлекеттік Бағдарламасы аясында 2014 жылға дейін 537 жобаны іске қосуға 
болжам жасалды. Тиісінше, 2015 жылы электр қуатын тұтыну 100,5 млрд. кВт сағатқа дейін өседі. Осыған 
байланысты Қазақстан Үкіметі қуат ресурстарымен экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету және 
саланың инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін электр энергетикасын реттеудің нормативтік-
құқықтық базасына өзгертулер енгізді. 
 
2009 жылы наурызда ҚР Үкіметі «Шекті тарифтерді бекіту туралы» Қаулы қабылдады, Қаулыға сәйкес 
барлық қуат өндіруші ұйымдар 2015 жылға дейін, өз кәсіпорындарында жабдықты қайта қалпына келтіру 
бойынша инвестициялық міндеттемелерге ауыстыруға инвестициялық құрамдас бөлігін қамтитын, шеткі 
тарифтерді қолдануға құқығы бар. 
 
Электр энергетикасының нормативтік-құқықтық базасы уақыт талабы мен мемлекет саясатымен 
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байланысты өзгерістерге ұшырауда. Сонымен, 2012 жылы «Қуат үнемдеу және қуат тиімділігін арттыру 
туралы» ҚР Заң қабылдады. Аталған Заң қоғамдық қатынастарды реттейді және қуат үнемдеу және қуат 
тиімділігін арттыру саласында жеке және заңды тұлғалардың құқықтық, экономикалық және 
ұйымдастырудың негізгі қызметтерін анықтайды. 
 
Сонымен қатар, 2012 жылғы шілдеде табиғи монополия субъектілерінің инвестициялық қызметі және 
электр энергетикасы мәселелері бойынша заңнамаға өзгерістер енгізілді. Аталған өзгерістер тиімді 
құқықтық, экологиялық және әлеуметтік-экономикалық салдарға ие, сонымен мысалыға: 
• инвестициялық міндеттемелердің орындалуы үшін қуат өндіруші ұйымдардың, табиғи монополия 

субъектілерінің және реттелінетін нарық жауапкершілігінің артуы; 
• көрсетілетін қызмет сапасының жақсаруы; 
• қуат өндіруші ұйымдардың инвестициялық міндеттемелер көлемі тарифтік кіріс деңгейімен 

сәйкестілігін қамтамасыз ету; 
• қуат өндіруші ұйымдардың инвестициялық қызмет айқындылығының артуы. 
 
Сонымен қатар электр қуат және қуатпен қамтамасыз ету генерациясы аясында электрлік қуаттылық 
нарығын енгізу қарастырылуда. Жаңа электр қуаттылығын енгізуді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру тұрғысында, қуаттылық 
пен электр қуатының болашағы бар теңгерімге сәйкес жүзеге асыр болжам жасалды. 
 
Электр энергетикалық нарық үрдісі тұрғысында Эмитенттің стратегиялық даму негізгі аспектілерінің бірі 
өндіріс тиімділігін, атап айтқанда, негізгі қорларды жаңғырту арқылы арттыру болып табылады. Эмитент 
көлемді инвестициялық бағдарламаны жаңғырту және негізгі құралдарды қалпына келтіруді жүзеге 
асырады, оның мақсаты генерациялайтын активтердің қуатын және олардың жұмыс сенімділігін арттыру, 
қуат тиімділік пен қуат үнемдеу, сонымен қатар өндірістің экологиялық параметрлерінің жақсаруы. 
Бағдарлама 2009-2018 жылдардағы кезеңге есептелген, жоспарланған инвестиция көлемі 190 млрд. теңгені 
құрайды. 
 
Генерацияны арттыруға бағытталған іс-шаралар 
 
Инвестициялық бағдарлама аясында қайта қалпына келтіру жолымен генерацияны арттыру және бар қуат 
көздерін кеңейту мақсатымен жобаларды жүзеге асыру жүргізілуде. 2018 жылы белгіленген энергетикалық 
қуаттылықты 1 157 МВт дейін, ал өндіруді -  7 544,5 млн. кВтс. дейін ұлғайту жоспарлануда. Жылу қуаты 
бойынша белгіленген қуаттылық 2018 жылы 3 075 Гкал/с. дейін артады, ал жылу өндіру 7 288,3 мың Гкал 
дейін өседі деп болжам жасалуда. 
 
Инвестициялық бағдарлама аясындағы іс-шараларды жүзеге асыру нәтижесінде Компанияның толық 
жаңартылған генерациялайтын активтерінің меншікті салмағы 2016 жылы белгіленген электр 
қуаттылығынан 62% көбірек құрайды. 
 
Қуат шығынын төмендетуге бағытталған іс-шаралар 
 
Тасымалдау кезінде электр қуаты шығынын төмендету, тұрғындардың электр қуатымен қамтамасыз етудің 
беріктілігін арттыру мақсатында электр желілерін қайта қалпына келтіру жүргізілуде. Электр қуатын 
беретін Эмитенттің еншілес кәсіпорындарында 2016 жылдың соңына қарай 110 қосалқы стансаларда 
жабдықтарды қайта қалпына келтіру бойынша жұмыстар орындалды. Электр қуатын коммерциялық есепке 
алудың автоматтандырылған жүйесі енгізілуде (ЭЭКЕАЖ). 
 
Жылу желілеріндегі бағадарламалардың негізгі іс-шаралары жылумен қамтамасыз етудің беріктілігін, қуат 
пайдаланудың тиімділігін, қуат шығынын төмендету және экологиялық стандарттарды жақсарту мақсатымен 
Палодар, Екібастұз және Петрапавл қалаларында орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету желілерін 
қалпына келтіру мен жаңғырту жұмыстарына бағытталған. 
 
Өндірістің экологиялық параметрлерін жақсартуға бағытталған іс-шаралар 
Эмитенттің негізгі міндеттерінің бірі  –  табиғи ресурстарды теңгермелі пайдалану және қоршаған ортаны 
қорғау. Инфестициялық бағдарлама аясында экологиялық параметрлерді жүзеге асыру мақсатында зиянды 
қалдықтарды ұстап тұратын құрылғыларды қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Орындалып 
жатқан іс-шаралар түтін газдардан тазарту деңгейін жоғарылатуға және салдары ретінде шығындарды 
азайтуға мүмкіндік береді. Стансаның технологиялық циклының үздіксіздігін және 25 жылға дейін күл 
қалдықтарын қаптап тастау мақсатында қолданыстағы күл үйінділерінің қайта қалпына келтірілуі және жаңа 
құрылысы жүргізіледі. 
 
24. Нәтижесінде Эмитенттің қызметіне маңызды әсерін тигізетін Эмитентпен жасалған 
келісімшарттар, келісімдер туралы мәліметтер 
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2013 жылы Эмитент Европалық Қайта құру және Даму Банкімен жалпы сомасы 138 млн. АҚШ доллары, 12 
жыл мерзімге қарыз шарттарын жасады, қаражаттар Эмитенттің Еншілес кәсіпорындарының жеткізетін 
және генерациялайтын күштерін жаңғырту мен қайта қалпына келтіру мақсаты үшін ұсынылды. 

 
25. Өзінің қызметін жүзеге асыру үшін Эмитент алған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар туралы 
мәліметтер, құжаттың күні мен нөмірі, әрекет ету мерзімі мен аталған құжатты берген орган 
 
Эмитенттің қызметі лицензияларды, патенттерді, қызметті жүзеге асыруға рұқсаттарды алуды 
қарастырмайды. 
Дегенмен Эмитенттің Еншілес және тәуелді кәсіпорындарында келесі лицензиялар бар:  
 
3) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ: 

№ Лицензия атауы Лицензия күні мен 
нөмірі 

Әрекет мерзімі Лицензия берген орган 

1 Сатып алу, сақтау, 
жүзеге асыру және жою 
прекурсор айналымымен 
байланысты қызметке 
Мемлекеттік лицензиясы 

06.02.2013ж.  
№ 13001407 

06.02.2018ж. ҚР ІІМ Есiрткi бизнесiне қарсы күрес 
және есiрткi айналымын бақылау 
жөніндегі комитеті 

2 Жобалық қызметпен 
айналысуға Мемлекеттік 
лицензиясы; 

10.02.2003ж. ГСП № 
010753  

Шектеулі мерзімсіз  ҚР Құрылыс және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері 
агенттігі 

 
1-4) «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ: 

№ Лицензия атауы Лицензия күні мен 
нөмірі 

Әрекет ету мерзімі Лицензия берген орган 

1 Электр қуатын беру мен 
тарату, электр желілері 
мен қосалқы 
стансаларды пайдалану 
қызмет түрлерімен 
айналысуға Мемлекеттік 
лицензиясы 

29.06.2010ж. 
№000698   

Шектеулі мерзімсіз Қазақстан Республикасының Табиғи 
монополияларды реттеу агенттігі 

2 Электр жабдықтарын 
монтаждау және жөндеу 
қызмет түрімен 
айналысуға Мемлекеттік 
лицензиясы 

24.04.2009ж. 
№002803   

Шектеулі мерзімсіз ҚР ИЖТМ Мемлекеттік экономикалық 
қадағалау және бақылау комитеті 

3 Ұсынылған тізімге 
сәйкес, Қазақстан 
Респубикасы аумағында 
сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс қызметі 
аясында жұмыс (қызмет) 
түрлерімен айналысуға 
Мемлекеттік 
лицензиясы 

26.04.2006ж. 
№000245 ГСЛ,  

Лицензияға 
қосымша берілген 
күн – 28.12.2012ж. 

Шектеулі мерзімсіз Қазақстан Республикасы Құрылыс және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
істері агенттігі 

4 Қазақстан Респубикасы 
аумағында сәулет, қала 
құрылысы және 
құрылыс қызметі 
аясында құрылыс-
монтаж жұмыстарына 
Мемлекеттік лицензия 

24.04.2013 ж. 
№13006492   

Шектеулі мерзімсіз Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық істері комитеті. 
ҚР Аймақтық даму министрлігі 
 

 
1-5) «Павлодарэнергоөткізу» ЖШС: 

№ Лицензия атауы Лицензия күні 
мен нөмірі 

Әрекет ету мерзімі Лицензия берген орган 

1 Энергия үнемдеу 
мақсатында электр қуатын 
сатып алуға Мемлекеттік 
лицензия 

25.11.2011ж. 
№000762   

Шектеулі мерзімсіз ҚР Энергетика және минералды 
ресурстар министрлігі 

 
1-6)  «Павлодар жылу желілері» ЖШС: 

№ Лицензия атауы Лицензия күні 
мен нөмірі 

Әрекететумерзімі Лицензия берген орган 

1 Жылу қуатын беру және 
тарату қызмет түрімен 06 наурыз 2012 ж. 

Шектеулі мерзімсіз ҚР Табиғи монополияларды реттеу 
агенттігі. 
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айналысуға Мемлекеттік 
лицензия 
06 наурыз 2012 ж. 
№ 000116-14 Мемлекеттік 
лицензияға қосымша 

№ 000116-14  
 
 

06.03.2012 ж. 
№001  

ҚР Павлодар облысы бойынша Табиғи 
монополияларды реттеу агенттігі 
департаменті 

2 Қазақстан Республикасы 
аумағында құрылыс-
монтаж жұмыстарымен 
айналысуға Мемлекеттік 
лицензия, ұсынылған 
тізімге сәйкес 22 
желтоқсан 2008ж. 15-ГСЛ 
№ 000790 мемлекеттік 
лицензияға Қосымша 

22 желтоқсан 
2008ж. 15-ГСЛ № 

000790 

 
 

18.06.2012ж. 
н/ж 

Шектеулі мерзімсіз ҚР Құрылыс және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері 
агенттігі 

3 Қазақстан Республикасы 
аумағында жобалық-
іздеушілікпен айналысуға 
Мемлекеттік лицензия, 
ұсынылған тізімге сәйкес 
22 желтоқсан 2009ж. 
ГСЛ № 000790 
мемлекеттік лицензияға 
Қосымша 

22 желтоқсан 
2009ж. ГСЛ № 

000790,  
 
 
 

18.06.2012ж. 
н/ж 

Шектеулі мерзімсіз ҚР Құрылыс және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері 
агенттігі 

4 Жобалауға, монтаж, 
химиялық, бұрғылау, 
мұнай-газ өндірісі, 
геологиялық барлау, тау-
шахталық, 
металлургиялық, энергия 
жабдықтарын, жарылыстан 
қорғайтын электр 
техникалық жабдықтын, 
сонымен қатар жұмыс 
қысымы  0,7 кг/см2жоғары 
және температурасы 1150С 
жоғары  жылу тасушының, 
0,7 кг/см2жоғары қысымда 
жұмыс істейтін құтылар 
мен құбырларды жөндеуге 
Мемлекеттік лицензиясы. 

 03.05.2012ж. № 000464 
мемлекеттік лицензияға 
Қосымша. 

03.05.2012ж.№ 001 
Қосымша. 
 

30.06.2006ж. 

 № 000464, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
03.05.2012ж. 

№ 001 

- ҚР Индустрия және жаңа 
технологиялар министрлігі. 
Өндіріс комитеті 

 
4)  «СОЛТҚАЗЭНЕРГО» АҚ: 

№ Лицензия атауы Лицензия күні 
мен нөмірі 

Әрекететумерзімі Лицензия берген орган 

1 Сатып алу, сақтау, 
жүзеге асыру және жою 
прекурсорлар 
айналымымен 
байланысты қызметке 
Мемлекеттік лицензия 

28.06.2013 ж.  
№ 13010382 

29.06.2018ж. ҚР ІІМ Есiрткi бизнесiне қарсы 
күрес және есiрткi айналымын 
бақылау жөніндегі комитеті 

2 Медицина қызметімен 
айналысуға 
Мемлекеттік лицензия 

30.11.2009 ж. 
ЛП Сериясы 
№00471DT 

Шектеулі мерзімсіз СҚО Денсаулық сақтау 
басқармасы 

 
2-1) «СОЛТҚАЗЭНЕРГОөткізу» ЖШС: 

№ Лицензия атауы Лицензия күні 
мен нөмірі 

Әрекететумерзімі Лицензия берген орган 

1 Энергия үнемдеу 
мақсатында электр қуатын 
сатып алға Мемлекеттік 
лицензиясы 

14.10.2011ж. 
№000754   

Шектеулі мерзімсіз ҚР Энергетика және минералды 
ресурстар министрлігі 
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2-2)    «Петропавл жылу желілері» ЖШС: 
№ Лицензия атауы Лицензия күні 

мен нөмірі 
Әрекететумерзімі Лицензия берген орган 

1 0,7 кг/см2 жоғары қысымда 
жұмыс істейтін құбырларды 
жөндеуге Мемлекеттік 
лицензиясы 

01.08.2008 
жылыдан 
№002209 
(алғашқы 

берілген күні 
24.02.1999 жыл 

№ 0001581) 
 

Шектеулі мерзімсіз  
ҚР Энергетика және минералды 
ресурстар министрлігі 

2 III санатты жобалық 
қызметке Мемлекеттік 
лицензиясы 

от 28.03.2003 
жылдан №16-

ГСЛ № 011281; 
лицензияға 
қосымша 
берілген 

күн16.07.2012 ж. 
 № 16-ГСЛ 
 № 011281 

 

Шектеулі мерзімсіз СҚО Мемлекеттік сәулет-құрылысты 
бақылау басқармасы, Петропавл 

3 III санатты құрылыс-
монтаж жұмыстарына 
Мемлекеттік лицензиясы 

 
2-3) «Солтүстік Қазақстан Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ: 

№ Лицензия атауы Лицензия күні мен 
нөмірі 

Әрекететумерзімі Лицензия берген орган 

1 Сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс аясында 
Мемлекеттік лицензия 
 

17.04.2009ж.ГСЛ 
№000463 

Шектеулі мерзімсіз СҚО Мемлекеттік сәулет-құрылысты 
бақылау басқармасы, 
 Петропавл 

 
2)  «АСТАНАЭНЕРГОӨТКІЗУ» ЖШС: 

№ Лицензия атауы Лицензия күні мен 
нөмірі 

Әрекететумерзімі Лицензия берген орган 

1 Энергия үнемдеу 
мақсатында электр 
қуатын сатып алуға 
Мемлекеттік лицензия  

20.11.2004 ж.       № 
003156   

Мерзімсіз ҚР Энергетика және минералды 
ресурстар министрлігі 
 

 
26. Соңғы екі жыл немесе іс жүзінде қызмет еткен кезеңдегі физикалық және сандық өлшем 
бірліктерінде қабылданған сатылған өнімнің (жасалған жұмыстар, қызметтер) көлемі  
 
Эмитент өзінің қызметін Қазақстанның үш аймағында: Павлодар, Петропавл және Астанада жүзеге асырады. 
Генерациялайтын активтер Павлодарда ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 және Екібастұз ТЭЦ («ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ), 
сондай-ақ Петропавлда ТЭЦ-2  («СОЛТҚАЗЭНЕРГО» АҚ) бар. Компанияның сатылған өнімінің көлемі 
төменде ұсынылған. 
 

Кіріс бабының атауы  Өлшем бірлігі 
Өнім көлемі 

  
2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 1 к/ж 2013 

Электр қуатын сату млн. кВтс 6 024 6 378 6 547 3 289,8 
Жылу қуатын сату мың. Гкал 9 271 9 336 9 837 5 587,1 
Электр қуатын беру бойынша 
қызмет көрсету млн. кВтс 3 069 3 095 3 434 1 739,3 

Жылу қуатын беру бойынша 
қызмет көрсету мың. Гкал 4 531 4 413 4 435 2 607,6 

  
2012 жылы электр қуатын сату көлемі 6 547 млн. кВтс, жылу 9 837 мың Гкалды құрады, 2011  жылдан 
көрсеткіштері 2,6% және 5,4% жоғары. Электр қуатын беру көлемі 2012 ж. 11%  көбейді, 3 434 млн. кВтс, 
жылу 4 435 мың Гкал, өсім 0,5%құрады. 

 
27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сатылым кірісіне (жұмыстар, қызметтер) әсер 
ететін жағымды және жағымсыз факторлар 
 
Эмитент қызметіне жағымды әсер ететін факторлар:  
 
• Өндірісті, тасымалдауды, тарату мен электр және жылу энергияларын өндіруді қосқанда, энергия 

үнемдеудің барлық салаларын қамтитын тіке біріктірілген энергетикалық холдинг. 
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• Орындалып жатқан инвестициялық бағдарлама нәтижесі бойынша анықталған электр қуаттылығы 
2018 жылға қарай 18,8% көбею мүмкіндігі; 

• Қазақстан Республикасы экономикасының өсуіне байланысты, жылу және электр қуатын тұтынудың 
қалыпты өсуі (анықтама: ЖІӨ орташа өсу деңгейі 2009-2012 жылдары 5-7% құрады); 

• Қазақстан Республикасы Үкіметі тарапынан қолдау (Қазақстан Республикасында 2010 - 2014 
жылдары Электр энергетикасын дамыту бойынша бағдарлама бекітілді); және 

• Инновациялық технологияларды енгізу. 
 
Эмитенттің қызметіне жағымсыз әсер ететін факторлар:  
 
• Электр қуатын тұтынудың маусымдық тербелісі; 
• Антимонополиялық органдардың шектеулі әрекеттеріне энергетикалық сектор кәсіпорындарының 

өнім бағасын құрау тәуелділігі. 
 
28. Өз өнімін (жұмыстар, қызметтер) сатуды ұйымдастыру бойынша Эмитенттің қызметі 
 
Барлық жеткізудің жалпы көлемі 10 және одан астам пайызына келетін Эмитенттің ірі 
жеткізушілерінің атауы 

мың теңге 
Жеткізушінің атауы, орналасқан жері 1 к/ж 2013 ж. 

жеткізу сомасы 
Жеткізудің жалпы көлеміндегі 
үлес 

«АСТАНА-ЭНЕРГИЯ» АҚ,  Астана қ., Промзона 
(ТЭЦ-2) 6 791 194 21% 

 «Богатырь Комир» ЖШС, Екібастұз қ. 3 503 087 11% 
«Еуразия энергетикалық корпорациясы» АҚ, Ақсу қ. 1 952 538 6% 

 
Эмитент жеткізушілермен ұзақ мерзімді келісімшартқа ие, сондықтан жеткізудің мәлімет көздері болашақта 
қолжетімді болады. 
 
Сатудың жалпы көлемінің 10 және одан аса пайызына ие Эмитенттің ірі тұтынушыларының атауы  
 
Есеп күнінде Эмитентте сатудың жалпы көлемінің 10 және одан аса пайызына ие тұтынушылары жоқ. 2012 ж. 
анағұрлым ірі тұтынушылар: 
 

Ірі тұтынушының атауы, орналасқан жері Өнім атауы Үлесі (%) 

«KSP-steel» ЖШС, Павлодар қ. жылу/электр қуаты 6,9% 
 «Павлодар мұнай-химиялық заводы» АҚ, Павлодар 
қ. жылу/электрқуаты 5,5% 

 
Өнімді сатуға әсер ететін жағымсыз факторлар жоқ. 

 
29. Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі факторлар: 

 
1)  Эмитенттің қызметінің маусымдылығы, маусымдық сипаттағы Эмитент қызметінің түрлері, 

және олардың Эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесі 
 

Ыстық суда жылу қуаты өндірісі маусымдық сипатқа ие және жылыту маусымының (қазаннан сәуірге дейін) 
ұзақтылығымен байланысты. Компанияның сатуының жалпы кірісінен аталған қызмет түрінің үлесі 23%-ды 
құрайды. Күз-қыс кезеңіндегі (IV-I кварталдар) қызметтерді жүзеге асырудан түсетін кірістір жазғы маусымға 
қарағанда (II-III кварталдар)58% жоғары.  
 
2) Эмитентке жеткізетін (көрсететін) шикізаттың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлемдегі 

импорт үлесі және сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі Эмитент экспортқа шығаратын 
өнімнің (жұмыстар, қызметтер) үлесі 

 
Эмитент шикізатының (жұмыстарының, қызметтерінің) жалпы көлеміндегі импорт үлесі 15% құрайды. 
Эмитент сататын өнімнің жалпы көлемінде экспорттың үлесі 0%. 
 
5) Эмитент активтерінің баланстық құны он пайыздан асатын жағдайда облигация 

шығарылымы туралы шешім қабылдаған күннен бастап алты ай аралығында сатылуға және 
орындалуға тиіс келісім (келісімдер) туралы мәліметтер 
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2013 жылғы 22 мамыр Эмитент және оның Еншілес кәсіпорындары Европалық Қайта құру және Даму 
Банкімен келесі келісімшарттарына қол қойды: 
•  «Павлодар ЭТК» АҚ және «Солтүстік Қазақстан ЭТК» АҚ Еншілес кәсіпорындарының тиімділігін 

арттыру және электр желілерін жаңғырту бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 18 млн. АҚШ 
доллары сомасына «ОАЭК» АҚ Қарыз келісімшарты. 

• Павлодар ТЭЦ-3 (ауыстыру, құбыр генераторларды қайта қалпына келтіру № 2, 4-6-ст.) тиімділігін 
арттыру және жаңарту бағдарламасын жүзеге асыру үшін жалпы сомасы 80 млн. АҚШ долларына (екі 
келісімшартпен: 40 млн. АҚШ доллары және 6 млрд. теңге) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Қарыз 
келісімшарты. 

• Петропавл ТЭЦ-2 (құбыр генератоларды ауыстыру № 1,4,5-ст.) тиімділігін арттыру және жаңғырту 
бағдарламасын жүзеге асыру үшін жалпы сомасы 40 млн. АҚШ доллары (екі шартпен: 20 млн. АҚШ 
доллары және 3 млрд. теңге) «СОЛТҚАЗЭНЕРГО» АҚ Қарыз келісімшарты. 

• Павлодар және Петропавл қалаларында генерациялайтын көздердің және электр желілерінің тіимділігін 
арттыру және жаңғырту бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған жалпы сомасы 138 млн. АҚШ 
долларына «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және «СОЛТҚАЗЭНЕРГО» АҚ қарыз бойынша «ОАЭК» АҚ 
Кепілдік келісімшарты. 

 
4) Эмитенттің болашақ міндеттері. Эмитенттің болашақ негізгі міндеттері және Эмитенттің 

қызметіне бұл жағдайлардың жағымсыз әсерлері, соның ішінде Эмитент, облиғация саны, 
кепілдік шарттары, өтеу күні және кепілденген шығарылым валютасы туралы мәліметтерді 
қосқанда, үшінші тұлғаның кепілдерімен қамтамасыз етілген басқа Эмитенттердің 
облигациялары бойынша Эмитенттің кепілдері туралы. 

 
 Эмитенттің аталған критерияларға жауап беретін міндеттері жоқ. 

 
5) Сот істерінде Эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер. нәтижесі бойынша Эмитенттің қызметі 

тоқтатылуы немесе шектетілуі, оған қаражаттық және басқа міндеттер жүктелуі мүмкін 
Эмитенттің қатысуымен болған сот істері мәнінің сипатын ұсыну. 

 
Эмитентте оның қызметін тоқтату немесе шектеу болуы мүмкін қандай да бір сот істері болмады. 

 
6) Соңғы жылдарда уәкілетті мемлекеттік органдар және/немесе сот Эимтенттке және оның 

лауазымды тұлғаларына тартылған барлық әкімшілік санкциялар туралы мәлімет 
 
Санкциялар қабылданбады. 

 
7)  Қауіп-қатер факторлары. Облигация иесі ұшырайтын қауіп-қатер факторларын талдау 
 
Қазақстанның электр энергетика саласындағы кәсіпорындар қызметінің қауіп тудыратынын қауіп-қатерлерді 
назарға ала отырып, Эмитенттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін қауіп-қатерлерді басқару 
жүйесі мен ішкі бақылау жүйесін енгізуде. Эмитент Трэдуэя Демеушілік ұйымдар комиссиясы комитеті 
(COSO) және Стандартизация бойынша Халықаралық ұйым (ISO) жасап шығарған, қауіп-қатерлерді 
басқарудың корпоративтік жүйесі және ішкі бақылау жүйесі саласында көпшілікке танылған халықаралық 
стандарттарды басшылыққа алады. 
 

Қауіп-қатер түрі Қауіп-қатер сипаты Қауіп-қатер деңгейі және реттейтін 
шаралар 

Макроэкономика
лық қауіп-
қатерлер 

Эмитенттің қаржы жағдайына 
жағымсыз әсер ететін, елдегі 
макроэкономикалық жағдайдың 
мүмкін болатын өзгерістерімен 
байланысты қауіп-қатерлер. 
Мұндай қауіп-қатерлерге 
Қазақстан Республикасындағы 
инфляциялық үдерістерді, ЖІӨ 
өсу темпінің төмендеуін және т.б. 
жатқызуға болады. 

Бұл қауіп-қатердің деңгейін төмендетуге 
ҚР Үкіметі тарапынан реттейтін және 
тұрақтандыратын әрекеттер әсер етеді. 
Табиғи монополияның әр субъектісі үшін 
тарифтерді Қазақстан Республикасы 
Табиғи монополияларды реттеу агенттігі 
(ТМРА), инфляция деңгейін есепке ала 
отырып, көбіне «шығын плюс» әдісімен 
басымырақ белгілеп отырады. Осылайша, 
инфляция деңгейінің өсуі Эмитент 
шығындарында көріс табады. 

Саяси қауіп-
қатерлер 

ҚР саяси құрылымның мүмкін 
болатын өзгерістерімен 
байланысты қауіп-қатерлер 

Елдегі қалыпты саяси жағдайды ескере 
отырып, осындай түрдегі қауіп-қатерлердің 
пайда болуы болмашы ғана. 

Тарифтерді 
төмендету қауіп-

қатерлері 

Қауіп-қатердің аталған түрі 
тарифтердің мүмкін болатын 
түсуімен байланысты, бұл өз 

Аталған қауіп-қатер түрін Эмитент 
тарифтердің қолайлы деңгейінің уәкілетті 
органдарымен келісу арқылы реттейді, 
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8) Эмитент қызметі туралы басқа мәлімет, Эмитент өзінің қызметін жүзеге асыратын нарықтар 

туралы 
 
Эмитент шығарылатын бағалы қағаздарын «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне «Рейтингілік бағасы 
бар борышқорлық бағалы қағаздар» секторына енгізуді жоспарлауда. 
 

5-ТАРАУ. ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ 
1 шілде 2013 жыл 

 
30. Бейматериалдық активтер түрлері, бейматериалдық активтердің жалпы баланс құнынан бес 
және одан асатын пайызды құрайтын баланс құны 

мың теңге 

кезегінде, сатудың кіріс көлеміне 
әсер етеді. 

сонымен қатар Эмитент инвестициялық 
және жөндеу бағдарлмаларының 
орындалуына, ТМРА тарапынан өтемдік 
тарифті енгізу фактілерін шығару 
мақсатында жауапты тұлғаларды 
тағайындаумен тарифті сметалық баптың 
орындалуына мониторингті үздіксіз 
жүргізеді.  

Бәсекелестік қауіп-
қатер 

Эмитенттің клиенттік базасын 
жоғалтуы және нарықтың ағымдағы 
үлесінің төмендеуіне әкелетін 
компанияның бәсекелестерінің, 
күшеюімен байланысты қауіп-қатер.  

Аталған қауіп-қатер түрі болмашы ғана 
ретінде сипатталады, себебі Эмитент өндіріс 
бойынша, өзінің қызметін жүзеге асырып 
отырған аймақтарда электр және жылу қуатын 
өткізу және беру, өндіру бойынша монопольді 
немесе басым жағдайға ие. 

Технологиялық 
қауіп-қатерлер 

Жабдықтың тез тозуы, және оны 
ауыстыру қажеттілігімен 
байланысты қауіп-қатерлер түрі. 
Эмитент кәсіпорындары 
жабдықтарының негізгі бөлігі КСРО 
уақытында шығарылды және осы 
уақытта жаңартуды қажет етеді. 

Аталған қауіп-қатерді Эмитент өндіріске және 
электр қуатын беруге шекті тарифтер есебінен 
қаржыландырылатын негізгі активтердің 
жаңғыртуына негізделген инвестициялық 
бағдарламаны жүзеге асыру арқылы 
басқарады. Бұдан басқа, Эмитент өзінің 
инвестициялық бағдарламасын жүзеге асыру 
үшін қор нарығында, екінші деңгейлі 
банктерден және халықаралық қаржы даму 
институттарынан, қосымша қаржыландыруды 
тартады. 

Өндірістік қауіп-
қатерлер (форс-

мажорлық 
жағдайлар туындау 

қауіп-қатері) 

Техникалық ақаулардың, 
апаттардың және жабдықтардың 
істен шығуының пайда болу қауіп-
қатерлері. 

Аталған қауіп-қатерді Эмитент жабдықтың 
техникалық жағдайына өз уақытында 
диагностика жүргізу, жөндеу науқанын 
жүргізу және жабдықты пайдалану кезінде 
белгіленген технологиялық режимді сақтау 
арқылы басқарады. Қауіп-қатерлерді басқару 
үдерісін сипаттау үшін Қауіп-қатерлерді 
басқару саясаты және «ОАЭК» АҚ Топтарын 
Сақтандыру арқылы қорғауды қамтамасыз ету 
саясаты бекітілді. Эмитент мүліктік 
мүдделерін сақтандыру мақсатында аталған 
қауіп-қатерді үшінші тұлғаға беру үшін 
халықаралық сақтандыру ұйымдарымен 
мүліктік сақтандыру шартын жасайды. 

Әлеуметтік қауіп-
қатерлер 

Эмитент айтарлықтай деңгейде 
білікті маманға тәуелді. 

Аталған қауіп-қатер түрін Эмитент қазіргі 
еңбекақы төлеу, уәждеме жүйесін енгізу, 
сонымен қатар өзінің қызметкерлеріне 
оңтайлы жағдай жасау және қолдау есебінен 
төмендетеді. Бұдан басқа, Қазақстанның 
тұрақты әлеуметтік-экономикалық жағдайы 
Қазақстанның әлеуметтік саласының 
тұақтылығын дәлелдейді, және, сәйкесінше, 
әлеуметтік факторлармен байланысты қауіп-
қатерлер Эмитент қызметі үшін маңызды 
емес. 
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Бейматериалдық активтер Алғашқы құны Тозған құны Қалдық құны 
Бағдарламалық жабдықтау 91 538  39 687 51 851 
Лицензиялық келісім 42 937 18 436 24 501 
Басқа  56 851 21 819 35 032 
Барлығы 191 326 79 942 111 384 
 
31. Негізгі құрал түрлері, негізгі құралдың жалпы баланс құнынан бес және одан асатын 
пайызды құрайтын баланс құны 

мың теңге 
Негізгі құрал түрлері  Алғашқы құны Тозған құны Қалдық құны 

Жер, ғимарат және құрылыс 21 912 136 1 483 816 20 428 320 
Мәшинелер және жабдықтар 74 261 520 4 750 335 69 511 185 
Көлік құралдары 499 091 97 718 401 373 
Басқалар 217 503 65 166 152 337 
Аяқталмаған құрылыс 10 435 627 1 304 10 434 323 
Негізгі құралдар бойынша қорытынды 107 325 877 6 398 339 100 927 538 

 
32. Инвестициялар 
 
Басқа заңды тұлғалардың капиталына ұзақ мерзімді инвестиция Еншілес кәсіпорындардың инвестицяларымен 
көрсетілген. Үлеске қатысу әдісі бойынша есептелетін, қауымдастырылған компаниялардағы инвестициялар 
және басқа да ұзақ мерзімді инвестициялар жоқ. 
2013 жылғы 30 маусым қысқа мерзімді қаржы активтері 7 028 729 мың теңге сомасында депозиттермен 
көрсетілген. 
 
33. Дебиторлық берешек, дебиторлық берешектің жалпы сомасынан бес және одан да көп пайыз 
көлемінде 
 
Дебиторлық берешек құрылымы 

мың теңге 
Бап атауы Сомасы 

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек және басқа да активтер: соның ішінде: 12 228 220 
Сауда дебиторлық берешек 6 801 515 
Электр және жылу қуатына және басқаға берілген аванстар 2 786 079 
Басқа дебиторлық берешек 2 640 626 
Басқа ұзақ мерзімді активтер, соның ішінде: 10 299 999 
Ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға берілген аванстар 9 866 904 
Жұмысшыларға ұсынылған несиелер бойынша ұзақ мерзімді берешек 15 015 
Басқа  418 080 

 
Эмитент алдында дебиторлық берешектің жалпы сомасынан 5 және одан асатын пайызы көлемінде 
дебиторлық берешегі бар дебиторлар тізімі (немесе он неғұрлым ірі берешектің тізімі) 
Эмитентте жалпы дебиторлық берешектен 5 және одан асатын пайыз бар дебиторлар жоқ. 
 
Эмитенттің он неғұрлым ірі дебиторлар тізімі 

мың теңге 

Атауы Орналасқан 
жері Сомасы  

«Каустик» АҚ Павлодар қ. 654 741 
"Астана қалалық жарық" ЖШС Астана қ. 318 905 
"АСТАНА ГОРКОММУНХОЗ" АҚ  Астана қ. 99 368 
"Astanazholy" ЖШС Астана қ. 90 622 
"АСТАНА-СТРОЙТРАНС" ЖШС Астана қ. 44 427 
"Астана қ. ЭКШБ" ММ  Астана қ. 66 912 
Астана қ. " Корпорация КUАТ" АҚ Ф  Астана қ. 13 977 
"Континент-Строй" ЖШС  Астана қ. 36 030 
"ТРЕК-АСТ" ЖШС Астана қ. 43 974 
"АRUANA LTD" ЖШС  Астана қ. 54 060 

 
33-1. Эмитенттің міндеттерін қамтамасыз ету болып табылатын активтерінің жалпы көлемінен оннан 
аспайтын пайызды құрайтын, сонымен қатар әр актив құны және сәйкес шарттар әрекетінің аяқталу 
күні көрсетілген сенімгерлікпен басқаруға берілген Эмитент активтері туралы мәліметтер 
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Банк кепілзаттық қамтамасыз ету ретінде берген активтер: 

тыс. тенге 
Банк атауы Кепілзат түрі және оның 

орналасқан жері Келісімшарт Кепілзат 
құны 

Кепілден 
босату күні 

Европалық 
Қайта құру 
және Даму 

Банкі 

Қазандар, турбиналар ТЭЦ-3, 
Павлодар қ. әкімшілік 

ғимараты 

29.11.2007ж. 
ЕҚДБ Қарыз 
келісімшарты 

21 309 872 06.09.2017 г. 

«Сбербанк 
России» АҚ ЕБ Петропавл қ. мүліктік кешені 06.03.2009 ж. 

06/03-01 15 347 291 01.10.2015 г. 

 
Сенімгерлікпен басқаруға берілген активтер – жоқ. 
 
34. Эмитенттің жарғылық және меншікті капиталының мөлшері 
Эмитенттің жарғылық капиталы 01.07.2013 жылғы жағдайы бойынша – 37 590 045 мың теңгеге тең. 
Эмитенттің меншікті капиталы 01.07.2013 жылғы жағдайы бойынша – 85 621 055 мың теңгеге тең.

http://www.ebrd.com/russian/
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35. Эмитент қарыздары 
Қолданыстағы банктік қарыздар мен кредиттік желілер туралы ақпарат:  

мың теңге 

Қарыз бойынша несие берушінің атауы Мөлшер
леме  % Валютасы Өтеу 

күні 
Кепілзат түрі және оның 

орналасқан жері 01.07.2013 ж. 
Өтеу кестесі 

3 тоқсан 
2013 ж. 

4 тоқсан 
2013 ж. 

1 тоқсан 
2014 ж. 

2 тоқсан 
2014 ж. 

1.Европалық Қайта құру және Даму Банкі ("ПЭ" 
АҚ инвест.бағдарламасы) 

ЛИБОР 6 
мес.+ 3% АҚШ долл. 2017 ж.  

Қазандық және турбиналық 
жабдық, Павлодар қ., 
Кривенко көш. 27 кеңсе 
ғимараты 

2 934 569 334 854  324 965  

2. Европалық Қайта құру және Даму Банкі(Жылу 
желілер инвест.бағдарламасы) 

4.5%+All-
in-cost Теңге 2023 ж.   «ОАЭК»  АҚ кепілдігі 4 228 649 66 413    

3.Таза Технологиялар Қоры 
 (Жылу желілер инвест.бағдарламасы) әділ құнын 
түзету есебімен 

0,75% АҚШ долл. 2031 ж.  «ОАЭК»  АҚ кепілдігі 448 424  1 599   

4. "Сбербанк России" АҚ ЕБ 
 ("СКЭ" АҚ жаңартылмайтын желі)  10% Теңге 2015 ж. Петропавл қ. ТЭЦ-2 мүлік 

кешені 2 790 818 25 037 449 559 449 559 190 566 

5. "Сбербанк России" АҚ ЕБ қысқа мерзімді 
қарыздар 10% Теңге 2013-

2015 жж. Әкімшілік ғимарат, Алматы қ. 4 424 843 1 128 720 1 098 708 1 098 708 1 098 707 

6. "Эксимбанк Казахстан" АҚ қысқа мерзімді 
қарыздар 17,0% Теңге 2013 ж. 

 «Астанаэнергоөткізу» ЖШС 
абоненттік учаскелері және 
100 мың USD ақшалай 
қаражаты  

55 078 15 078 15 000 15 000 10 000 

7. "HSBC Банк Казахстан" АҚ ЕБ 7,5% Теңге 2014 ж. «ОАЭК»  АҚ кепілдігі 1 001 267 921 267 80 000   
Жиынтығы         15 883 648 2 491 369 1 644 866 1 888 232 1 299 273 

Қолданыстағы банктік қарыздар мен кредиттік желілер туралы ақпарат (кестенің жалғасы) бір жылдан аса өтеу мерзімімен: 
мың теңге 

Қарыз бойынша несие берушінің атауы Валютасы 
01.07.14 ж. 

қарыз 
сомасы 

Өтемге сомасы 
2 жарты 

2014 
жылдық 

2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 - 
2031жж. 

1.Европалық Қайта құружәне Даму Банкі ("ПЭ" АҚ 
инвест.бағдарламасы)комиссия есебімен (жоғарыдағы кестені қара.)  АҚШ долл. 2 274 750 324 964 642 857 642 857 664 072 

    
2.Европалық Қайта құружәне Даму Банкі 
(Жылужелілеринвест.бағдарламасы) Теңге 4 162 236 222 000 444 000 444 000 444 000 444 000 2 164 236 

3.Таза ТехнологияларҚоры 
 (Жылужелілеринвест.бағдарламасы) әділқұнынтүзетуесебімен АҚШ долл. 446 825 

          
446 825 

4."Сбербанк России" АҚ ЕБ 
 ("СКЭ" АҚ жаңартылмайтынжелі) Теңге 1 676 097 558 700 1 117 397 

        

5."Сбербанк России" АҚ ЕБқысқа мерзімді қарыздар Теңге        

Барлығы    8 559 908 1 105 664 2 204 254 1 086 857 1 108 072 444 000 2 611 061 
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Облигация шығарылымдарын Эмитенттің еншілес кәсіпорындары - «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және 
«СОЛТҚАЗЭНЕРГО» АҚ жүзеге асырды. 
 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
 
2007 ж. шілдеде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, Эмитенттің еншілес кәсіпорны, 100 теңге атаулы құнмен, 
шамамен 6.8%-13% индекстелген пайыздық мөлшерлемесімен, жарты жылдық купондық төлемдермен және 
24.07.2017 жылы өтеу мерзімімен жалпы сомасы 8 млрд. теңгеге 80 млн. дана купондық облигация 
шығарылымы туралы жариялады. 
 
2009 жылы қазанда облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне «Рейтингілік бағасы бар 
борышқорлық бағалы қағаздар» секторына енді (ең жоғарғы категория)  
Облигацияларды өтеу кестесі 
 

Купондық 
төлем 

басталған күн 

Жылдық 
мөлшерлеме,

%  

Реесрды 
тіркеу 
күні 

Төлем 
аяқталған 

күн 

Төленген 
сыйақы 

сомасы (теңге) 

Негізгі қарызды 
өтеу (теңге) 

10.01.08 9,000 09.01.08 24.01.08 -  
10.07.08 9,000 09.07.08 24.07.08 104 571 450  
10.01.09 13,000 09.01.09 23.01.09 151 047 650  
10.07.09 13,000 09.07.09 24.07.09 253 955 000  
10.01.10 9,800 09.01.10 22.01.10 387 184 280  
10.07.10 6,800 09.07.10 23.07.10 268 658 480  
10.01.11 8,100 09.01.11 24.01.11 320 015 610  
10.07.11 8,300 09.07.11 22.07.11 327 917 230  
10.01.12 9,400 09.01.12 24.01.12 371 376 140  
10.07.12 9,000 09.07.12 24.07.12 355 572 900  
10.01.13 6,000 09.01.13 24.01.13 237 048 600  
10.07.13 6,500 09.07.13 24.07.13 251 787 025  
10.01.14  09.01.14 24.01.14   
10.07.14  09.07.14 24.07.14   
10.01.15  09.01.15 23.01.15   
10.07.15  09.07.15 24.07.15   
10.01.16  09.01.16 22.01.16   
10.07.16  09.07.16 22.07.16   
10.01.17  09.01.17 24.01.17   
10.07.17  09.07.17 24.07.17  8 000 000 000 

 
*2009-2010 жж. маркет-мейкер келісімшарты аясындағы облигацияларды сатып алудың сомасы 663 239 239 
теңгені құрады (саны 7 926 900 дана). 
 
 «СОЛТҚАЗЭНЕРГО» АҚ 
 
2009 жылғы желтоқсанда «СОЛТҚАЗЭНЕРГО» АҚ, Эмитенттің еншілес кәсіпорны, 100 теңге атаулы 
құнмен, индекстелген пайыздық мөлшерлемесі 12.5% көлемінде, жарты жылдық төлемдер көлемінде 
тіркелген пайыздық мөлшерлемемен және 24.01.2020 жылы өтеу мерзімімен жалпы сомасы 8 млрд. теңгеге 
80 млн. дана купондық облигация шығарылымы туралы жариялады. 
 
2010 жылғы наурызда облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне «Рейтингілік бағасы бар 
борышқорлық бағалы қағаздар» секторына енді (ең жоғарғы категория)  
 
Облигацияларды өтеу кестесі 
 

Купондық 
төлем 

басталған күн 

Жылдық 
мөлшерлем

е,%  

Реесрды тіркеу 
күні 

Төлем 
аяқталған күн 

Төленген сыйақы 
сомасы (теңге) 

Негізгі 
қарызды 

өтеу (теңге) 
10.07.10  09.07.10 23.07.10             124 999 375     
10.01.11  09.01.11 23.01.11             124 999 375     
10.07.11  09.07.11 22.07.11             238 749 375     
10.01.12  09.01.12 23.01.12             238 749 375     
10.07.12  09.07.12 23.07.12             274 211 875     
10.01.13  09.01.13 23.01.13             378 880 625     
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10.07.13  09.07.13 23.07.13 378 880 625  
10.01.14  09.01.14 23.01.14   
10.07.14  09.07.14 23.07.14   
10.01.15  09.01.15 23.01.15   
10.07.15  09.07.15 23.07.15   
10.01.16  09.01.16 22.01.16   
10.07.16  09.07.16 22.07.16   
10.01.17  09.01.17 23.01.17   
10.07.17  09.07.17 21.07.17   
10.01.18  09.01.18 23.01.18   
10.07.18  09.07.18 23.07.18   
10.01.19  09.01.19 23.01.19   
10.07.19  09.07.19 23.07.19   
10.01.20  09.01.20 23.01.20  8 000 000 000 

 
*30 қараша 2012 жылы «СОЛТҚАЗЭНЕРГО» АҚ саны 55 000 дана атаулы құн бойынша сомасы 5 500 000 
теңге меншікті облигацияларын сатып алды. 
 
36. Эмитенттің негізгі қызметін жүзеге асырумен байланысты кредиторлық берешек 
(жеткізуші алдындағы берешек, алынған аванстар) 
 
Кредиторлық берешек құрылымы 

мың теңге 
Бап атауы Сомасы 

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек, соның ішінде: 7 320 229 
Сауда кредитолық берешек 3 278 769 
Жылу және электр энергиясына алынған аванстар 2 090 289 
Басқа да міндеттер және аударылған шығындар 1 951 171 
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек, соның ішінде: 1 506 836 
Алдағы кезеңдердегі кірістер 1 112 557 
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 48 860 
Күл үйінділерінің рекультивациясы бойынша жағдайлар 253 348 
Жұмысшылар сыйақысы бойынша жағдайлар 92 071 

 
Эмитент алдында кредиторлық берешектің жалпы сомасынан 5 және одан асатын пайызы көлемінде 
кредиторлық берешегі бар кредиторлар тізімі (немесе он анағұрлым ірілердің тізімі) 

мың теңге 
Атауы Орналасқан орны Өтеу мерзімі Сомасы 

 «Астана-Энергия» АҚ Астана қ. 3тоқсан 2013 ж. 671 889 
 «Астана-РЭК» АҚ Астана қ. 3тоқсан 2013 ж. 459 198 
 «Астана-Теплотранзит» 
АҚ Астана қ. 3тоқсан 2013 ж. 75 621 

 «Сибэнергомаш» ААҚ Барнаул қ. РФ 3тоқсан 2013 ж. 288774 
 «Богатырь 
Комир»ЖШС Екібастұз 3 тоқсан 2013 ж. 207 112 

«Средазэнергомонтаж» 
ЖШС Павлодар қ. 3 тоқсан 2013 ж. 124 565 

 «САЭМ-
Снабтехкомплект» 
ЖШС 

Павлодар қ.  3 тоқсан 2013 ж. 99 603 

 «Евразиялық 
энергетика 
корпорациясы» АҚ 

Аксу п. 3 тоқсан 2013 ж. 31 129 

 
 
36-1. соңғы үш аяқталған қаржы жылы ішінде (әр үш жылдың нәтижесі бойынша үзік) Эмитент 
алған (алынған) таза кіріс (шығыс) көлемі 

 Өлш.бірл. 2010 ж. 2011ж. 2012 ж. 
Таза кіріс мың теңге 3 651 938 5 890 041 6 064 316 
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36-2. Левередж 
 

 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж.  01.07.2012 
жылға 

Левередж (Міндеттер жиынтығы/Меншікт  
капитал) 0,76 0,66 0,71 0,64 

 
36-3. ҚР ҚҚА Басқармасының 2009.29.04. № 89 Қаулысымен алынып тасталды 
 
36-4. Аудитрлық есеппен расталған, қаржы есептілігіне сәйкес аяқталған соңғы екі қаржы жылының 
бірінде Эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағымдары 
 

 
 2011 ж. 2012 ж. 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ: 

Салық салуға дейінгі кіріс 7 856 121 8 027 985 
Түзетілім:    

Тозу және амортизация 2 976 318 4 009 206 
Қаржы шығындары 2 224 142 2 416 229 
Күмәнді қарыздар бойынша резервті (қалпына келтіру)/есептеу (12 004) 406 499 

       Негізгі қаражатты шығарудан шығын 7 186 - 
Жұмысшылар сыйақысы бойынша шығындар 16 621 34 662 
Депозиттерге салынған ақша қаражатының пайыздық кірісі (960 921) (429 367) 
Пайызсыз қарыздың әділ құнына дейінгі түзетілім амортизациясы (201 754) (181 591) 

       Кепілдік жарна бойынша пайыз бойынша кіріс (10 029) (8 889) 
Бағамдық өзгеріс бойынша шығын 83 625 2 281 
Пайдаланылмаған демалыс бойынша резервті есептеу 27 937 8 348 
Тозған тауарлық-материалдық қор бойынша резервті есептеу 18 692 11 275 
Негізгі құралдың құнын жоғалтуынан шығын 256 524 - 

Айналым капиталында өзгеріске дейінгі ақша қаражатының қозғалысы 12 282 458 14 296 638 
Тауарлық-материалдық қордың артуы (646 506)  (736 127) 
Сауда дебитрлық берешектің артуы (1 752 107) (2 226 423) 
Аванс берудің азаюы 895 237 83,850 

Салық төлеуге және алдын ала төленген салықтың азаюы/(артуы) (71 531) 
 

471,431 
Басқа да дебиторлық берешектің (артуы)/азаюы 205 534 (406,579) 
Сауда кредиторлық берешектің артуы 1 813 079 1 607,814 
Алдағы кезеңдегі кірістердің азаюы (2 400) (87 004) 
Алынған аванстардың артуы 243 534 221 515  
Салықтың және төлемге бюджеттік емес төлемдердің азаюы (434 321) (392 408) 
Жұмысшылардың сыйақысы бойынша міндеттемелердің азаюы (11 290) (14 358) 
Күл үйінділердің рекультивациясы бойынша міндеттемелердің азаюы (165 117) (155 427) 
Басқа да міндеттер мен төленген шығындардың азаюы (122 590) (108 835) 
Операциялық қызметтен алынған ақша қаражаты 12 233 980 12 554 087 
Төленген табыс салығы (665 033) (412 406) 
Төленген пайыздар (2 180 382) (2 415 192) 
Операциялық қызметтен алынған таза ақша қаражаты 9 388 565 9 726 489 
   

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ: 
Депозиттерде өтелген ақша қаражаты 17 385 052 12 993 852 
Депозиттерге салынған ақша қаражаты (23 930 294) (10 113 330) 
Негізгі құралдарды сатып алу (18 187 155) (15 141 756) 
Негізгі құралдарды сатып алуға берілген аванстардағы өзгерістер 620 539 (2 315 577) 
Бейматериалдық активтерді сатып алу (50 845) (36 836) 
Негізгі құралдардың істен шығуынан түскен түсім 346 207 135 350 
Депозиттер салуға түскен пайыздардың кірісі 711 479 1 054 997  
Саудаға арналған қаржы активтерін сату 995 491 - 
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаты (22 109 526) (13 423 300) 
   

ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІ: 
Облигацияларды орналастырудан түскен түсім 1 917 284  
Облигацияларды өтеу (1 638 855) (6 308) 
Қарыздар түсімі 10 079 300 10 250 889 
Қарыздарды өтеу (7 280 348) (8 634 029) 
Эмиссия акциялары 7 287 501 - 
Дивидендтерді төлеу (1 201 824) (883 505) 
Қаржы қызметінен алынған таза ақша қаражаты 9 163 058 3 340 407 

jl:30434249.36
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ТАЗА АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АЗАЮЫ (3 557 903) (356 404) 

АҚША ҚАРАЖАТЫ жыл басына 5 019 799 1 344 978 
Шетел валютасындағы ақша қаражатының қалдығына 
шетел валютасы бағамының өзгеруінің әсері (116 918) (1 952) 

АҚША ҚАРАЖАТЫ жыл соңына 1 344 978 986 622 
 

6-ТАРАУ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 
 
37. Облигацияларды шығарылымы туралы шешім қабылдаған күнге дейінгі Эмитенттің 

барлық тіркелген эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымына қатысты 
мәліметтер 

 
2) жалпы саны, облигация шығарылымының түрі және атаулы құны, орналастырылған 

облигация сыны, сонымен қатар орналастыру кезінде тартылған жалпы ақша көлемі, негізгі 
қарыз сомасы, шығарылым бойынша сыйақы есептелген және төленген сомасы, сатып 
алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялар саны. Облигациялардың 
шығарылымына мемлекеттік тіркеу жүргізген орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі және 
осындай шығарылымның мемлекеттік тіркеу күні: 

 
Эмитент облигациялардың шығарылымын алғаш рет жүзеге асыруда. 
 
3) жалпы саны, ақциялардың түрі мен құрылтайшылар төлеген атаулы құны, сынмен қатар 

акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы.  Айналымда жүрген, 
соңғы күнге сатып алу бағасы көрсетілген сатып алынған акциялар саны, Акцияларды 
сатып алу әдістемесі бекітілген күн. Акция шығарылымдарын мемлекеттік тіркеу жүргізген 
орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі және осындай шығарылымның мемлекеттік тіркеу күні; 

 
Шығарылған акциялар туралы мәліметтер 
 

Жалпы саны 50 000 000 дана 
Жай атаулы акциялар  50 000 000 дана 
Артықшылықты акциялар Жоқ  

Құрылтайшылар/акционерлер төлеген акциялардың 
атаулы құны 

58 400 дана бір акцияға 1 000 теңге Жалғыз 
құрылтайшысы 
10.10.2008 ж. 10.04.2009 ж. аралығында 1 000 теңге бір 
акцияға саны 18 404 723 дана 
10.04.2009 ж. 10.10.2009 ж. аралығында 1 241,0833 теңге 
бір акцияға саны 9 539 586 дана 
10.04.2009 ж. 10.10.2009 ж. аралығында 1 757,95 теңге 
бір акцияға саны  4 145 454дана 

Акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның 
жалпы сомасы 37 590 044 787 теңге 

Айналымда жүрген, сатып алынған акциялар 32 148 163 дана, қоғам сатып алған акциялар – жоқ 
Акцияларды сатып алу әдістемесі бекітілген күн Акциялардың құнын анықтау әдістемесі оларды сатып 

алу кезінде жалғыз акционердің шешімімен бекітілді 
30.07.2008 ж. 

Акциялар шығарылымына мемлекеттік тіркеу 
жүргізген орган 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу 
күні №А5695, 2008 жылғы 10 қазан  

 
4) Эмитент өз міндеттерін бағалы қағаздар иесі алдында орындаумау фактілері туралы 

мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеудегі кідіріс), акциялар бойынша 
дивиденттерді төлемеу (төлеудегі кідіріс), орындалмаған міндеттер көлемі және мыналардың, 
бағалы қағаздар бойынша (түрі және шығарылымы бойынша бөлек) есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақы сомасы, орындаудың мерзімін кешіктіру туралы мәліметтер 

 
Эмитент бағалы қағаздардың иелері алдында өз міндеттерін орындамау фактісі жоқ. 

 
5) егер қандай да бір бағалы қағаздардың шығарылымы тоқтатылса немесе негізсіз жасалған 
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деп танылса немесе күшін жойған жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік 
орган, негіздемесі және шешімдерді қабылдаған күн көрсетіледі 
 

Тоқтатылған немесе негізсіз жасалған немесе күшін жойған жағдайлар болмады. 
 
6) әр тіркелген шығарылым бойынша сыйақы төлеу күні, төлемге жататын сома, сатып алу және әр 

шығарылым бойынша өтеу кезінде төленген сома 
 

Эмитент облигациялар шығарылымын алғаш рет жүзеге асыруда. 
 

6) есептелген дивиденд сомасын және төленген дивиденд сомасын көрсетумен соңғы екі қаржы 
жылынан әр жыл сайынғы немесе іс жүзінде әрекет еткен кезеңге бір акцияға (жай, 
артықшылықты) дивиденд көлемі 

 
Жай акциялар бойынша дивидендтерді Эмитент өз акционерлеріне алғаш рет 2009 жылдың қорытындысы 
бойынша 2010 жылы төледі: 

теңге 
Кезең 1 жай акцияға 

дивиденд көлемі 
Жай акциялар бойынша 

төленген дивидендтер 
жиынтығы 

Жай акциялар бойынша 
дивидендтер төленді 

2009 год 19,3039 540 562 000 540 562 000 
2010 год 42,9181 1 201 824 000 1 201 824 000 
2011 год 27,4822 883 505 000 883 505 000 
2012 год 56,5909 1 819 294 860  621 000 000 

 
7) Эмитенттің бағалы қағаздарының саудасы жүзеге асырылатын негізгі нарықтар, сауда 

ұйымдастырушыларының атауларын қоса 
 
Эмитент қандай да бір ұйымдасқан нарықтарда бағалы қағаздардың саудасын жүзеге асырмайды. 

 
8) бұнын шығарылған облигациялардың әр түріне олардың иелеріне ұсынылатын құқық, соның 

ішінде шектеулерді (ковенант) бұзу кезінде жүзеге асырылған және бағалы қағаздардың иелері 
жасасқан бағалы қағаздар сатып алу-сату шарттары қарастырған құқықтар, бағалы қағаз 
иелерінің аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген 

 
Эмитент бұрын облигациялар шығарылымдарын жүзеге асырмады. 

 
7-ТАРАУ. Облигациялар шығарылымы туралы мәлiметтер 

 (бұл бөлiм облигациялық бағдарламаны 
мемлекеттік тiркеу кезiнде толтырылмайды) 

 
8-ТАРАУ. ҚОСЫМША АҚПАРАТ 

 
41-1.  ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.24.02. № 77 Қаулысымен алып тасталды  
 
42. Облигация айналымындағы шектеу 

Осы проспект облигация айналымына және орналастырылған облигациялардың мүмкін болатын 
иелеріне, соның ішінде, орталарында облигацияларды орналастыру болжамдалған тұлғаларға қатысты 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, шектеу қойылмаған. 

 
43. Эмитенттің облигациялар шығарылымына кететін шығындар сомасы және бұл шығындар 
қалай төленетіні туралы мәліметтер. 
Эмитенттің Қазақстан Республикасы бағалы қағаздардың ішкі нарығында облигациялар шығарылымы мен 
орналастыруына шығындар мынадай төлемдерден тұратын болады: 
•  «Қазақстан биржа қоры» АҚ ішкі ережелерімен сәйкес өндіріп алуларды жинау; 
• қаржы кеңесшісінің қызметтері – қаржылық қызмет көрсету шартына сәйкес – 3 000 000 теңге; 
• облигация иелері өкілінің қызметтері - облигация иелерінің мүдделерін таныту туралы 

келісімшартқа сәйкес – 100 000 теңге, ай сайын; 
• маркет-мейкер қызметтері –облигациялар бойынша маркет-мейкер қызметін көрсету туралы 

jl:31182804.220
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