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1. Наименование общества и его место нахождения: 
 

 Наименование общества: Акционерное общество «Estate Management Company»; 

 Место нахождения общества: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 240 «Г» 

 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: дата и номер справки или 

свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества, а также наименование 

органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию): 

  

 Дата государственной регистрации: 08 августа 2016 года; 

 Наименование регистрирующего органа: Управление юстиции Медеуского района Департамент 

юстиции города Алматы 

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о 

государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества 

объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций:  

Проспект выпуска акций АО «Estate Management Company» зарегистрирован Национальным Банком 

Республики Казахстан «04» октября 2016 года и внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных 

бумаг за номером А6035. 

По состоянию на дату отчета Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 

04 октября 2016 года №А6035 не заменялось. 

 

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности: 

Уставный капитал общества составил 93 504 970 000 тенге (Девяносто три миллиарда пятьсот четыре 

миллиона девятьсот семьдесят тысяч) тенге. 

Собственный капитал общества составил 99 235 642 965,75 тенге (Девяносто девять миллиардов двести 

тридцать пять миллионов шестьсот сорок две тысячи девятьсот шестьдесят пять) тенге семьдесят пять тиын. 

 

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось 

сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты 

публикации данного сообщения: 

В отчетном периоде с 04 октября 2016 года по 03 апреля 2017 года размещение акций АО «Estate 

Management Company» среди неограниченного круга инвесторов не осуществлялось. 

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести 

размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним 

из следующих способов, предусмотренных уставом общества: 

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты 

направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером: в отчетном периоде с 

04 октября 2016 года по 03 апреля 2017 года размещение акций АО «Estate Management Company» по праву 

преимущественной покупки не осуществлялось. 

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием 

наименования средств массовой информации и даты опубликования:  в отчетном периоде с 04 октября 

2016 года по 03 апреля 2017 года размещение акций АО «Estate Management Company» по праву 

преимущественной покупки не осуществлялось. 

7. Сведения об объявленных акциях: 

1) общее количество объявленных акций: 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) акции, в том 

числе: 

простых акции – 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) штук; 

привилегированных акций – 100 000 000 (сто миллионов) штук; 
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2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:  Гарантированный размер 

дивиденда на одну привилегированную акцию АО «Estate Management Company» устанавливается в размере 

10 тенге. 

Подлежащая выплате сумма дивиденда на одну привилегированную акцию общества за период их 

обращения в 2016 году рассчитывается по формуле: 

10/365*N, где N – количество календарных дней с даты первичного размещения привилегированных акций. 

 

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

проведения аукционов или подписки: 

Правила проведения аукциона или подписки при размещении эмиссионных ценных бумаг АО «Estate 

Management Company» утверждены решением Совета директоров АО «Estate Management Company» от 06 

ноября 2016 года (протокол №06/EMC – BD). 
 

9. Дата включения акций общества в официальный список фондовой биржи (при наличии): 

24 ноября 2016 года привилегированные акции АО «Estate Management Company» включены в официальный 

список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» по второй категории  

(протокол заседания Листинговой комиссии от 27 октября 2016 года №20). 
 

10. Сведения о размещении акций: 

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

периода: 

по состоянию на дату отчета размещено: 33 001 000 (тридцать три миллиона одна тысяча) акции, в том 

числе: 

простых акций – 30 000 000 (тридцать миллионов) штук; 

привилегированных акций – 3 001 000 (три миллиона одна тысяча) штук 

по состоянию на дату отчета не размещено: 1 266 999 000 (один миллиард двести шестьдесят шесть 

миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) акций, в том числе: 

простых акций – 1 170 000 000 (один миллиард сто семьдесят миллионов) штук; 

привилегированных акций – 96 999 000 (девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) 

штук. 

2) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения 

количества объявленных акций в соответствии со статьей 17-2 Закона Республики Казахстан от 31 

августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о 

банках)) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения:   

В отчетном периоде с 04 октября 2016 года по 03 апреля 2017 года Советом директоров АО «Estate 

Management Company» принято решение от 04 ноября 2016 года (Протокол №06/EMC – BD) об установлении 

3 001 000 (трех миллионов одной тысячи) штук привилегированных акций для размещения по цене 30 970 

(тридцать тысяч девятьсот семьдесят) тенге; 

3) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций 

банка на основании статьи 17-2 Закона о банках:  

 Не применимо, так как АО «Estate Management Company» не является банком. 

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

за отчетный период размещено 33 001 000 (тридцать три миллиона одна тысяча) акции, в том числе: 

 простых акций – 30 000 000 (тридцать миллионов) штук; 

 привилегированных акций – 3 001 000 (три миллиона одна тысяча) штук 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000895063


АО «Estate Management Company» 

 

 

4 

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и 

(или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной 

акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп 

размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно):  

На дату окончания отчетного периода по инициативе АО «Estate Management Company» и (или) по 

требованию акционеров общества акции не выкупались; 

11. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики 

определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг: 

Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Estate Management Company» утверждена 

решением Единственного участника ТОО «Кронос Казахстан» от  23 мая 2016 года.  АО «Estate Management 

Company» является правопреемником ТОО «Кронос Казахстан».  

 

12. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций: 

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных 

бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты:   

Общество не размещало акций по праву преимущественной покупки 

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг):  

На неорганизованном рынке ценных бумаг посредством подписки «04» ноября 2016 года было размещено 

3 001 000 (три миллиона одна тысяча) штук привилегированных акций Общества; 

цена размещения одной привилегированной акции – 30 970 (тридцать тысяч девятьсот семьдесят) тенге; 

сумма оплаты – 92 940 970 000 (девяносто два миллиарда девятьсот сорок миллионов девятьсот семьдесят 

тысяч) тенге. 

3) среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, 

номинальной стоимости акций, суммы оплаты: 

«06» октября 2016 года было размещено: 

Вид акций: простые акций общества 

Количество акций: 30 000 000 штук  

Номинальная стоимость простой акции: 18,80 тенге 

Сумма оплаты – 564 000 000 тенге. 

4) посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены 

размещения и суммы оплаты: Общество не размещало акций посредством размещения среди иных 

инвесторов  

5) посредством аукциона: Общество не размещало акции посредством аукциона. 

6) на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы 

оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения 

одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной 

акции за отчетный период (в случае если рассчитывалась): Общество не размещало акции на 

организованном рынке. 

7)  на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, 

количества акций и общей суммы оплаты: Общество не размещало акции посредством проведения 

аукциона на неорганизованном рынке 

8) посредством конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции 

общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации 

ценных бумаг и иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных 

ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных 

ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, 
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количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а 

также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение 

производных ценных бумаг): Общество не размещало акции посредством конвертирования ценных бумаг и 

иных денежных обязательств общества в акции. 

13. Способ оплаты размещаемых акций, их количество и сумма оплаты (с приложением документов, 

подтверждающих оплату, и копии справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих 

десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, 

выкупленных обществом), на дату, следующую за датой окончания размещения акций):  

1) деньгами:  

 привилегированные акции (входящее платежное поручение 1346 от 16 ноября 2016 года на 

основании договора б/н от 15 ноября 2016 года, сумма платежа – 79 990 895 470 тенге, плательщик – 

АО «БТА Банк», входящее платежное поручение 666 от 08 ноября 2016 года на основании договора 

купли-продажи акций № ЕМС\EMCO-01 от 08 ноября 2016 года, сумма платежа – 30 970 000 тенге, 

плательщик – ТОО «EMC OPERATIONS»); количество размещенных в отчетном периоде 

привилегированных акций – 3 001 000 штук.  

 простые акции (входящее платежное поручение 2 от 11 августа 2016 года, сумма платежа – 

106 050 000 тенге, входящее платежное поручение 1 от 06 сентября 2016 года, сумма платежа –

13 652 802,41 тенге, плательщик – Найзабеков Тимур); количество размещенных в отчетном периоде 

простых акций – 30 000 000 штук. 

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный 

идентификационный номер и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления 

отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки): акции общества не оплачивались ценными 

бумагами; 

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату 

составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной 

собственности): акции общества не оплачивались правами на результаты интеллектуальной собственности;  

4) имущественными правами: привилегированные акции - (оценщик- ТОО «Независимая 

Оценочная Компания «KazPrice», дата составления отчета об оценке – 17 августа 2016 года, сумма 

оценки – 12 919 104 530 тенге, дата акта приема-передачи и (или) акта сверки имущества – 22 ноября 

2016 года: договор оплаты размещаемых акций имуществом № Т-101 от 22 ноября 2016 года и акт приема-

передачи имущества от 22 ноября 2016 года в приложении; 

5) путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств в размещаемые простые акции 

общества (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки): акции 

общества не оплачивались путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств в размещаемые 

простые акции общества 

6) иным способом в случае реорганизации общества: простые акции -– разница между активами и 

обязательствами по передаточному акту, сумма – 444 180 397,59 тенге (оценка доли в уставном 

капитале, оценщик – ТОО «SOGLASIE LTD», дата составления отчета об оценке – 23 мая 2016 года, 

сумма оценки – 444 297 197,59 тенге). 

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

исполнения опциона, в случае заключения обществом договора опциона при размещении акций 

общества: 

За отчетный период с 04 октября 2016 года по 03 апреля 2017 года Общество не заключало договор опциона.  

15. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества:  

1) наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на 

оказание услуг андеррайтера, заключенного обществом, а также участников эмиссионного 

консорциума: АО «Estate Management Company» при размещении данного выпуска не обращался к услугам 

андеррайтера (эмиссионных консорциумов) 
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«Estate Management Company» 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 

(«Estate Management Company» АҚ)  

(ары қарай – «қоғам») 

2016 жылдың 04 қарашасынан 2017 жылдың 03 сәуір аралық 

кезеңіндегі  

АКЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

ТУРАЛЫ ЕСЕП 

 

 

 

 

 

 

 

Өкілетті органмен акцияларды орналастыру туралы есепті бекіту акцияларды орналастыру туралы 

қорытындылар есебінде сипатталған акцияны сатып алуға қатысты салымшылардың қандай болмасын 

ұсынымдарын білдірмейді және берілген құжаттағы ақпараттың дәлдігін растамайды. Акционерлік қоғамның 

лауазымдық тұлғалары акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте көрсетілген барлық 

ақпараттың дәлдігін және акционерлік қоғам мен оның акцияларын орналастыруға қатысты салымшыларды 

жаңылыстырмайтындай ақиқат екенін растайды.  

АЛМАТЫ, 2017 ЖЫЛ 

 

 

 



АО«Estate Management Company» 

 

 

2 

 
1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері:  

 

 Қоғам атауы:  «Estate Management Company» акционерлік қоғамы; 

 Қоғамның орналасқан жері: 050000, Қазақстан Республикасы,  Алматы қ., Фурманов көш., 240 «Г»-үй 

 

2. Қоғамның мемлекеттік тіркеуі (қайта тіркеуі) туралы мәлімет: қоғамның мемлекеттік тіркеуі 

(қайта тіркеуі) туралы куәліктің немесе анықтаманың мерзімі мен нөмірі, сонымен қатар оның 

мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркеуін) жүзеге асырған органның атауы:  

  

 

 Мемлекеттік тіркеу  күні: 2016 жылғы 08 тамыз;  

 Тіркеуші органның атауы: Алматы қаласы әділет Департаментінің Медеу ауданының әділет 

Басқармасы  

3. Жарияланған акциялар шығаруының мемлекеттік тіркеу күні (жарияланған акциялар санының 

өсуіне байланысты жарияланған акциялар шығарылуының мемлекеттік тіркеу күні) және 

жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі:   

«Estate Management Company» АҚ акцияларының шығарылу даңғылы Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкімен 2016 жылғы «04» қазанда тіркеліп, Мемлекеттік құнды эмиссионды қағаздар 

тізбесіне А6035 нөмірімен енгізілді. 

 Есеп беру мерзімі жағдайы бойынша жарияланған акцияларды шығару туралы 2016 жылғы 04 

қазанда мемлекеттік тіркеу туралы №А6035 куәлік  ауыстырылған жоқ.  

 

4. Қаржылық есеп деректеріне сәйкес қоғамның жарғылық және жеке капиталы туралы мәліметтер: 

Қоғамның жарғылық капиалы 93 504 970 000 (Тоқсан үш миллиард бес жүз төрт миллион тоғыз жүз жетпіс 

мың) теңгені құрады.   

Қоғамның жеке капиталы 99 235 642 965,75 (Тоқсан тоғыз миллиард екі жүз отыз бес миллион алты жүз 

қырық екі мың тоғыз жүз алпыс бес) теңге жетпіс бес тиынды құрады.  

5. Берілген хабарламаны жариялау үшін күні көрсетілген салымшылардың  шектелмеген шеңбері 

арасында қоғамның акцияларды орналастыру туралы хабарламасын жариялау бойынша бұқаралық 

ақпарат құралдарының атауы:  

 2016 жылдың 04 қазанынан 2017 жылдың 03 сәуірі аралығындағы есебінде «Estate Management Company»  

АҚ акциялары салымшылардың шектелмеген шеңберінің арасында жүзеге асырылмады.  

6. Қоғамның жарғысымен қарастырылған келесі әдістермен қоғам акцияларын олардың акцияларды 

сатып алу құқықтарына сәйкес акционерлермен ұсынылған орналастырылған акцияларды сатып 

алу туралы өздерінің акционерлеріне ақпарат жеткізу туралы:   

1) Акционерге хабарлама жіберілген күні көрсетілген жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы және 

акционермен жіберу күні көрсетілген хабарламаны алу:  2016 жылдың 04 қазанын 2017 жылдың 03 сәуірі 

аралығындағы  «Estate Management Company» АҚ есебінде артықшылықты сатып алу құқығы бойынша 

жүзеге асырылмады.  

2) Бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетілген ұсыныстарды бұқаралық ақпарат 

құралдарының атауы мен жариялау күні көрсетілген жариялау арқылы: 2016 жылғы 04 қазаннан 2017 

жылғы 03 сәуір аралығындағы  «Estate Management Company» АҚ есебінде артықшылықты сатып алу 

құқығы бойынша жүзеге асырылмады. 

7. Жарияланған акциялар туралы мәліметтер:  

1) жарияланған акциялардың жалпы саны: 1 300 000 000 (бір миллиард үш жүз миллион) акция, 

соның ішінде: 
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 қарапайым акциялар – 1 200 000 000 ( бір миллиард екі жүз миллион) дана; 

айрықша құқыққа ие болған акциялар– 100 000 000 (жүз миллион) дана; 

2) айрықша құқыққа ие болған  акциялар бойынша дивиденттің кепілденген мөлшері: «Estate 

Management Company» АҚ-ның бір айрықша құқыққа ие болған   дивидент үшін кепілденген мөлшері 

10 теңге мөлшерінде орнатылады.  

Өтеуге жататын бір артықшыланған қоғам акциясы олардың 2016 жылдағы айналымдағы кезеңдегі сомасы 

мына формула бойынша есептеледі:  

10/365*N, мұнда N – айрықша құқыққа ие болған акцияларды алғашқы орналастыру күнінен бастап 

күнтізбелік күндер саны.  

8. Қол қоюлар мен аукциондарды өткізу тәртіптері және шарттары туралы қоғамның ішкі құжатын 

бекіту мен қабылдау күні туралы мәліметтер:  

«Estate Management Company» АҚ эмиссонды құнды қағаздарын орналастыру кезіндегі қол қоюларды немесе 

аукциондарды өткізу ережелері 2016 жылғы 06 қарашадағы «Estate Management Company» АҚ 

директорларының кеңесінің шешімімен бекітілді (№60/ЕМС – BD хаттамасы).  
 

9.  Қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне қосу күні (болған жағдайда):   

2016 жылғы 24 қарашада «Estate Management Company» АҚ айрықша құқыққа ие болған акциялары 

«Қазақстандық қор биржасы» құнды қағаздар ресми тізіміне екінші санат бойынша қосылды (2016 жылдың 

27 қазанындағы №20 Листинг комиссиясы отырысының хаттамасы).   

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:  

1) есеп беру кезеңінің соңындағы жағдайы, түрі бойынша орналастырылған немесе 

орналастырылмаған акциялар саны:  

есеп күні жағдайы бойынша 33 001 000 (отыз үш миллион бір мың) акция, соның ішінде:  

қарапайым акциялар – 30 000 000 (отыз миллион) дана; 

айрықша құқыққа ие болған акциялар – 3 001 000 (үш миллион бір мың) дана 

есеп беру күні жағдайы бойынша орналастырылмаған: 1 266 999 000 (бір миллиард екі жүз алпыс алты 

миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың ) акция, сонын ішінде: қарапайым акциялар -– 1 170 000 000 (бір 

миллиард жүз жетпіс миллион) дана;  

айрықша құқыққа ие болған акциялар - 96 999 000 (тоқсан алты миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана. 

2) Қоғам директорларының шешім қабылдау күні (1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметтері» (ары қарай – 

банктер туралы Заң) туралы Заңның 17-2 бабына сәйкес жарияланған акциялар санының өсуі 

жағдайын санамағанда) есептік кезеңде акциялардың орналасу санын орнату туралы және оларды 

орналастыру құны:  

2016 жылғы 04 қазаннан 2017 жылғы 03 сәуірге дейінгі есеп кезеңінде «Estate Management Company» АҚ 

директорлар Кеңесімен 2016 жылғы 04 қарашада (№06/EMC – BD хаттамасы) 3 001 000 (үш миллион бір 

мың) дана айрықша құқыққа ие болған акциялар үшін баға бойынша 30 970 (отыз мың тоғыз жүз жетпіс) 

теңге;    

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешім қабылдаған күні  17-2 бабының негізінде банктың 

жарияланған акцияларын алу туралы Қазақстан Республикасының шешім қабылдаған күні:  

 Қолданылмайды, өйткені «Estate Management Company» АҚ банк емес.  

4) түрлері бойынша есеп кезеңінде орналастырылған акциялар саны:  

есепті кезеңде 33 001 000 (отыз үш миллион бір мың) акция орналастырылды, соның ішінде:  
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 қарапайым акциялар– 30 000 000 (отыз миллион) дана; 

 айрықша құқыққа ие болған акциялар– 3 001 000 (үш миллион бір мың) дана. 

5) есеп кезеңінің соңындағы қоғамның талабы немесе акционердің талаптары бойынша бір 

қарапайым және айрықша құқыққа ие болған акцияны  сатып алудың бағасы көрсетілген, 

акцияларды сатып алу шешімін қабылдаған күні берілген,  сонымен қатар қоғамның 

орналастырылған акцияларды сатып алуға кеткен  шығындары (сатып алудың әр түрі бойынша 

жеке-жеке):  

Есептік кезең соңына «Estate Management Company» АҚ еркі бойынша немесе қоғам акционерлерінің талабы 

бойынша акциялар сатылып алынбады;   

11. Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе құрылтай жиналыспен құнды қағаздарды 

ұйымдастырылмаған нарықта олардың сатып алу кезіндегі акциялар бағасын анықтау әдісін бекіту 

күні:  

 

«Estate Management Company» АҚ сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесі 

«КроносҚазақстан» ЖШС Жалғыз қатысушысымен 2016 жылғы 23 мамырда ғы шешімімен бекітілді. «Estate 

Management Company»  АҚ  «КроносҚазақстан» ЖШС мұрагері болып саналады. 

  

12. Акцияларды орналастыру есептік кезеңдегі акцияларды орналастыру (сату) әдістері:  

1) түрлері көрсетілген, акциялар немесе басқа да құнды қағаздар саны, қоғамның қарапайым 

акцияларына тасымалдау, орналастыру құқығы бойынша бағалар мен төлем сомасы:  

Қоғам артықшылықты сатып алу құқығы бойынша акцияларды орналастырған жоқ  

2) жазылу арқылы (құнды қағаздардың ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта):  

Құнды қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жазылу арқылы 2016 жылғы «04» қарашада Қоғамның 

3 001 000 (үш миллион бір мың) дана айрықша құқыққа ие болған акциялар орналастырылды;  

Бір айрықша құқыққа ие болған акция орналасуының бағасы - 30 970 (отыз мың тоғыз жүз жетпіс)теңге; 

Төлем сомасы– 92 940 970 000 (тоқсан екі миллиард тоғыз жүз қырық миллион тоғыз жүз жетпіс мың) теңге.  

3) түрі, акциялар саны, акциялардың номиналды құны, төлем сомасы көрсетілген құрылтайшылар 

арасында (жаңадан қалыптасқан қоғамдар үшін):  

2016 жылдың «06» қазанында орналастырылды:  

 акциялар түрі: қоғамның қарапайым акциялары  

акциялар саны: 30 000 000 дана 

қарапайым акциялардың номиналды құны: 18,80 теңге.  

Төлем сомасы - – 564 000 000 .теңге 

4) түрі, акциялар саны, орналастыру бағасы мен төлем сомасы көрсетілген басқа салымшылардың 
арасында орналастыруы арқылы : қоғам басқа салымшалар арасында орналастыру арқылы акцияларды 

орналастырмады.  

5) аукцион арқылы: Қоғам аукцион арқылы аукцион орналастырған жоқ. 

6) құнды қағаздар ұйымдастырылған нарығында аукционды өткізу мерзімін, түрін, акциялар 

санын және төлемнің жалпы сомасының көрсетілуімен: Қоғам ұйымдаспаған нарықта 

аукцион өткізу арқылы акцияларды орналастырмаған. 
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7) құнды қағаздардың ұйымдаспаған нарығында аукционды өткізу мерзімін, түрін, акциялар 

санын және төлемнің жалпы сомасының көрсетілуімен: Қоғам ұйымдаспаған нарықта аукцион 

өткізу арқылы акцияларды орналастырмаған. 

8) қоғамның акциясында айырбасталатын құнды қағаздардың санын, құнды қағаздарды 

және қоғамның басқа да ақшалай міндеттемелерін айырбастауды өткізу күнінің 

көрсетілуімен құнды қағаздарды және қоғамның басқа ақшалай міндеттемелерін айырбастау 

арқылы немесе туынды құнды қағаздарды шетел мемлекетінің аумағында орналастыру 

арқылы (туынды құнды қағаздардың атауын, туынды құнды қағаздарды орналастыру 

арқылы орналасқан акциялар санын, Қазақстан Республикасының, сондай-ақ заңнамаға 

сәйкес туынды құнды қағаздарды орналастыруды жүзеге асырған мемлекеттің құнды 

қағаздар нарығында алуға ұсынылған акциялар санының көрсетілуімен): Қоғам құнды 

қағаздарды және акциядағы қоғамның ақшалай міндеттемелерін айырбастау арқылы акцияларды 

орналастырмаған. 

13. Орналасқан акцияларды төлеу әдістері, олардың саны және төлеу сомасы (акцияларды 

орналастыруды аяқталу күнінен кейінгі күнге берілген төлемді растайтын құжаттарды және 

тіркеуші берген орналасқан акциялардың жалпы санына он және одан көп пайыздарына 

(қоғаммен сатып алынған акцияларды санамағанда) ие болған акционерлер туралы 

анықтаманың көшірмесінің қосымшасымен): 

 айрықша құқыққа ие болған акциялар (2016 жылғы 15 қарашадағы н/сіз шарттың 

негізінде 2016 жылғы 16 қарашадағы 1346 кіретін төлемдік тапсырма, төлемнің сомасы – 

79 990 895 470 теңге; төлемші – «БТА Банк» АҚ, 2016 жылдың 08 қарашасындағы № 

ЕМС\EMCO-01 акцияларды сатып алу-сату шартының негізінде 2016 жылғы 08 қарашадағы 

666 кіретін төлемдік тапсырма, төлемнің сомасы - 30 970 000 теңге, төлемші - «EMC 

OPERATIONS» ЖШС); есепті кезеңдегі орналастырылған айрықша құқыққа ие болған акциялардың 

саны – 3 001 000 дана. 

 қарапайым акциялар (2016 жылғы 11 тамыздағы 2 кіретін төлемдік тапсырма, төлемнің 

сомасы – 106 050 000 теңге, 2016 жылғы 6 қыркүйектегі 1 кіретін төлемдік тапсырма, 

төлемнің сомасы – 13 652 802,41 теңге, төлемші – Найзабеков Тимур); есепті кезеңде 

орналастырылған қарапайым акциялардың саны - 30 000 000 дана. 

2) құнды қағаздармен (құнды қағаздарды шығарушының атауын, оның мекенжайын, ұлттық 

сәйкестендіру нөмірін және құнды қағаздар санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы 

есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, мәмілені тіркеу күнін көрсету қажет): қоғамның 

акциялары құнды қағаздармен төленбеген; 

3) интеллектуалды меншіктің нәтижесінің құқығымен (бағалаушының атауын, бағалау 

туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, интеллектуалды меншіктің қабылдау-жіберу 

акті туралы деректерді көрсету қажет): қоғамның акциялары интеллектуалды меншіктің 

нәтижесінің құқығымен төленбеген; 

4) айрықша құқыққа ие болған акциялар – мүліктік құқықтармен (бағалаушы – «KazPrice» 

Тәуелсіз Бағалау Компаниясы» ЖШС, бағалау туралы есептің жасалу күні – 2016 жылдың 17 

тамызы, бағалау сомасы – 12 919 104 530 теңге, қабылдау-жіберу актінің және (немесе) мүлікті 

салыстыру актінің күні – 2016 жылдың 22 қарашасы: 2016 жылдың 22 қарашасынан № Т-101 

орналастырылған акцияларды мүлікпен төлеу келісім-шарты мен 2016 жылдың 22 қарашасынан 

мүлікті қабылдау-беру актісі қосымшада; 
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5) қоғамның орналастырылған қарапайым акцияларына құнды қағаздарды және басқа да 

ақшалай міндеттемелерді айырбастау арқылы (бағалаушының атауын, бағалау туралы 

есептің жасалу күнін, бағалау сомасын көрсету қажет): қоғамның акциялары қоғамның 

орналастырылған қарапайым акцияларына құнды қағаздарды және басқа ақшалай міндеттемелерді 

айырбастау арқылы төленбеген; 

6) қарапайым акциялар – қоғамның қайта құрылу жағдайында басқа әдістермен – жіберу акті 

бойынша активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмашылық, сомасы – 444 180 397, 59 

теңге (жарғылық капиталдағы үлестің бағалауы, бағалаушы - «SOGLASIE LTD» ЖШС, 

бағалау туралы есептің жасалу күні – 2016 жылғы 23 мамыр, бағалау сомасы – 444 297 197, 59 

теңге).  

14. Опционның құны, опционның шарты құрылған қоғамның акциялар саны, қоғаммен 

опционның шартын қоғамның акцияларын орналастыру кезінде жасау жағдайында 

опционды орындау бағасы: 

2016 жылғы 04 қазаннан бастап 2017 жылғы 3 сәуірге дейін есептік мерзім ішінде Қоғам опцион 

шартын жасаған жоқ. 

15. Қоғамның акцияларын шығару антеррайтерлері (эмиссиялық консорциум) туралы 

ақпарат: 

1) құнды қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, қоғаммен жасалған 

кепілшінің қызмет көрсетуіне арналған шарттың күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық 

консорциум қатысушыларының атауы: «Estate Management Company» АҚ осы басылымды 

орналастыру кезінде кепілшінің (эмиссиялық консорциумдардың) қызметіне жүгінген жоқ; 

2) андеррайтермен акцияларды орналастыру тәсілдері: «Estate Management Company» АҚ осы 

басылымды орналастыру кезінде антеррайтердің (эмиссиялық консорциумдардың) қызметіне 

жүгінген жоқ; 

3) андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдеріне төленген 

(төленетін) орналастырудың және орналасқан әр акцияның жалпы көлемінен пайыздық 

көрсеткіштегі комиссиялық сыйақы, сондай-ақ шығындар туралы басқа да деректер: «Estate 

Management Company» АҚ осы басылымды орналастыру кезінде антеррайтердің (эмиссиялық 

консорциумдардың) қызметіне жүгінген жоқ; 

4) листингке шығарудың, орналастырудың және қосудың ұстанымдарының негізгі 

санаттары. Көрсетілген ұстанымдар қоғамның өзі емес, оларды төлейтін тұлға көрсетілген 

жағдайда - «Estate Management Company» АҚ өз еркімен акцияларды шығару және орналастыру 

бойынша барлық ұстанымдарды өтейді. 

5) андеррайтерлерді жұмылдырусыз есептік кезеңде  орналастырылған акциялардың және  

орналастырудың алдағы жоспарларының саны: 

 «Estate Management Company» АҚ есептік кезеңде дербес түрде 3 001 000 дана 

артықшылықты акциялар мен 30 000 000 дана қарапайым акцияларды орналастырды 

 «Estate Management Company» АҚ өз еркімен  кезеңде Еstate Management Company» АҚ 

алдағы уақытта өз еркімен жарияланған акцияларды орналастыруға жоспарлауда; 

16.  Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер: 
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