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АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ 
 
 

Эмитенттің толық атауы: 
«Фридом Финанс» 

акционерлік қоғамы 
 
 

Эмитенттің қысқаша атауы: 
«Фридом Финанс» 

АҚ 
 

(бұдан әріде мәтін бойынша - «Қоғам») 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде 

сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстамалар беруді дегенді білдірмейді. 

Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы 
ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі тек Қазақстан 

Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестік тұрғысынан қарастырылды. Акционерлік қоғамның 

лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік көтереді және онда 

берілген бүкіл ақпараттың сенімді болып табылатынын және инвесторларды қоғамға және ол орналастыратын 

акцияларға қатысты адастырмайтынын растайды. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы қаласы, 2006 жыл. 
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ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ 
 

1-ші бөлім. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер 
 
2. Қоғамның атауы:  
Қоғамнының бұрынғы атауы (09.09.2013 ж. өзгерілген):  
Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық атауы: «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») 
акционерліқ  қоғамы; 
Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы: Акционерное общество «Seven Rivers Capital» («Севен 
Риверс Капитал»). 
Қоғамның мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы: «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») 
АҚ; 
Қоғамның орыс тілдегі қысқаша атауы: АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).». 
Қоғамнының қазіргі атауы: 
Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық атауы: «Фридом Финанс» акционерліқ  қоғамы; 
Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы: Акционерное общество «Фридом Финанс». 
Қоғамның мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы: «Фридом Финанс» АҚ; 
Қоғамның орыс тілдегі қысқаша атауы: АО «Фридом Финанс». 
3. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер: 
 
3. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер: 
Қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтаманың күні мен нөмірі: 2013 жылы 09-ші 
қыркүйек, №5350-1910-01-АҚ; 
Қоғамды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органның атауы: Алматы қаласының Әділет 
департаменті Бостандық ауданының Әділет басқармасы. 
 
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі: 600500559925 
 
5. Қоғамның орналасқан жері: 
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғ., 77/7, үй-жай 
нөмірі 3а, байланыс телефондарының нөмірлері: тел. +7(727) 311 10 64/65, электронды пошта 
мекенжайы: info@ffin.kz.» 
 
6. Қоғамның банктік реквизиті: 
IBAN  KZ099261802139314000 
«Казкоммерцбанк» АҚ АФ 
БИН 061140003010 
БИК  KZKOKZKX 
КБЕ 15 
 
7. Қоғамның қызмет түрлері:  

• бағалы қағаздар нарығында брокерлік-дилерлік қызмет; 

• инвестициялық қоржынды басқару; 

• инвестициялық қорды сенімгерлік басқару бойынша қызмет;  

• кеңесшілік қызмет;  

• ақпараттық-талдампаздық қызмет; 

• Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған өзге қызмет. 
 
8. Қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және 
(немесе) Қазақстан Республикасысының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы 
туралы мәліметтер: жоқ  
 
9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілеттіктерінің атауы, тіркелген күні, 
орналасқан жері және почталық мекен-жайлары. 
1)  «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Астана қаласы бойынша филиалы: 
Филиал атауы: 
мемлекеттік тілінде:  
- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Астана қаласы бойынша филиалы; 
-  қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ-ның Астана қаласы бойынша филиалы;  
орыс тілінде:  
- толық атауы: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Астана;  
- қысқартылған атауы: Филиал АО ««Фридом Финанс»»  в городе Астана. 
Тіркелген күні: 
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2014 жыл 07 тамыз.  
Орналасқан жері және почталық мекен-жайы: 
010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,  Есіл ауданы, Сығанак көшесі, 15 үй, ВП-10а. 
2) «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Ақтау қаласы бойынша филиалы: 
Филиал атауы: 
мемлекеттік тілінде:  
- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Ақтау қаласы бойынша филиалы; 
-  қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ-ның Ақтау қаласы бойынша филиалы;  
орыс тілінде:  
- толық атауы: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Актау;  
- қысқартылған атауы: Филиал АО «Фридом Финанс»  в городе Актау. 
Тіркелген күні: 
2014 жыл 25 тамыз.  
Орналасқан жері және почталық мекен-жайы: 
130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, 55 үй; 
3) «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Атырау қаласы бойынша филиалы: 
Филиал атауы: 
мемлекеттік тілінде:  
- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Атырау қаласы бойынша филиалы; 
-  қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ-ның Атырау қаласы бойынша филиалы;  
орыс тілінде:  
- толық атауы: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Атырау;  
- қысқартылған атауы: Филиал АО «Фридом Финанс»  в городе Атырау. 
Тіркелген күні: 
2014 жыл 02 қыркүйек.  
Орналасқан жері және почталық мекен-жайы: 
060011, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Қаныш Сатпаев көшесі, 50 
үй, 46 пәтер.2. 
4) «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Тараз қаласындағы филиалы: 
Филиал атауы: 
мемлекеттік тілінде:  
- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Тараз қаласындағы филиалы; 
-  қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ Тараз қаласындағы филиалы;  
орыс тілінде:  
- толық атауы: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Тараз;  
- қысқартылған атауы: Филиал АО «Фридом Финанс»  в городе Тараз. 
Тіркелген күні: 
2014 жыл 03 қыркүйек.  
Орналасқан жері және почталық мекен-жайы: 
080000, Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Абай даңғылы, 148 үй, 2 
пәтер; 
5) «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Шымкент қаласы бойынша филиалы: 
Филиал атауы: 
мемлекеттік тілінде:  
- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Шымкент қаласы бойынша 
филиалы; 
-  қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ Шымкент қаласы бойынша филиалы;  
орыс тілінде:  
- толық атауы: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Шымкент;  
- қысқартылған атауы: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Шымкент. 
Тіркелген күні: 
2014 жыл 04 қыркүйек.  
Орналасқан жері және почталық мекен-жайы: 
160011, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Әл Фараби 
ауданы, Туркестанская көшесі, 65А үй. 
6) «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Қостанай қаласы бойынша филиалы: 
Филиал атауы: 
мемлекеттік тілінде:  
- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Қостанай қаласы бойынша 
филиалы; 
-  қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ Қостанай қаласы бойынша филиалы;  
орыс тілінде:  
- толық атауы: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Костанай;  
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- қысқартылған атауы: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Костанай. 
Тіркелген күні: 
2014 жыл 08 қыркүйек.  
Орналасқан жері және почталық мекен-жайы: 
110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 
199 үй. 
7) «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Ақтөбе қаласы бойынша филиалы: 
Филиал атауы: 
мемлекеттік тілінде:  
- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Ақтөбе қаласы бойынша филиалы; 
-  қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ Ақтөбе қаласы бойынша филиалы;  
орыс тілінде:  
- толық атауы: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Актобе;  
- қысқартылған атауы: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Актобе. 
Тіркелген күні: 
2014 жыл 08 қыркүйек.  
Орналасқан жері және почталық мекен-жайы: 
030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, ағайыңды Жұбановтардың  
көшесі, 289Б үй, 1 кабинет. 
8) «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Өскемен қаласы бойынша филиалы: 
Филиал атауы: 
мемлекеттік тілінде:  
- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Өскемен қаласы бойынша филиалы; 
-  қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ Өскемен қаласы бойынша филиалы;  
орыс тілінде:  
- толық атауы: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Усть-Каменогорске;  
- қысқартылған атауы: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Усть-Каменогорске. 
Тіркелген күні: 
2014 жыл13 қыркүйек.  
Орналасқан жері және почталық мекен-жайы: 
070003, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Потанин көшесі, 
21 үй, 4 пәтер. 
9) «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Қарағанды қаласы бойынша филиалы: 
Филиал атауы: 
мемлекеттік тілінде:  
- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Қарағанды қаласы бойынша 
филиалы; 
-  қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ Қарағанды қаласы бойынша филиалы;  
орыс тілінде:  
- толық атауы: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Караганда;  
- қысқартылған атауы: Филиал АО «Фридом Финанс»  в городе Караганда. 
Тіркелген күні: 
2014 жыл 10 қыркүйек.  
Орналасқан жері және почталық мекен-жайы: 
100008, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы 
ауданы, Ерубаев көшесі, 35 үй, 42 пәтер. 
10) «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Павлодар қаласындағы филиалы: 
Филиал атауы: 
мемлекеттік тілінде:  
- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Павлодар қаласындағы       
филиалы; 
-  қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ Павлодар қаласындағы филиалы;  
орыс тілінде:  
- толық атауы: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Павлодар;  
- қысқартылған атауы: Филиал АО «Фридом Финанс»  в городе Павлодар. 
Тіркелген күні: 
2014 жыл 10 қыркүйек.  
Орналасқан жері және почталық мекен-жайы: 
140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Акадамик Марғұлан 
көшесі, 110 үй, 15 кеңсе. 
11) «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Орал қаласындағы филиалы: 
Филиалдың атауы: 
мемлекеттік тілінде:  
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- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Орал қаласыдағы филиалы; 
-  қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ Орал қаласындағы филиалы;  
орыс тілінде:  
- толық атауы: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Уральск;  
- қысқартылған атауы: Филиал АО ««Фридом Финанс»»  в городе Уральск. 
Тіркелген күні: 
2014 жыл 03 желтоқсан.  
Орналасқан жері және почталық мекен-жайы: 
090002, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Евразия даңғылы, 
35/2 үй, 17 кеңсе. 
12) «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Семей қаласындағы филиалы: 
Филиал атауы: 
мемлекеттік тілінде:  
мемлекеттік тілінде:  
- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Семей қаласындағы филиалы; 
-  қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ Семей қаласындағы филиалы;  
орыс тілінде:  
- толық атауы: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Семей;  
- қысқартылған атауы: Филиал АО ««Фридом Финанс»»  в городе Семей. 
Тіркелген күні: 
2014 жыл 04 наурыз.  
Орналасқан жері және почталық мекен-жайы: 
            071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы,  Міржақып 
Дулатов көшесі, 167 үй, 120 пәтер. 
10.  Акционерлік қоғамның қаржылық есеп-қисабының аудитын жүзеге асырған (жүзеге 
асырушы) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың тегі, есімі, болса - әкесінің 
есімі), олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) жататыны көрсетіледі: аудит 
жүзеге асырылмады. 
Тиісті қызметтер көрсетуге келісімшарттар жасасқан құқықтық және қаржылық мәселелер 
жөніндегі кеңесшілердің толық ресми атауы, олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, 
палаталарға) жататыны көрсетіледі: келісімшарттар жасалмады. 
11. Қоғам корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күн: кодексті қабылдау қоғамның 
жарғысымен көзделмеген.  

 
2-ші бөлім. Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері) 

 

12. Қоғамның директорлар Кеңесі: 

№ Қоғамның 
директорлар Кеңесі 

төрағасының және 

мүшелерінің аты-
жөні, бар болса - 

әкесінің аты, туған 

жылы (тәуелсіз 

директорды (-ларды) 
көрсете отырып) 

Директорлар Кеңес 
мүшесінің 

хронологиялық 

тәртіппен берілген 
соңғы үш жылда және 

қазіргі уақытта 

атқаратын лауазымы, 

оның ішінде қоса 
атқаратын қызметі және 

олардың қызметтеріне 

кірісу күні 

Директорлар 
Кеңесі 

мүшелеріне 

тиесілі дауыс 
беретін 

акцияларының 

қоғамның дауыс 

беретін 
акцияларының 

жалпы санына 

пайыздық ара 
қатынасы 

Еншілес және 
тәуелді 

ұйымдардың 

директорлар кеңесі 
мүшелеріне тиесілі 

акциялардың 

(жарғылық 

капиталдағы 
үлесінің) осы 

ұйымдардың 

орналастырылған 
акцияларының 

(жарғылық 

капиталдағы 
үлесінің) жалпы 

санымен проценттік 

ара қатынасы 

1 Қоғамның 
директорлар 

Кеңесінің төрағасы - 

Рахилькин Аркадий 
Валерьевич, 28 

25.04.2008 жылдан 
бастап қазіргі уақытқа 

дейін - Қоғамның 

директорлар Кеңесінің 
төрағасы; 

жоқ жоқ 
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наурыз 1969 ж.т. 
14.12.2006 ж. – 

25.04.2008 ж. 
Қоғамнының 

Директорлар Кеңесінің  

мүшесі; 

14.12.2006 ж. – 
25.04.2008 ж. - 

Қоғамның Басқару 

Төрағасы;  

18.06.2010 жылдан 

бастап қазіргі уақытқа 

дейін – «Caspian Group» 
(Каспийская группа) АҚ 

Басқарманың Төрағасы; 

18.03.2008 ж. –

  17.06.2010 ж.  –
«Caspian Group» 

(Каспийская группа) АҚ 

Басқарманың мүшесі. 

2 Директорлар 

Кеңесінің  мүшесі -  

Миникеев Роман 

Дамирович, 21 
кыркүйек 1978 ж.т. 

19.07.2013ж. – қазіргі 

уақытқа дейін Қоғам 

басқармасының 

төрағасы; 

18.07.2013ж. – қазіргі 

уақытқа дейін 

Қоғамның Директорлар 
кеңесінің мүшесі; 

13.09.2010ж.- 

24.07.2013ж. «Teniz 

Invest» ЖШС Жобаны 
қаржыландыру 

бөлімінің бастығы; 

01.07.2010ж. – 
13.09.2010ж. «ИнПро» 

АҚ Жобаны 

қаржыландыру 
департаментінің 

директоры  

жоқ жоқ 

3  Директорлар 

Кеңесінің мүшесі – 
тәуелсіз директор - 

Мантаева Мадина 

Болтаевна, 14  

наурыз 1973 т.ж. 

27.08.2013ж. – қазіргі 

уақытқа дейін 
Қоғамның  Директорлар 

кеңесінің мүшесі – 

тәуелсіз директоры; 

01.06.2013 ж. – қазіргі 

уақытқа дейін - 

«Евразийский Капитал» 

АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі – 

тәуелсіз директоры; 

31.08.2012ж.-
16.05.2013ж.- 

«AmanatInsurance» СК» 

жоқ жоқ 
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АҚ Қаржы 

басқармасының 
басшысы; 

01.06.2012ж.-

20.08.2012ж.- 

«EliteLogisticKazakhstan
» ЖШС Қаржы 

директоры; 

29.05.2009ж.-
16.01.2012ж.- «Астана - 

финанс» сақтандыру 

компаниясы» АҚ 
(12.12.2011ж. «Standard» 

сақтандыру 

компаниясы» АҚ болып 

атауы өзгертілген) 
Жоспарлау және 

инвестициялау 

бөлімінің басшысы 

 

 

Алдыңғы  екі жылда Қоғамның директорлар Кеңесі құрамындағы көрсетілген өзгерістердің 

себептері: 

 

Акционерлердің жалпы жиналысының 2010 жылғы 18 ақпандағы №11 шешімімен Коғамның 

директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Но Сок Кюн (Noh Seok Kyun) мен Ли Ёнг Ро (Lee Yong Ro) 
сайланды. 

2011 ж. 17 қаңтар айынан бастап № 15 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен 

Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры Woo Wook Il (Ву  Вук Ил)  мерзімінен бұрын 

өкілдігінен тоқтатылады.  Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз 
директоры қызметіне Sohn Seung Ryeal  (Сон Сеунг Реал) тағайындалады. 

2011 ж. 31 мамыр айынан бастап № 17 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен 

Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры Sohn Seung Ryeal (Сон Сеунг Реал)  мерзімінен 
бұрын өкілдігінен тоқтатылады.  Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – 

тәуелсіз директоры қызметіне Song Ki Moon  (Сонг Ки Мун) тағайындалады. 

2011 ж. 25 тамыз айынан бастап № 18 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен 
Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) мерзімінен бұрын 

өкілдігінен тоқтатылады.  Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз 

директоры қызметіне  Фишман Оксана Леонидовна тағайындалды. 

2011 ж. 20 қыркүйек айынан бастап №19 Акционерлердің жалпы жинлысының шешімімен 
Директорлар Кеңесі мүшесінің -  тәуелсіз директоры Аханов Серик Ахметжанович мерзімінен бұрын 

өкілдігінен тоқтатылды.  Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз 

директоры қызметіне Садыкова Раушан Назимовна тағайындалды. 

2011 ж. 20 қазан айынан бастап №20 Акционерлердің жалпы жинлысының шешімімен Директорлар 

Кеңесі мүшесінің -  тәуелсіз директоры Фишман Оксаны Леонидовны мерзімінен бұрын өкілдігінен 

тоқтатылды.  Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры 
қызметіне Ташенова Елена Александровна тағайындалды. 

2011 ж. 17 қараша айынан бастап №21 Акционерлердің жалпы жинлысының шешімімен Директорлар 

Кеңесі мүшесінің -  тәуелсіз директоры Садыкова Раушан Назимовна мерзімінен бұрын өкілдігінен 

тоқтатылды.  Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры 
қызметіне Цхай Евгений Владимирович тағайындалды. 
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2011 ж. 15 желтоқсан айынан бастап №22 Акционерлердің жалпы жинлысының шешімімен 

Директорлар Кеңесі мүшесінің -  тәуелсіз директоры Ташенова Елена Александровна мерзімінен 
бұрын өкілдігінен тоқтатылды.  Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз 

директоры қызметіне Song Ki Moon  (Сонг Ки Мун) тағайындалды. 

2012 ж. 13 ақпан айынан бастап №23 Акционерлердің жалпы жинлысының шешімімен Директорлар 
Кеңесі мүшесінің -  тәуелсіз директорлары  Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) мен Цхай Евгений 

Владимирович мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды.  Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар 

Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директорлары  қызметіне Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо) және Фишман 

Оксана Леонидовна  тағайындалды. 

2012 ж. 25 мамыр айынан бастап №24 Акционерлердің жалпы жинлысының шешімімен Директорлар 

Кеңесі мүшесінің -  тәуелсіз директоры Фишман Оксана Леонидовна мерзімінен бұрын өкілдігінен 

тоқтатылды.  Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры 
қызметіне Цхай Евгений Владимирович тағайындалды. 

2012 ж. 21 қыркүйек айынан бастап №25 Акционерлердің жалпы жинлысының шешімімен 

Директорлар Кеңесі мүшесінің -  тәуелсіз директоры Цхай Евгений Владимирович мерзімінен бұрын 

өкілдігінен тоқтатылды.  Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз 
директоры қызметіне Садыкова Раушан Назимовна тағайындалды. 

Жалғыз акционердің 2013 жылғы 17 шілдедегі шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі – Қоғамның 

тәуелсіз директоры Садыкова Раушан Назимовнаның, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Цой 
Лариса Андреевнаның, Директорлар кеңесінің мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Yang Yong Ho 

(Ян Ёнг Хоның), «Noh Seok Kyun» (Но Сок Кюн) қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі), 

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Leе Yong Ro (Ли Ёнг Роның)  өкілеттіктері 2013 жылғы 17 
шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды. Осы шешіммен  2013 жылғы 18 шілдеден бастап 

Миникеев Роман Дамирович Директорлар кеңесінің мүшесі, Клепова Алла Васильевна Қоғамның 

тәуелсіз директоры болып сайланды. 

Жалғыз акционердің 2013 жылғы 27 тамыздағы №29 шешімімен Мантаева Мадина Болтаевна 2013 
жылғы 27 тамыздан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры және Кудайбергенова 

Елена Алексеевна 2013 жылғы 27 тамыздан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып 

сайланды. 

2013 ж. 13 қыркүйектегі №32 Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар Кеңесі 

мүшелерінің -  тәуелсіз директоры Клепова Алла Васильевнаның және Кудайбергенова Елена 

Алексеевнаның 2013 ж. 13 қыркүйектен бастап мерзімдерінен бұрын өкілдіктері тоқтатылды.   

 

Өзгерістер себептері: Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау және Директорлар кеңесі 

мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату. 

 

 13. Қоғамның ұжымдық орындаушы мүшесі: 

Қоғамның ұжымдық орындаушы мүшесі «Басқарма» болып табылады:  

 

№, 

п\п 

Тегі, аты-жөні, 

акесінің аты  

Туылған 

жылы 

Басқарма мүшелерінің соңғы үш жыл 

ішіндегі және қазіргі уақытта қызмет алу 

орны, сонымен қатар-хронологиялық 

тәртіпте көрсетілуі, соның ішінде қосарлама 

қызметтері және қызметіне кірісу күні  

1 Миникеев Роман 

Дамирович  

1978 ж.т 19.07.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін Қоғам 
басқармасының төрағасы – Қоғам қызметін 
ағымда басқару; 
18.07.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін Қоғамның 
Директорлар кеңесінің мүшесі – Қоғам 
қызметіне жалпы басшылық жасау; 
13.09.2010ж.- 24.07.2013ж. «Teniz Invest» ЖШС 
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Жобаны қаржыландыру бөлімінің басшысы – 
бизнес-процестерді жүйелеу, бюджетті 
жоспарлау; 
01.07.2010ж. – 13.09.2010ж. «ИнПро» АҚ 

Жобаны қаржыландыру департаментінің 

директоры – бюджетті жоспарлау, 

инвестициялау жөніндегі нұсқаулар 

2 Жусупова Куляш 

Айтмагамбетовна 

1958 г.р. 22.09.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 

«Фридом Финанс» АҚ, Басқарма төрағасының 

орынбасары, басқарма мүшесі – Қоғамда өзі 

жетекшілік ететін қызметті басқару, Басқарма 

отырысына қатысу; 

01.08.2013 ж. – 21.09.2014 ж. дейін «Фридом 

Финанс» АҚ, Ішкі аудит Департаментінің 

бастығы – аудиторлық тексеру; 

19.07.2013 ж.   – 31.07.2013 ж.дейін «Фридом 

Финанс» АҚ, корпоративтік қаражат 

департментінің бастығы – корпоративтік жоба 

алып журу; 

02.05.2012 ж. – 01.07.2013 ж.дейін, «Zurich Invest 

Management» АҚ, Ішкі аудит Департаментінің 

бастығы – аудиторлық тексеру; 

01.02.2012 ж. – 28.08.2013 ж.дейін, Алматы 

гуманитарлық-техникалық университеті 

(қоса атқарушылық),  «Кәсіпқой оқу» 

кафедрасының профессоры – оқу үдерісінің 

ұйымдастыру; 

01.03.2011 ж.- 01.05.2012 ж.дейін, «Zurich Invest 

Management» АҚ, Ішкі аудит Департаментінің 

бастығының орынбасары – аудиторлық тексеру. 

3 Кизатов Алмас 

Толегенович 

1977 ж.т 03.02.2014ж. бастап – қазіргі уақытқа дейін 

«Фридом Финанс» АҚ, Басқарма төрағасының 

орынбасары, Қоғам Басқармасының мүшесі – 

Басқарма отырысына қатысу, Қоғамда өзі 

жетекшілік ететін қызметті басқару; 

28.02.2013 ж. - 02.02.2014 ж.д «Фридом Финанс» 

АҚ, заң департаментінің бастығы – бөлімше 

қызметін басқару; 

03.06.2010ж - 18.10.2013ж. 

«Zurich Invest Management» АҚ,  

Басқарма төрағасының орынбасары, Қоғам 

Басқармасының мүшесі – Қоғамда өзі 

жетекшілік ететін қызметті басқару; 

17.11.2011ж. - 01.04.2012ж. «СБ «A-Brokers» 

ЖШС директоры -  Серіктестік жұмысын 

басқару. 

20.09.2011ж. -  01.11.2011ж.  «СБ «A-Brokers» 

ЖШС директоры -  Серіктестік жұмысын 
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басқару; 

12.05.2009ж. - 02.06.2010ж. - «Zurich Invest 

Management» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі 

(тәуелсіз директор) – Директорлар кеңесінің 

отырысына қатысу. 

 

4 Лер Евгений 

Оскарович 

1983 ж.т. 09.02.2015 ж.бастап осы уақытқа дейін  

«Фридом Финанс» АҚ – Басқарма Төрағасынын 

орынбасары, Басқарма мүшесі - Басқарма 

отырысына қатысу, Қоғамда өзі жетекшілік 

ететін қызметті басқару; 

21.12.2012 ж. 08.02.2015 ж.дейін – Matador 

Ventures Ltd. – Жоба менеджері –  

Компания жобаларын алып жүру,  

Жоба клиенттеріне қызмет көрсету. 

02.10.2011 ж. 20.12.2012 ж.дейін –  «Емир Ойл» 

ЖШС- есеп беру мәселелерінің директор 

орынбасары, 

Есеп беру мәселелерін бақылау және жетекшілік 

ету.   

07.03.2006 ж. 01.10.2011 ж.дейін - BMB Munai 

Inc., қаржы директоры –  

Қаржы, есеп беру, жоспарлау, бюджет орындау 

сұрақтарын бақылау және жетекшілік ету. 

 
 
 
15. Қоғамның лауазымды тұлғаларына соңғы қаржылық жылда төленген және берілген 
сыйақы мен еңбекақының жалпы сомасы, сондай-ақ жеңілдіктер: Қоғам жаңадан құрылған болып 
табылады. Еңбекақы және өзге сыйақы нысандары төленбеген. 

 
16. Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы: 
 
1) қоғамның құрылымдық бөлімшелері: 
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2) қоғамның филиалдары мен өкiлдiктерінің жұмыскерлерінің жалпы саны:  Қоғамның 
шығарылым проспектісінің күніне қызметкерлердің жалпы саны 4 адамды құрайды 
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3) қоғамның акцияларын иеленуші қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны және олардың 
орналастырылған акциялардың жалпы санындағы жиынтық үлесінің пайызы: жоқ 
 
4) қоғамның бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер: басшылар тағайындалмады  
 
5) филиалдар мен өкiлдiктердің басшылары туралы мәліметтер: жоқ. 
 

16. Қоғам құрылтайшылары (акционерлер): 

 

№ Акционердің толық атауы және 

орналасқан мекен-жайы – 

заңды тұлға үшін немесе 

акционердің тегі, аты-жөні, 

әкесінің аты және туылған 

жылы – жеке тұлға үшін 

Акционердің 

Қоғамның 

енгізілген 

акцияларының 

он және одан  

да көп 

пайызына 

иелену күні 

Акционерге 

тиесілі Қоғам 

акцияларының 

саны және түрі 

Акционерге 

тиесілі, қоғамның 

енгізілген 

акцияларының 

он және одан да 

көп пайызына 

иелі, дауыс 

беруші 

акцияларының 

пайыздық 

қатынасы 

1. «Фридом Финанс» ЖШС ИК 
Ресей федерациясы, 127051, 

Мәскеу қаласы, Трубная көшесі, 

23 үй, 2 корпус. 

10.06.2013 ж. 801 415   
 жай акциялар 

100 % 

  «Caspian Group» (Каспийская группа) АҚ-ң ірі акционерлері туралы мәліметтер: 

 

№ Акционердің тегі, аты-жөні, әкесінің аты 

және туылған жылы – жеке тұлға   

Жарғылық капиталда қатысатын 

үлестін он және одан да көп 

пайызын иеленетін, қатысушыға 

қатысты, қатысудың үлесі 

1. Турлов Тимур Русланович, 13.11.1987 ж.т.    

 

100 % 

 
17. Қоғам ірі акционері (қатысушысы) болып табылатын – ұйымның орналастырылған 
акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін 
ұйымдар туралы мәліметтер:  ондай ұйымдар жоқ 
 
18. Қоғам қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингілер, концерндер, 
қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат: қоғам өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, 
холдингілерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.  
 
19. Акционерлік қоғамның басқа үлестес тұлғалары туралы мәліметтер:  
 
Жеке тұлғалар: 
 

Аты-жөні Туған жылы Үлестес деп мойындауға 
негіздер 

Пайда болу 
күні 

Цхай Яков Андреевич 01.02.1951 Інісі 
Қарындасы 
64-ші бап  

1-ші тармақ  
2-ші тармақша  

01.11.2006 

Ли Татьяна Андреевна 07.04.1954 Қарындасы 
64-ші бап  

1-ші тармақ  
2-ші тармақша  

01.11.2006 

Цхай Наталья Юрьевна  27.08.1980 Қызы 01.11.2006 
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64-ші бап  
1-ші тармақ  

2-ші тармақша 

 
Заңды тұлғалар: 
 

Заңды тұлғаның толық атауы Заңды тұлғаның 
мемлекеттік тіркелу 

күні және нөмірі, 
заңды тұлғаның 
пошталық мекен-
жайы және нақты 
орналасқан жері * 

Үлестес деп 
мойындауға 

негіздер  

Үлестестік 
пайда болған 

күн 

"Caspian Engeneering Group" АҚ 07.09.2005 жыл, 
72677-1910-АҚ, 
Алматы қаласы, 

Байзақов көшесі, 151-
ші үй, 2 –ші кеңсе 

64-ші бап  
1-ші тармақ  
4-ші, 5-ші 

тармақшалар 

01.11.2006 

" Достар S компаниясы" ЖШС 02.04.1998 жыл, 
№17939-1910-ЖШС, 

Алматы қаласы, 
Достық даңғылы, 240 

64-ші бап  
1-ші тармақ  
4-ші, 5-ші 

тармақшалар  

01.11.2006 

“Best Line компаниясы" ЖШС 22.01.2002 жыл, 
№45382-1910-ЖШС, 

Алматы қаласы, 
Чайковский көшесі, 

170-ші үй 

64-ші бап  
1-ші тармақ  
4-ші, 5-ші 

тармақшалар 

01.11.2006 

«JEM Corporation» ЖШС 28.01.2003 жыл, 
53081-1910-ЖШС, 
Алматы қаласы, 

Жібек жолы даңғылы, 
50-ші үй 

64-ші бап  
1-ші тармақ  
4-ші, 5-ші 

тармақшалар  

01.11.2006 

"Caspian Investment Holding" АҚ 13.12.2004 г. 67435-
1910-АҚ, Алматы 

қаласы, Амангелді 
көшесі, 1-ші үй 

64-ші бап  
1-ші тармақ  
4-ші, 5-ші 

тармақшалар 

01.11.2006 

 
 
20. Қоғамның үлестес тұлғаларымен мәмілелер: қоғам үлестес тұлғаларымен мәмілелерді жүзеге 
асырмаған. 
 

3-ші бөлім. Акционерлік қоғамның қызметінің сипаттамасы 
 
21. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы, қоғамның 
бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер: 
 
1) бағалы қағаздар нарығында брокерлік-дилерлік қызмет, инвестициялық қоржынды басқару, 
инвестициялық қорды сенімгерлік басқару бойынша қызмет, кеңесшілік қызмет;  
 
2) акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер: 
Қоғамның негізгі бәсекелестері рейтингілерін “Қазақстан қор биржасы” АҚ жүргізетін брокерлік-
дилерлік компаниялардың бірінші ондығы болып табылады  
 
Төменде мемлекеттік емес бағалы қағаздар нарығының ең белсенді он операторының тізімі беріледі. 
Ол операторлардың еншісіне биржалық айналымның шамамен 85,3% тиеді. 

Компанияның қысқаша атауы Саудалықтар 
көлеміндегі 

үлесі, % 
"ТуранАлем Секьюритиc" АҚ 48,1 
"ТұpанӘлем" Банк АҚ 13,7 
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"KIB ASSET MANAGEMENT" АҚ 7,2 
"KG Securities"  АҚ(Қарағанды) 3,9 
"RG Securities" АҚ 2,6 
"ООИУПА "Bailyk asset management" АҚ 2,3 
"Қазақстан Халық Банкі ЖЗҚ" АҚ 2,2 
"CAIFC" компаниясы” АҚ 1,82 
"Глобал Секьюритиз (Қазақстан)" АҚ 1,80 
"Қазкоммерцбанк" АҚ 1,6 

 
Төменде мемлекеттік бағалы қағаздар нарығының ең белсенді он операторының тізімі беріледі. Ол 
операторлардың еншісіне биржалық айналымның шамамен 92% тиеді. 

Компанияның қысқаша атауы Саудалықтар 
көлеміндегі үлесі, 

% 

"HSBC Банк Қазақстан" АҚ ЕБ 23,7 

"Қазақстанның Халық жинақтаушы банкі" АҚ 19,3 

"ТұpанӘлем Банк" АҚ 10,9 

"АТФБанк" АҚ 10,6 

"Қазкоммерцбанк" АҚ 9,5 

"МЖЗҚ“ жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ 5,4 

"ООИУПА "Bailyk asset management" АҚ 4,0 

"ООИУПА "ABN AMRO Asset Management" АҚ 3,4 

"RG Securities" АҚ 3,3 

"Қазақстан даму банкі" АҚ 2,1 

 
Төменде РЕПО нарығының ең белсенді он операторының тізімі беріледі. Ол операторлардың еншісіне 
биржалық айналымның шамамен 72% тиеді. 

Компанияның қысқаша атауы Саудалықтардың 
брутто-

көлеміндегі үлесі, 
% 

"ТұpанӘлем Банк" АҚ 11,4 
"БАНК "КАСПИЙСКИЙ" АҚ 8,6 
"ООИУПА "ABN AMRO Asset Management" АҚ 6,8 
"Альянс Банк" АҚ 5,7 
"АТФБанк" АҚ 5,5 
"Қазкоммерцбанк" АҚ 5,2 
"Қазақстанның Халық жинақтаушы банкі" АҚ 4,8 
"Евpазийский банк" АҚ 4,6 
"ООИУПА "Жетысу" АҚ 4,4 
"ООИУПА "Bailyk asset management" АҚ 4,0 
 
22. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сатылымдардың (жұмыстардың, 
қызметтердің) табыстылығына позитивті және негативті ықпал ететін факторлар:  
позитивті болып табылатын негізгі факторлар: 
- қаржы нарығының жоғары даму дәрежесі; 
-четкое законодательное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг бағалы қағаздар 
нарығындағы қызметті нақты заңнамалық реттеу; 
-заңды тұлғалар мен тұрғындардың өсіп келе жатқан табыс деңгейі; 
негативті болып табылатын негізгі факторлар: 
-Қазақстанның БСҰ кіруі және тиісінше бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың арасында 
бәсекелестіктің үдеуі 
-биржалық айналымның өтемді құралдармен қанықтырылуының төмен дәрежесі. 
 
23. Қоғамда қолда бар лицензиялар (патенттер) мен олардың әрекет кезеңі, зерттеулер мен 
әзірленімдерге, соның ішінде қоғам демеушілік ететін зерттеушілік әзірленімдерге шығындар 
туралы ақпарат: шығарылым проспектісі жасалған күнге қоғамда лицензиялар (патенттер) жоқ. 
Қоғам зерттеулер мен әзірленімдерге, соның ішінде қоғам демеушілік ететін зерттеушілік 
әзірленімдерге шығындарды жүзеге асырған жоқ.  
 
24. Соңғы екі жылда немесе акционерлік қоғамның нақты тіршілік кезеңінде сатылған 
өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдері, акционерлік қоғамның 
сатылған өнімдерінің (орындалған жұмыстарының, қызметтерінің) көлемдеріндегі 
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өзгерістердің талдамасы: қоғам жаңадан құрылған болып табылады. Қаржылық-шаруашылық 
қызмет жүзеге асырылған жоқ 
 
25. Қоғамның өз өнімдерінің (жұмыстарының, қызметтерінің) сатылымдарын ұйымдастыру 
бойынша қызметі: қоғам жаңадан құрылған болып табылады. Қаржылық-шаруашылық қызмет жүзеге 
асырылған жоқ 
 
26. Қоғамның қызметіне ықпал етуші факторлар:  
 
1) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлері және олардың акционерлік қоғамның жалпы 
табысындағы үлесі: қоғам жаңадан құрылған болып табылады. Қаржылық-шаруашылық қызмет 
жүзеге асырылған жоқ 
2) қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың 
үлесі және акционерлік қоғам экспортқа сататын өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) 
сатылатын өнімдердің жалпы көлеміндегі үлесі: қоғам жаңадан құрылған болып табылады. 
Қаржылық-шаруашылық қызмет жүзеге асырылған жоқ 
3) қоғамның сот процесстеріне қатысуы туралы мәліметтер: қоғам сот процесстеріне қатыспады.  
4) қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына уәкілетті мемлекеттік органдар және (немесе) 
сот соңғы бір жылдың ішінде салған барлық әкімшілік жазалар туралы мәліметтер: шығарылым 
проспектісі жасалған күнге қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына уәкілетті мемлекеттік 
органдар және (немесе) сот соңғы бір жылдың ішінде салған әкімшілік жазалар салынбаған 
5) тәуекелдік факторлары: 
- бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында немесе биржадан тыс нарықта 
акциялардың бағасына, сондай-ақ қоғамның акцияларының құнына ықпал ететін нарықтағы 
өнімдердің құнын өзгертуге ықпалын тигізетіндер: Қоғам өзінің акциялары бойынша 
операцияларды тек бастапқы нарықта жүзеге асыруды жоспарлайды. Бұл тұрғыдан қоғамның 
акцияларына бағалардың өзгерістері көп болмайды, себебі Қоғам ұйымдастырылған нарықта 
белсенді айналыс ұйымдастыруды жорамалдамайды. Қоғамның акцияларының құнына ықпал ететін 
нарықтағы өнімдердің құнын өзгерту тәуекелдігі қоғамның пайдасының деңгейі мен сомасының 
төмендеуіне себеп болып табылатын оның операциялық қызметінің нәтижелерінен туындайды. Ондай 
тәуекелдіктің пайда болу себептері бола алатын: Қоғамның негізгі қызметі бойынша әлуетінің 
төмендеуі, Қоғамның табыстарының төмендеуі, алынбауы, бәсекелестіктің және сол іспеттес бірқатар 
басқа факторлардың үдеуі. Қоғамның пайдасының төмендеуінің және оның қаржылық ахуалының 
тиісінше нашарлауының нәтижесінде акциялар бойынша дивидендтер төлемдері деңгейінің төмендеу 
қатері пайда болуы мүмкін. 
- инфляция, девальвация және банк өсімінің мөлшерлемелері себеп болатындары: аталған 
факторлар қоғамның қызметіне ықпалын тигізеді, себебі табыстың азаюына себеп болуға және 
қоғамның қаржылық ахуалына ықпал етуге қабілетті; 
- шығарылатын өнімдердің бәсекелестік қабілетіне байланыстылары: бұл фактор да сондай-
ақ брокерлік ұйымдардың арасында ұсынылатын қызметтердің деңгейі, сапасы бойынша өсіп келе 
жатқан бәсекелестікке, сондай-ақ неғұрлым ірі брокерлік ұйымдардың қызмет саласын кеңейтуіне 
байланысты қоғамның қызметіне ықпалын тигізеді; 
- елдегі саяси жағдайдың өзгеруіне және заңнаманы өзгертуге байланыстылары: қоғамның 
пікірі бойынша, маңыздысы заңнаманы өзгерту факторы болып табылады; 
- әлеуметтік факторларға байланыстылары: бұл фактор қоғамның арнайы дайындығы жоқ 
кадрлардың тапшылығы білінетін аймақтық желіні дамыту бойынша қызметінде маңызды болып 
табылады.  
 

4-ші бөлім. Қоғамның қаржылық ахуалы 
 
27. Инвестициялар: қоғам жаңадан құрылған болып табылады. Қаржылық-шаруашылық қызмет 
жүзеге асырылған жоқ 
 
28. Дебиторлық берешек: қоғам жаңадан құрылған болып табылады. Қаржылық-шаруашылық 
қызмет жүзеге асырылған жоқ 
 
29. Активтер:  
Эмитенттiң жалпы құнының бес және одан да көп процентiн құрайтын көлемдегi баланстық құны 
көрсетiле отырып, 2013 ж. 01 қазан жағдайына қарай активтерi туралы мәлімет: 
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Бап атауы 
Баланстық құны  

01.10.13ж./мың тг. 

1 2 

Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламасы 386 973,00 

"Евразийский банк" АҚ (орналастырылған салым (құнсыздану 

қоры шегеруін санамағанда) 45 722, 00 

«ФинБет» ЖШС (Басқада заңдық тұлға капиталына инвестиция 

және бағынышты борыш) 77 452, 00 

«Фридом Кафе» ЖШС (Басқада заңдық тұлға капиталына 

инвестиция және бағынышты борыш) 78 744, 00 
 
Эмитенттiң өзi өндiретiн немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң) 
жалпы құнының бес және одан да көп процентiн құрайтын көлемдегi тауарды (жұмысты, көрсетiлетiн 
қызметтердi) тұтынушылары және жеткiзiп берушiлерi туралы - жоқ;  
Эмитенттің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын, сондай-ақ әрбір активтің құны мен 
тиісті шарттардың қолданысы аяқталған күні көрсетіліп, сенімгерлікпен басқаруға берілген активтердің 
жалпы көлемінің кемінде он пайызын құрайтын эмитенттің активтері туралы – жоқ. 
30. Қоғамның Жарғылық және меншік капиталы туралы мәліметтер:  
1) Қоғамның Жарғылық капиталы  және меншік капиталы жарғыға сәйкес 51 500 000 (Елу бір  миллион 
бес жуз мың теңге) теңгені құрайды.  
 
31. Қарыздар: қоғам жаңадан құрылған болып табылады. Қаржылық-шаруашылық қызмет жүзеге 
асырылған жоқ 
 
32. Қоғамның негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты несиегерлік берешек 
(жеткізушілердің алдындағы берешек, алынған аванстар): қоғам жаңадан құрылған болып 
табылады. Қаржылық-шаруашылық қызмет жүзеге асырылған жоқ 

 
5. Қаржылық ұйымдардың қаржылық ахуалы 

  
33. Эмиссия проспектісі тапсырылатын күнге Қоғам қаржылық ұйым болып табылмайды. 
 

6. Бағалы қағаздар шығарылымдары туралы мәліметтер  
 
34. Барлық тіркелген бағалы қағаздар шығарылымдарына қатысты төмендегілер көрсетіледі: 
1) Әр шығарылымның бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және атаулы құны, сондай-ақ 
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, бағалы қағаздар 
шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі, мемлекеттік тіркелу күні. Акциялар 
шығарылымының күші жойылған жағдайда – күші жойылған күн және сондай шешім қабылдау 
себебі: қоғам жаңадан құрылған болып табылады. Бұрын бағалы қағаздар шығарылымдары жүзеге 
асырылмаған  
3) бағалы қағаздарды орналастыру кезеңі басталған және аяқталған күндер: қоғам жаңадан 
құрылған болып табылады. Бұрын бағалы қағаздар шығарылымдары жүзеге асырылмаған  
4) аукциондар немесе жазылу шарттары мен өткізу тәртібі туралы ішкі құжаттар қабылданған 
күн, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысы қоғам бағалы қағаздардың өтеуін төлеп алған 
кезде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіткен күн: қоғам аталған құжаттарды 
қабылдамаған 
5) қоғамның өзінің бағалы қағаздар иелерінің алдындағы міндеттемелерін орындамаған, 
облигациялар бойынша сыйақы төлемеген (төлемді кешіктірген), жай және артықшылықты 
акциялар бойынша дивидендтер төлемеген (төлемді кешіктірген) фактілері туралы мәліметтер, 
соның ішінде әрбір жылдың және акциялар түрінің қимасында орындалмаған 
міндеттемелердің мөлшерлері мен оларды орындау кешіктірілген күндер туралы ақпарат. 
Дивидендтер есептеу және төлеу бойынша берешек орын алған жағдайда, себептерін және 
қоғам аталған берешекті өтеуге қабылдаған шараларды көрсету қажет: проспект жасалған күнге 
қоғамда берешек жоқ 
6) бағалы қағаздарды орналастыру немесе айналысы уақытша тоқтатылған немесе бағалы 
қағаздар шығарылымы болмады деп мойындалған жағдайда, ондай шешімді қабылдаған 
мемлекеттік органды, шешім қабылданған күнді және негіздемемін көрсету қажеті: бұрын бағалы 
қағаздар шығарылымдары жүзеге асырылмаған  
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7) облигацияларды орналастырудың нәтижесінде тартылған ақша сомаларын көрсетіп, 
облигацияларды өтеу күндері және олар бойынша төлемдердің жалпы мөлшері: бұрын бағалы 
қағаздар шығарылымдары жүзеге асырылмаған  
8) соңғы екі қаржылық жылдың әр жылында бір акцияға (жай, артықшылықты) есептелген 
және төленген дивидендтердің сомасы және акциялардың әрбір түріне дивидендтердің жалпы 
сомасы: жоқ 
9) Қоғамның бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негізгі нарықтар, соның ішінде 
ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылған бағалы қағаздардың 
санын көрсетіп, саудалықтарды ұйымдастырушылардың атаулары: бұрын бағалы қағаздар 
шығарылымдары жүзеге асырылмаған  
44-1. Соңғы аяқталған үш жылдың ішінде акциялардың ең жоғары және ең төмен нарықтық 
бағасы туралы мәліметтер  
Бұрын бағалы қағаздар шығарылымдары жүзеге асырылмаған. 
Информация о балансовой стоимости акций: Бұрын бағалы қағаздар шығарылымдары жүзеге 
асырылмаған. 
 

7-ші бөлім. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер 
 

45. Акциялар туралы мәліметтер: 
1) жарияланған акциялардың саны, түрлері: 10 000 000 (он миллион) жай акция. 
2) құрылтайшылардың арасында орналастырылатын акциялардың саны, түрі:  дауыс беру 
құқығы бар 51 500  (Елу бір мың бес жүз) жай атаулы акция 
3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның атаулы құны: 1 000 (Бір мың) тенге 
4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері: жоқ 
46. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары: жоқ 
47. Төлем агенті туралы мәліметтер: жоқ 
48. Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер:  
1) толық атауы: «Бағалы қағаздардың бірынғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы; 
2) тіркеушінің қысқаша атауы: «Бағалы қағаздардың бірынғай тіркеушісі» АҚ; 
3) тіркеушінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Абылай хан 
данғылы, 141 үй; 
4) байланыс телефондары: (8-727)272-47-60 
5) тіркеушімен келісімшарттың күні және нөмірі: Бағалы қағаздарды ұстаушылар 

тізілімдерінің жүйесін жүргізу 21.12.2012  жылғы №00609-АО шарт. 
 
 

8-ші бөлім. Қосымша ақпарат 
 
49. Акциялар шығаруға шығындар сомасы: қоғам ондай шығындарды жүзеге асырмаған 
 
50. Инвесторларға арналған ақпарат: 
Инвесторлар Жарғы көшірмесімен, акцияларды шығару проспектісімен, өзгертулер мен 
толықтырмаларды, акцияларды шығару есеп қорытындысы және тағы басқа мағлұматтармен Қоғам 
орналасқан жерде білісе алады: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби д-лы, 
17, «Нұрлы Тау» көп функционалды орталығы, 4Б блок-секциясы, 17 қабат, №4. Телефон: 
+7(727) 323-15-55, факс +7(727) 311-10-65. Және мағлұматтармен «Казахстанская правда», «Егемен 
Қазақстан» баспалар мен мына www.src.kz Қоғам сайтында білісуге болады. 
 
 
 
 
Басқарма Төрағасы 
Миникеев Р.Д.                                                           __________________ 
 
 
Бас бухгалтер  
Бакбаева Ш.Б.              __________________ 
 

 
 
 
 
 

http://www.src.kz/
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«Фридом Финанс» АҚ  
акцияларды шығару  Проспектісіне № 1 Қосымша 

                                                                                                         
                                                                                                             
 
 
 
                          БЕКІТІЛГЕН: 

                                                                                                                                   «Seven Rivers Capital»  
                                                                                                                              (Севен Риверс Капитал») 
                                                                                                         АҚ  жалғыз  акционерінің шешімімен 
                                                                                                                   № ______    _______   2007 жыл 
 
                                                       
                                                                                                                                                                     
                                                  
 
 

«Фридом Финанс» АҚ  салынған акцияларды сатып алу  тәртібі туралы 
Қағида және  Қоғамның  оларды сатып алған « 

кезде  акциялардың бағасын анықтау  методикасы 
 
 
 
                                            

Алматы, 2007 жыл 
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1.ЖАЛПЫ  ЕРЕЖЕЛЕР 
1.1. «Фридом Финанс» АҚ  салынған акцияларды сатып алу тәртібі   мен  акциялардың бағасын 
анықтау методикасы  туралы  осы Қағида (әрі қарай мәтін бойынша  - Қағида)  Қазақстан 
Республикасы    заңдарының талаптарына  сай  әзірленген және  «Фридом Финанс»  АҚ  салынған 
акцияларының  сатып алу тәртібін белгілейді (әрі қарай мәтін бойынша – Қоғам). 
     1.2.Осы Қағидада кеелеесі  түсініктеемеелер пайдаланылады: 
1) Акция -  Қоғамды басқару құқығын беретін, Қоғам шығаратын құнды қағаз,одан алынатын дивидент 
және Қоғам  жойылған кездегі оның мүлігі, сондай-ақ  Қазақстан Республикасы   2003 жылғы 13 
мамырда  «Акционерлік қоғамдар туралы» (әрі қарай – заң) Заңдарында  қаралған   Қазақстан 
Республикасының басқа да  заңдары.  
2)   Акционеер  - акцияның  меншік  иесі болып табылатын тұлға. 
3) Салынған акциялар  - Қоғамның  құнды қағаздардың  бастапқы нарығында  құрушылар мен  
инвесторлардың  төлеген акциялары. 
4)  Салу бағасы – құнды  қағаздардың бастапқы нарығында акцияларды салған кезде  анықталатын 
акция бағасы. 
5) Директорлар  Кеңесі – Қоғамның Қазақстан Республикасы  заңдарына сай  белгіленген және 
анықталған мәселелерді   шешу бойынша, Қоғамның ішкі құжаттары мен Жарғысы   бойынша  
компетентті, басқару органы. 
 
               2. ҚОҒАМНЫҢ  САЛЫНҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ   
                                     ЖАЛПЫ  ЖАҒДАЙЛАРЫ 
 
2.1.Қоғамның  салынған акцияларды сатып  алуы  келесі жағдайларда жүргізіледі: 

1) Қоғамның бастамасы бойынша; 
2) Акционердің талабы бойынша; 

2.2.Қоғамның сатып алатын  акцияларының саны  Қоғамның жалпы  салынған  акциялары санының  
жиырма бес пайызынан аспауы керек, ал Қоғамның  салынған акцияларды  сатып алу шығыны   
Қоғамның  жеке капиталы мөлшерінің  он пайызынан аспауы   керек : 
 
1) акционердің талабы бойынша салынған акцияларды сатып алған кезде – осы Қағиданың 4 

бөлімінде көрсетілген  күні  Қоғамның жалпы жиналысының шеешімі  бойынша ; 
2) салынған акцияларды  Қоғамның бастамасы бойынша  сатып алған кезде -  Қоғамның салынған 

акцияларды сатып алу  туралы   шешім қабылдаған  күні бойынша. 
 
2.3.Қоғамның сатып алған акциялары  жалпы жиналыс кворумын анықтаған кезде  есепке алынбайды 
және  дауыс беруге қатыспайды. 
2.4.Қоғамның салынған акцияларды өз бастамасы бойынша сатып алуы  Қоғамның директорлар  
Кеңесі шешімінің негізінде  жүргізіледі. 
2.5.Акционерлерден салынған акцияларды сатып алу  келесі құжаттардың негізінде жүргізіледі: 
 
1) осы Қағиданың  № 1 Қосымшасындағы  үлгіге сай  жасалған  акционердің жазбаша өтінішінің 

түпнұсқасы; 
2) акционердің  акциялардың  менші иесі  екенін  көрсететін, Қоғамның тіркеушісі берген  -  акционер 

Қоғамға бергенге дейін 3(үш) жұмыс күнінен ерте   болмайтын  акционердің  жеке есебі 
көшірмесінің түпнұсқасы; 

3) егер акция  некеге тұрмаған  жеке тұлғадан- акционерден сатып алынатын болса -  нотариалдық 
расталған,  осы Қағиданың  № 3 Қосымшасында көрсетілген  үлгіге сай. өтінішінің түпнұсқасы; 

4) егер акция некеде тұрған  жеке тұлғадан- акционерден  сатып алынатын болса-  акционердің  
жұбайының нотариалдық расталған,  осы Қағиданың  № 4 Қосымшасында  көрсетілген  үлгіге сай  
өтінішінің түпнұсқасы,  неке туралы куәліктің және  жұбайының жеке куәлігінің   нотариалдық 
расталған  көшірмесі; 

5) осы Қағиданың  № 2 Қосымшасындағы  үлгі бойынша  жасалған  сатып алынатын акциялардың  
сатып алу-сату  келісімі; 

6) заңды тұлғаның  (егер акция  заңды тұлға – Қазақстан Республикасы  резидентінен сатып 
алынатын болса)  мемлекеттік тіркелуі туралы  нотариалдық расталған көшірмесі; 

7) заңды тұлғаның  (егер акция  заңды тұлға – Қазақстан Республикасы  резидентінен сатып 
алынатын болса)  жарғысының   нотариалдық расталған көшірмесі; 

8) акцияларды  сатып алу-сату келісіміне қол қойған  тұлғаның  өкілдігін  растайтын  құжат ( егер 
акция  заңды тұлғадан сатып алынса,  осы заңды тұлғаның  бірінші басшысы қол  қойған 
жағдайдан басқа); 

9) егер акция жеке тұлғадан сатып алынатын болса,  нотариалдық расталған жеке куәлігі (Қазақстан 
республикасының азаматтары үшін – жеке куәлік көшірмесі немесе  Қазақстан Республикасының 
паспорты,  шет ел азаматтары үшін – паспорт немесе  Қазақстан Республикасында  тұруға рұқсат 
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қағаз,  азаматтығы жоқ тұлғалар үшін – Қазақстан Республикасы  өкілетті органы  берген   
азаматтығы жоқ куәлік); 

10) Осы Қағиданың 2.6. т. көрсетілген  басқа да құжаттар. 
 
2.6.Акционердің құқықтық статусына байланысты, осы Қағидаға сай,  сондай-ақ акционердің берген 
құжаттарының маңыздылығына  байланысты, Қоғам    акциялардың  дұрыс  заңды  болуына қажетті  
қосымша  құжаттарды  талап ете алады. 
 
                                3. ҚОҒАМНЫҢ БАСТАМАСЫ БОЙЫНША  
                                САЛЫНҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ 
 
3.1.Қоғамның бастамасы бойынша салынған акцияларды сатып алу тәртібі. 
 
3.1.1.Қоғамнның бастамасы бойынша салынған акцияларды  сатып алу  Қазақстан   Республикасының  
заңдарына  және  Қоғамның жарғысына қайшы келмейтін   акционердің келісімі бойынша, оларды 
соңынан сату  немесе басқа мақсатта  жүргізіледі, 
3.1.2.Қоғам салынған акцияларды жеке бастамасы бойынша  Қоғамның  Директорлар Кеңесі  
шешімінің негізінде,  егер  Қоғамның  жарғысы  басқадай  жағдайды  белгілемеген болса, жүргізеді. 
3.1.3.Қоғам  өзінің салынған акцияларын  сатып алуға құқығы жоқ жағдайлар: 
1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін; 
2) акцияларды салу нәтижелері бойынша  есеп  бекітілгенге дейін ; 
3) егер  акцияларды сатып алу нәтижесінде  Қоғамның жеке капиталы мөлшері  Қазақстан 

Республикасы заңдары белгілеген  ең кіші жарғылық капитал мөлшеерінен  кем болатын болса; 
4) егер  Қоғамның  акцияларды сатып алу кезіне төлей алмайтын белгілері болса  немесе  Қазақстан  

Республикасының  заңдарына сай  жағдайы болмаса,  немесе  көрсетілген белгілер  барлық талап 
етілетін акцияларды  сатып алу нәтижесінде пайда болған болса; 

5) егер  сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы  оны жою туралы  шешім  қабылдаған 
болса. 

 
3.1.4. Егер Қоғамның бастамасы бойынша  сатып алынатын  оның салынған акцияларының саны  
олардың жалпы санынан  бір пайызға асатын болса,    акцияларды сатып алу – сату  жасағанға дейін  
Қоғам  осындай  сатып алу туралы өзінің акционерлеріне  жариялауы керек. 
    Қоғамның  өзінің  салынған акцияларын сатып алуы туралы  жариялауы  олардың  сатып алатын 
акцияларының  түрлері, саны , бағасы,  мерзімі  және оларды сатып алу шарттары  жөнінде бұқаралық 
ақпарат құралдарында  жариялануы керек. 
 
3.1.5.Егер  Қоғамның салынған акцияларының саны  Қоғамның   жариялаған  акцияларының санынан 
асатын болса,  бұл акцияларды  акционерлерден  оларға тиісті акциялар санына  байланысты  сатып 
алынады. 
 
 3.2. Қоғамның бастамасы бойынша  сатып алған кезде акциялардың  бағасын анықтау   
методикасы. 
 
3.2.1.Қоғамның бастамасы бойынша салынған акцияларды сатып алу   осы Қағиданың  № 2 
Қосымшасындағы  үлгі бойынша  жасалған акцияларды сатып алу – сату  келісімінің негізінде  
акцияларды  бірінші салу бағасы бойынша  сатып алу алдындағы  соңғы эмиссия  ( заңдарға сай  
белгіленген  соңғы салу бағасы)  жүргізіледі. 
 
         4.АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАБЫ БОЙЫНША САЛЫНҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ 
 
4.1.Акционердің талабы бойынша  салынған акцияларды сатып алу тәртібі. 
 
4.1.1.Акционердің талабы бойынша салынған акцияларды  Қоғамның сатып алуы келесі жағдайларда: 
 
1)акционерлердің жалпы жиналысында  Қоғамды тарату (егер акционер  акционерлердің,  оны тарату 
туралы мәселе қаралған жалпы жиналысына қатысқан болса, және оған қарсы дауыс берсе) туралы  
шешім қабылданған болса; 

2)акционеер  белгіленген заңдармен жіәне  Қоғамның жарғысында қабылданған Қоғамға қажеетті  
үлкен шарт  бойынша келіспесе; 
3)Қоғамның жарғысына  өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы  акционерлердің жалпы 
жиналысы қабылдаған, осы акционерге тиісті ( егер акционеер   бұндай шешім қабылданған 
акционерлердің жалпы жиналысына  қатыспаған болса  немесе  ол  осы шешімге қарсы дауыс 
берген болса) оның құқығын шектейтін  болса. 
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4.1.2. Акционер   акционерлердің жалпы жиналысы  немесе Директорлар Кеңесі қабылдаған  
шешімнен   бастап отыз күн ішінде   Қоғамға оған тиісті акцияларды сатып алу туралы   № 1 
Қосымшадағы үлгі бойынша  жазбаша өтініш, осы Қағиданың  №3,4 Қосымшаларындағы    үлгілерге 
сай  өтініштерді қоса   жіберіп,   талап етуге құқығы бар. 
    Өзінің акцияларын Қоғамға сатқысы келген акционер, жоғарыда көрсетілген негіздер бойынша,  
оған тиісті акциялардың барлығын  көрсетуге міндетті.Сатып алынатын акциялар  үшінші адамдардың  
құқығынан және басқалардан бос болуы керек. 
      Көрсетілген күннен бастап  отыз күн ішінде Қоғам  акцилонерден  акцияларды   осы Қағиданың  № 
2 Қосымшасына сай  жасалған сатып алу- сату келісімі   және осы Қағиданың  2.5. тармағында 
көрсетілген  құжаттар  бойынша  сатып алады. 
 
4.1.3.Егер  Қоғамның салынған акциялар  саны  оның акционерлерінің  сатып алуға  өтініш берген 
санынан асатын болса, бұл акциялар  акционерлерден  оларға тиісті  акцияларға байланысты  сатып 
алынады. 
 
4.2. Акционердің талабы бойынша  сатып алған кезде  акциялар бағасын 
             анықтау методикасы: 
 
4.2.1.Акционердің талабы бойынша салынған акцияларды сатып алу   осы Қағиданың  № 2 
Қосымшасындағы  үлгі бойынша  жасалған  сатып алу – сату  келісімінің негізінде акциялардың  
баланстық бағасы меен  орташа бағасы  арасында,  келісімінің негізінде  акцияларды  бірінші салу 
бағасы бойынша  сатып алу алдындағы  соңғы эмиссия  ( заңдарға сай  белгіленген  соңғы салу 
бағасы)  жүргізіледі. 
 
 
                                                      5. ҚОРЫТЫНДЫЛАР 
 
5.1.Осы Қағиданы  Қоғамның  барлық құрылымдық бөлімшелері   салынған акцияларды сатып алу 
жүргізген кезде  пайдалану  және орындау  міндетті. 
5.2.Осы  Қағиданың орындалуын  бақылау  Басқарма Төрағасына жүктеледі. 
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«Фридом Финанс»  АҚ 
                                                               салынған акцияларын сатып  алу   

                                                               алу тәртібі  туралы Қағида және 
                                                               акциялардың бағасын анықтау 

                                                               методикасына № 1  Косымша  
 

                                              АҚ Басқарма  Төрағасы___________________ 
                                                                                _____________________________мырзаға 

                                 
                                               -------------------------------------------------------- 

                                              (жеке тұлғаның немесе заңды тұлға 
                                              өкілінің мәліметтері) 

 
 
                                           
                                                    
                                                                      ӨТІНІШ 
 
 
                Осы өтінішпен (акционердің талабы бойынша акциялар сатып   алынған жағдайда 
толықтырылсын -  ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының  27 бабы 1 т. сай)   Сізден  
акционерлік қоғамның маған тиісті  
____________________________________________акцияларын  сатып алуыңызды өтінемін Саны 
_________________       (_________________ ) дана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------               ----------------------------------------------(акционердің Т.А.Ә. – жеке 
тұлғаның     қолы және мөрі (заңды тұлға немесе  заңды тұлғаның және оның  үшін) 
өкілі – Акционердің атауы) 
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«Фридом Финанс»  АҚ 
                                                               салынған акцияларын сатып  алу   

                                                               алу тәртібі  туралы Қағида және 
                                                               акциялардың бағасын анықтау       методикасына № 2 

Косымша 
 

 
АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ – САТУ  КЕЛІСІМ-ШАРТЫ 

 
 Қазақстан Республикасы, Алматы қ.                  ______      ______ 200  ж. 
 
АҚ «_____________________», әрі қарай  «Сатып алушы» деп аталатын, Қазақстан Республикасы  
заңдарына сай  әрекет ететін және құрылған, Басқарма  Төрағасының ___________________атынан, 
Жарғының негізінд әреекет етеетін, бір жағынан жәнее  әрі қарай «Сатып алушы дееп аталатын, ( 
заңды тұлғамееен келісім жасаған жағдайда  «»заңдарға сай құрылған жәнее әрекет ететін»  
сөздерімен  толықтырылады,_______________   атынан , екінші жағынан, бірге «екі  Тарап » деп 
аталатын, ал жекеше «Тарап» деп аталатын, акцияларды сатып алу-сату  осы келісім-шартты (әрі 
қарай –«Келісім»)  жасасты: 
 
                                           1.КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ 
 
1.1.Сатушы  Сатып алушының меншігіне беруді,  ал  Сатып алушы  акцияларды  (әрі қарай – 
«Акциялар») қабылдап алуды және төлеуді   төмендегі сипаттамалар бойынша міндетіне алады: 
Эмитент – акционерлік қоғам «___________________________  »; 
Акциялардың түрі  -  жай акциялар; 
Акцияларды  ҰИН (Ұлттық Идентификациялау нөмірі)  - KZ ______________ 
Сатушы Сатып алушының меншігіне беретін акциялардың жалпы саны __________  (жазбаша)       
акция. 
1.2.Акцияларды Сатып алушының жеке  есеп шотына  Сатушы  200  ж.____      ________     жүргізуі 
керек. 
1.3.Сатып алушы акциялардың бағасын  Сатушының  өз міндеттерін орындағанынан кейін  осы 
келісім-шарттың  1.2.т. қаралған  3 (үш) күннен  қалдырмай  жүргізеді. 
 

2. ЕКІ ЖАҚТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
 
2.1.Сатушының міндетіне алатыны: 
2.1.1. Осы келісім-шарттың  1.2 т. көрсетілген күнге  Сатушының қолында  үшінші адамдардың қатысы 
жоқ  акциялар болуы керек,  сондай-ақ Қазақстан Республикасының күшінде бар заңдарына сай  осы 
келісім-шартты орындау үшін  барлық қажетті  құжаттар  болуы керек; 
2.1.2.Осы келісім-шарттың 1.2 т.  көрсетілген күнге Сатып алушының  № ______________     жеке 
шотына  акциялар   жіберілуі керек.; 
2.1.3.Осы келісім-шарт жасалғаннан кейін    акцияларды сатуға,  беруге, сыйлауға  тағы басқаларға 
бағытталған ешқандай іс-қимыл   болмауы керек, сондай-ақ акцияларға үшінші бір адамдардың  
қатысының болмауы керек; 
2.1.4.Осы келісім-шарт  жасалғаннан кейін  үшінші адамдарға  осы Келісім-шарттың  2.1.3 т. 
көрсетілген  әрекет жасауға құқық беретін  сенімхат  берілмейді,  сондай-ақ  осы адамдарға 
көрсетілген  құқық, немесе  осындай  келісім  жасауға  болмайды. 
2.2.Сатушы  Сатып алушыдан  Акцияларды сатып алуға байланысты  барлық қажетті  әрекеттерді  
талап етуге құқығы бар. 
2.3. Сатып алушының міндеті: 
2.3.1.Осы келісім-шарттың  1.3 т. көрсетілген күнге  акцияларды алу үшін қажетті  ақшасының  
мөлшері болуына, сондай-ақ   Қазақстан Республикасының күшінде бар  заңдарына сай  барлық 
қажетті құжаттардың ( шешімдер, Сатып алушының компетентті органдарының  рұқсаттары) болуына; 
2.3.2. Осы келісім-шарттың 1.3 т.  көрсетілген  мерзім ішінде  осы Келісім-шарттың  1 және 3  
баптарында  ескерілген  тәртіппен  Акция құнының төлемі жүргізілсін. 
 

3. КЕЛІСІМ-ШАРТ БАҒАСЫ 
 
 3.1.Сатып алушының  Сатушыға төлейтін  бір Акция бағасы_______________         теңгені құрайды. 
3.2.Алынатын Акциялардың жалпы сомасы  _________________теңгені құрайды. 
 

4. АКЦИЯЛАРДЫ БЕРУ 
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4.1. Сатушы  осы Келісім-шарттың 1.2 т. көрсетілген  күннен қалмай,_________________   (АҚ 
тіркеушісі көрсетілсін) _______________  тиісті түрде ресімдеп, Сатушы өзіне  тиісті Акцияларды   
Сатып алушының  жеке шотына  бұйрық шығарып,  аударып береді. 
4.2.Осы  Келісім-шарттың  4.1 т. көрсетілген бұйрық  Сатып алушының жеке шотына  Акцияларды 
енгізу үшін негіз болып саналады. 
 
 
                               5.АКЦИЯЛАРДЫҢ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНА ӨТУІ 
 
5.1. Сатып алушы Қазақстан Республикасының күшіндегі заңдарына сай тиісті келісім жасалғаннан 
кейін  Акцияларға  меншік құқығын алады. 
 
                                           
 
 
                                         6. МІНДЕТТЕРДІ ОРЫНДАУ 
6.1.Осы келісім-шартта ескерілмеген  жауапкершілік шаралары  Қазақстан Республикасы күшіндегі 
заңдарының нормаларына сай  пайдаланылады. 
6.2.Сатушы  Акцияларды беру мерзімін бұзған жағдайда, осы Келісім-шарттың  1.2 тармағына сай  
Сатушы  Сатып алушыға    Акцияның жалпы бағасынан   мерзімі өткен әр күнге 0,01 мөлшрінде( нөл 
бүтін жүзден бір), бірақ  10 (он)  пайыздан артық болмайтын  өсім төлейді. Төлем  Сатушыны осы 
Келісім-шарт бойынша  міндттерін орындаудан босатпайды. 
 
                                         7.КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МЕРЗІМІ 
7.1.Келісім-шарт оған  екі Тарап өкілдері қол қойған  сәттен бастап күшіне енеді, және оны екі 
Тараптың  осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттерін толық орындағанына дейін  немесе  оны бұзған 
күнге  дейін  күшінде болады  
 
                                                  8.ФОРС-МАЖОР 
8.1. Екі Тарап  Келісім-шартың  міндеттерін  толық немесе жартылай орындау жауапкершілігінен,  егер  
жағдай  қарсы тұруға болмайтындай болса, босатылады. 
8.2.Келісім-шарт бойынша  екі Тараптың міндттерін орындауына  қарсы тұруға болмайтын жағдайлар 
болып саналатындар:стихиялық апаттар немесе соғыс  жағдайы, сондай-ақ  мемлекеттік органдардың  
шешімдері, нормативтік-құқықтық актілері, және де екі Тараптың бірінің міндеттерін орындауына 
қатысы бар  жағдайлар. 
8.3.Қарсы тұруға болмайтын күш әсер еткен Тарап  екіші Тарапты  дереу  жазбаша түрде  қарсы 
тұруға болмайтын  жағдайды білген сәттен бастап 1(бір) жұмыс күні ішінде  хабардар етуі керек, 
8.4.Осы Келісім-шарттың  8.3. т. ескерілген  жағдайлар қарсы тұруға болмайтын күш әсер еткен  
Тараптың  міндеттерін орындамауынан, осы Келісім-шарт бойынша міндеттерді бұзғаны үшін  
жауапкершіліктен  босатуға негіз болып саналады, 
 
                11.ТАЛАСТАРДЫ ШЕШУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 
11.1.Осы Келісім-шартты  орындау процесінде  пайда болған таластар мен   қайшы пікірлер  екі Тарап  
өзара келісімге келуді  әзірлеу мақсатында  алдын-ала тәртіппен қаралады. 
11.2.Егер  пайда болған таласты мәмілеге келу арқылы ,  Тарап  арыз  түскен  күннен бастап  7 (жеті) 
күн ішінде шешуге болмайтын болса,  осы талас немесе осыған қатысты мәселелер, шешу үшін  сотқа 
беріледі. Екі Тарап    Қазақстан Рспубликасы соттарында  Сатып алушының орнында  барлық 
таластарды   шешуге қарауға  келісімге келеді. 
11.3.Осы Келісім-шарт  және осыған байланысты  барлық мәселелер  Қазақстан Республикасы  
заңдарына сай  реттеледі. 
 
                                            12.БАСҚА ДА ЖАҒДАЙЛАР 
12.1.Келісім жасаудың  және орындаудың барлық шығындары  (тәуелсіз тіркеуші қызметі, «Қазақстан 
қаржы биржасы» АҚ, «Құнды қағаздардың орталық депозитарий» АҚ, брокерлер)  осы Келісім-шарт 
шегінде   жеке төленеді. 
12.2.Осы Келісім-шарттың  барлық өзгертулері, толықтырулары, қосымшалар жазбаша түрде 
жасалады және  Екі  Тараптың  өкілдері қол қояды. Осындай  өзгертулер, толықтырулар, қосымшалар 
Келісім-шарттың бір бөлігі болып саналады. 
12.3.Егер  осы Келісім-шарттың  қандай да бір бөлігін  сот немесе  өкілетті орган  жарамсыз деп 
қарайтын болса, ондай бөлік Келісім-шарттан алынып тасталады, ал  қалған бөліктер  өз күшін 
сақтайды. 
12.4. Осы Келісім-шартта  қаралмаған мәселелер бойынша  екі Тарап  Қазақстан Республиикасының 
күшінде бар  заңдарын басшылыққа алады. 
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12.5.Екі Тарап  дереу және жазбаша түрде  бірін бірі  реквизиттерінің өзгергені туралы  жаңа 
реквизиттерін көрсетіп,  хабардар етуге міндетті. 
12.6.Келісім-шарт  2 (екі) данада  түпнұсқада, бірдей заңдық кұші бар,   жасалған. 
 
 
                       13.ЕКІ ТАРАПТЫҢ  ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ  ЖӘНЕ   
                                                        БАНК РЕКВИЗИТТЕРІ 
 
САТЫП АЛУШЫ:                                                                                                  САТУШЫ: 
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«Фридом Финанс» АҚ 
                                                               салынған акцияларын сатып  алу   

                                                               алу тәртібі  туралы Қағида және 
                                                               акциялардың бағасын анықтау методикасына 

                                                                № 3 Косымша 
 
 

                                                                     « ___________________ »      АҚ 
 

                                                               ________________________(Т.А.Ә.) 
                                                                                  

                                                             жеке куәлігі  №___________________  
                                               

                                                        _____________берілген ________ жылы 
                                                             

                                                        ________________________ 
                                                                                          _________________мекенжайда тұратын 

 
 
 
 
                                                                  ӨТІНІШ 
 
         Осы өтінішімде мен,______________________(Т.А.Ә.),  акционерлік қоғамның   жай акцияларын  
сатып алу  сәтіне   ешкіммен некеде тұрмағанымды растаймын. 
 
                      Менің әрекетімнің құқықтық жақтарымен таныспын. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  _______________________(Т.А.Ә.)                                   
______________________ (қолы) 
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«Фридом Финанс»    
                                                       АҚ Салынған акцияларын сатып  алу  

                                                       алу тәртібі  туралы Қағида және 
                                                       акциялардың бағасын анықтау 
                                                       методикасына   № 4  Косымша 

 
 

                                                                  « ___________________»      АҚ 
                                                                                            ______________________(Т.А.Ә.) 

                                    
                                                            жеке куәлігі  № __________________ 

                                                                                              
                                                             __________берілген________   жылы 

                                                                               ____________________мекенжайда тұратын 
 

 
 
                                                          ӨТІНІШ 
 
         Осы өтінішімде мен, _____________________(Т.А.Ә.),   өзімнің жұбайым 
___________________акционерлік қоғамға  сатуға   «_________ »    саны   акционерлік қоғамның жай 
акцияларын сатуға  АҚ акцияларын  бағасын анықтау  методикасына сай  анықталған баға бойынша  
Қоғам оларды сатып алған кезде  сатуға келісім беремін. 
Менің әрекетімнің құқықтық жақтарымен таныспын. 
 
 
 
 
 
 
____________________(Т.А.Ә.)                      ____________      (қолы) 
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ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА  АКЦИЙ 
 
 

Полное наименование эмитента: 
Акционерное общество «Фридом Финанс» 

 
 

Сокращенное наименование эмитента: 
АО «Фридом Финанс» 

 
(далее по тексту «Общество») 

 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в 

проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных 

акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект 

выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 

Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 

достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций. 
 

 
 
 
 

г. Алматы, 2006 г. 
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ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 
 

Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе 
 
2. Наименование акционерного общества:  
 
Предыдущее наименование (Изменено 09.09.2013 года ): 
Полное наименование общества на государственном языке: «Seven Rivers Capital» («Севен 
Риверс Капитал») акционерліқ  қоғамы; 
Полное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Seven Rivers 
Capital» («Севен Риверс Капитал»). 
Сокращенное наименование общества на государственном языке: «Seven Rivers Capital» 
(«Севен Риверс Капитал») АҚ; 
Сокращенное наименование общества на русском языке: АО «Seven Rivers Capital» («Севен 
Риверс Капитал»). 
 
Действующее (текущее) наименование: 
Полное наименование общества на государственном языке: «Фридом Финанс» акционерліқ  
қоғамы; 
Полное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Фридом Финанс». 
Сокращенное наименование общества на государственном языке: «Фридом Финанс» АҚ; 
Сокращенное наименование общества на русском языке: АО «Фридом Финанс». 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: 
Справка о государственной перерегистрации общества: 09 сентября 2013 г., №5350-1910-01-АО; 
Наименование органа, осуществившего государственную перерегистрацию общества: 
Управление юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы. 
 
4. Регистрационный номер налогоплательщика: 600500559925 
 
5. Место нахождения общества: 
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7, 
н.п. 3а, номера контактных телефонов: тел. +7(727) 311 10 64/65, адрес электронный почты: 
info@ffin.kz. 
 
6. Банковские реквизиты общества:  
IBAN  KZ099261802139314000 
в АФ АО «Казкоммерцбанк» 
БИН 061140003010 
БИК  KZKOKZKX 
КБЕ 15 
 
7. Виды деятельности общества:  

• брокерско-дилерская  деятельность на рынке ценных бумаг; 

• управление инвестиционным портфелем; 

• деятельность по доверительному управлению инвестиционным фондом;  

• консультационная деятельность;  

• информационно-аналитическая деятельность; 

• иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан. 
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных обществу или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан: Обществу не присваивались рейтинги и выпущенным им ценным бумагам 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики 
Казахстан  
Сведения о присвоении статуса финансового агентства: обществу статус финансового агентства 
не присваивался 
 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 
представительств акционерного общества. 
1) Филиал АО «Фридом Финанс в городе Астана: 
 Наименование Филиала: 
на государственном языке:  

mailto:info@ffin.kz
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- полное наименование: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Астана қаласы бойынша 
филиалы; 
- сокращенное наименование: «Фридом Финанс» АҚ-ның Астана қаласы бойынша филиалы;  
на русском языке:  
- полное наименование: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Астана; 
- сокращенное наименование: Филиал АО ««Фридом Финанс»» в городе Астана. 
Дата регистрации: 
07 августа 2014 года. 
Место нахождения и почтовый адрес:  
010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, д.15, ВП-10а. 
2) Филиал АО «Фридом Финанс в городе Актау: 
Наименование Филиала: 
на государственном языке:  
- полное наименование: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Ақтау қаласы бойынша 
филиалы; 
- сокращенное наименование: «Фридом Финанс» АҚ-ның Ақтау қаласы бойынша филиалы;  
на русском языке:  
- полное наименование: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Актау; 
- сокращенное наименование: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Актау. 
Дата регистрации: 
25 августа 2014 года. 
Место нахождения и почтовый адрес:  
130000, Республика Казахстан, Мангыстауская область, г. Актау, микрорайон 13, дом 55; 
3) Филиал АО «Фридом Финанс в городе Атырау: 
Наименование Филиала: 
на государственном языке:  
- полное наименование: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Атырау қаласы бойынша 
филиалы; 
- сокращенное наименование: «Фридом Финанс» АҚ-ның Атырау қаласы бойынша филиалы;  
на русском языке:  
- полное наименование: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Атырау; 
- сокращенное наименование: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Атырау. 
Дата регистрации: 
02 сентября 2014 года. 
Место нахождения и почтовый адрес:  
060011, Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау,улица Каныша Сатпаева, дом 55, 
квартира 56. 
4) Филиал АО «Фридом Финанс в городе Тараз: 
Наименование Филиала: 
на государственном языке:  
- полное наименование: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Тараз қаласындағы 
филиалы; 
- сокращенное наименование: «Фридом Финанс» АҚ Тараз қаласындағы филиалы;  
на русском языке:  
- полное наименование: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Тараз; 
- сокращенное наименование: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Тараз. 
Дата регистрации: 
03 сентября 2014 года. 
Место нахождения и почтовый адрес:  
080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, проспект Абая, дом 148, 
квартира 2; 
5) Филиал АО «Фридом Финанс в городе Шымкент: 
Наименование Филиала: 
на государственном языке:  
- полное наименование: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Шымкент қаласы бойынша 
филиалы; 
- сокращенное наименование: «Фридом Финанс» АҚ Шымкент қаласы бойынша филиалы;  
на русском языке:  
- полное наименование: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Шымкент; 
- сокращенное наименование: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Шымкент. 
Дата регистрации: 
04 сентября 2014 года. 
Место нахождения и почтовый адрес:  
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160011, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, район Аль-Фараби,  
улица Туркестанская, дом 65А. 
6) Филиал АО «Фридом Финанс в городе Костанай: 
Наименование Филиала: 
на государственном языке:  
- полное наименование: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Қостанай қаласы бойынша 
филиалы; 
- сокращенное наименование: «Фридом Финанс» АҚ Қостанай қаласы бойынша филиалы;  
на русском языке:  
- полное наименование: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Костанай; 
- сокращенное наименование: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Костанай. 
Дата регистрации: 
08 сентября 2014 года. 
Место нахождения и почтовый адрес:  
110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Баймагамбетова дом 
199. 
7) Филиал АО «Фридом Финанс в городе Актобе: 
Наименование Филиала: 
на государственном языке:  
- полное наименование: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Ақтөбе қаласы бойынша 
филиалы; 
- сокращенное наименование: «Фридом Финанс» АҚ Ақтөбе қаласы бойынша филиалы;  
на русском языке:  
- полное наименование: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Актобе; 
- сокращенное наименование: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Актобе. 
Дата регистрации: 
08 сентября 2014 года. 
Место нахождения и почтовый адрес:  
030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, проспектбратьев Жубановых, 
дом 289Б, кабинет №1. 
8) Филиал АО «Фридом Финанс в городе Усть-Каменогорск: 
Наименование Филиала: 
на государственном языке:  
- полное наименование: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Өскемен қаласы бойынша 
филиалы; 
- сокращенное наименование: «Фридом Финанс» АҚ Өскемен қаласы бойынша филиалы;  
на русском языке:  
- полное наименование: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Усть-
Каменогорск; 
- сокращенное наименование: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Усть-Каменогорск. 
Дата регистрации: 
13 сентября 2014 года. 
Место нахождения и почтовый адрес:  
0700011, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица 
Потанина, дом 21, квартира 4. 
9) Филиал АО «Фридом Финанс в городе Караганда: 
Наименование Филиала: 
на государственном языке:  
- полное наименование: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Қарағанды қаласы 
бойынша филиалы; 
- сокращенное наименование: «Фридом Финанс» АҚ Қарағанды қаласы бойынша филиалы;  
на русском языке:  
- полное наименование: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе 
Караганда; 
- сокращенное наименование: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Караганда. 
Дата регистрации: 
10 сентября 2014 года. 
Место нахождения и почтовый адрес:  
060008, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбе би,  
улица Ерубаева, дом 35, кв. 42. 
10) Филиал АО «Фридом Финанс в городе Павлодар: 
Наименование Филиала: 
на государственном языке:  



 32 

- полное наименование: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Павлодар қаласындағы 
филиалы; 
- сокращенное наименование: «Фридом Финанс» АҚ Павлодар қаласындағы филиалы;  
на русском языке:  
- полное наименование: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе 
Павлодар; 
- сокращенное наименование: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Павлодар. 
Дата регистрации: 
20 октября 2014 года. 
Место нахождения и почтовый адрес:  
140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар,  улица Академика 
Маргулана, дом 110, офис 15. 
11) Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Уральск: 
Наименование Филиала: 
на государственном языке:  
- полное наименование: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Орал қаласындағы 
филиалы; 
- сокращенное наименование: «Фридом Финанс» АҚ Орал қаласындағы филиалы;  
на русском языке:  
- полное наименование: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Уральск; 
- сокращенное наименование: Филиал АО ««Фридом Финанс»» в городе Уральск. 
Дата регистрации: 
03 декабря 2014 года. 
Место нахождения и почтовый адрес: 
090002, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, проспект Евразия, 
д. 35/2, офис 17. 
12) Филиал АО «Фридом Финанс в городе Уральске: 
Наименование Филиала: 
на государственном языке:  
- полное наименование: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Семей қаласындағы 
филиалы; 
- сокращенное наименование: «Фридом Финанс» АҚ Семей қаласындағы филиалы;  
на русском языке:  
- полное наименование: Филиал акционерного общества «Фридом Финанс» в городе Семей; 
- сокращенное наименование: Филиал АО «Фридом Финанс» в городе Семей. 
Дата регистрации: 
04 марта 2014 года. 
Место нахождения и почтовый адрес:  
071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Мыржакипа 
Дулатова, д.167, кв. 120.  
10.  Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии 
- отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности 
общества с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 
палатам): Общество является вновь созданным. Аудит финансовой отчетности не осуществлялся 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, 
с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их 
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам): консультантов по 
юридическим и финансовым вопросам договора не заключались. 
11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления: принятие кодекса уставом 
общества не предусмотрено  

 
2. Органы общества и учредители (акционеры) 

 
12. Совет директоров Общества:  
 

№, 
п\п 

Должность, фамилия, 
имя, отчество члена 
Совета директоров 
Общества и год 
рождения (с указанием 
независимого 
(независимых) 
директора (директоров) 

Должности, занимаемые 
Председателем и членом 
Совета директоров за 
последние три года и в 
настоящее время (также и по 
совместительству) и дату 
вступления их в должности 

Процентное 
соотношение 
акций 
(голосующих), 
принадлежащих 
членам Совета 
директоров к   
общему 

Процентное 
соотношение 
акций (долей в 
уставном 
капитале), 
принадлежащи
х членам 
Совета 
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количеству 
голосующих акций 
Общества 

директоров в 
дочерних или 
зависимых 
организациях к 
общему 
количеству 
размещенных 
акций (долей в 
уставном 
капитале) 
данных 
организаций  

1 Председатель Совета 
директоров Общества - 
Рахилькин Аркадий 
Валерьевич, 28 марта 
1969 г.р. 

с 25.04.2008 г. – по 
настоящее время – 
Председатель Совета 
Директоров Общества;  
14.12.2006 г. – 25.04.2008 г. – 
член Совета директоров 
Общества; 
14.12.2006 г. – 25.04.2008 г. – 
Председатель Правления 
Общества; 
с 18.06.2010 г. – по 
настоящее время – 
Председатель Правления  
АО «Caspian Group» 
(Каспийская группа); 
18.03.2008 г. –  17.06.2010 
г. – член Правления  АО 
«Caspian Group» (Каспийская 
группа). 
 

Нет нет 

2 Член Совета 
директоров Общества – 
Миникеев Роман 
Дамирович, 21 
сентября 1978 г.р.    

c 19.07.2013г. - по настоящее 
время Председатель 
Правления Общества; 
с 18.07.2013г. - по настоящее 
время Член Совета 
директоров Общества; 
с 13.09.2010г.- 24.07.2013г. 
Начальник Отдела 
Проектного финансирования 
ТОО «Teniz Invest»; 
с 01.07.2010г. – 13.09.2010г. 
Директор Департамента 
Проектного финансирования 
АО «ИнПро». 

нет нет 

3  Член Совета 
директоров – 
независимый директор 
– Мантаева Мадина 
Болтаевна, 14 марта 
1973 г.р.  

с 27.08.2013 г. по настоящее 
время - Член совета 
директоров – независимый 
директор АО "Seven Rivers 
Capital" ("Севен Риверс 
Капитал"); 
с 01.06.2013г. по настоящее 
время - Член совета 
директоров – независимый 
директор АО «Евразийский 
Капитал»; 
с 31.08.2012г.-16.05.2013г. - 
Начальник финансового 
управления АО «СК «Amanat 
Insurance»; 
с 01.06.2012г.-20.08.2012г.- 
Финансовый директор ТОО 

нет нет 
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«Elite Logistic Kazakhstan»; 
с 29.05.2009г.-16.01.2012г.- 
Начальник отдела 
планирования и 
инвестирования АО 
«Страховая компания 
«Астана - финанс» 
(12.12.2011г. переименовано 
в АО «Страховая компания 
«Standard») 

 
Изменение в составе Совета директоров Общества в течение предыдущих двух лет и причины 
указанных изменений: 
 
Решением общего собрания акционеров №11 от 18 февраля 2010 года избраны в качестве членов 
Совета директоров Общества Но Сок Кюн (Noh Seok Kyun) и Ли Ёнг Ро (Lee Yong Ro)».  
Решением общего собрания акционеров № 15 от 17 января 2011 года досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров – независимого директора Woo Wook Il (Ву Вук Ил). Этим же 
решением Sohn Seung Ryeal (Сон Сеунг Реал) избран на должность члена Совета директоров – 
независимого директора. 
Решением общего собрания акционеров № 17 от 31 мая 2011 года досрочно прекращены полномочия 
члена Совета директоров – независимого директора Sohn Seung Ryeal (Сон Сеунг Реал). Этим же 
решением Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) избран на должность члена Совета директоров – независимого 
директора. 
 
Решением общего собрания акционеров № 18 от 25 августа 2011 года досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров – независимого директора Song Ki Moon (Сонг Ки Мун). Этим 
же решением Фишман Оксана Леонидовна избрана на должность члена Совета директоров – 
независимого директора. 
Решением общего собрания акционеров № 19 от 20 сентября 2011 года досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров – независимого директора Аханова Серика Ахметжановича. 
Этим же решением Садыкова Раушан Назимовна избрана на должность члена Совета директоров – 
независимого директора. 
Решением общего собрания акционеров № 20 от 20 октября 2011 года досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров – независимого директора Фишман Оксаны Леонидовны. Этим 
же решением Ташенова Елена Александровна избрана на должность члена Совета директоров – 
независимого директора. 
Решением общего собрания акционеров № 21 от 17 ноября 2011 года досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров – независимого директора Садыковой Раушан Назимовны. 
Этим же решением Цхай Евгений Владимирович избран на должность члена Совета директоров – 
независимого директора. 
Решением общего собрания акционеров № 22 от 15 декабря 2011 года досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров – независимого директора Ташеновой Елены Александровны. 
Этим же решением Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) избран на должность члена Совета директоров – 
независимого директора. 
Решением общего собрания акционеров № 23 от 13 февраля 2012 года досрочно прекращены 
полномочия членов Совета директоров – независимых директоров Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) и Цхай 
Евгения Владимировича. Этим же решением Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо) и Фишман Оксана Леонидовна 
избраны на должность членов Совета директоров – независимых директоров. 
Решением общего собрания акционеров № 24 от 25 мая 2012 года досрочно прекращены полномочия 
члена Совета директоров – независимого директора Фишман Оксаны Леонидовны. Этим же 
решением Цхай Евгений Владимирович избран на должность члена Совета директоров – 
независимого директора. 
Решением общего собрания акционеров № 25 от 21 сентября 2012 года досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров – независимого директора Цхай Евгения Владимировича. Этим 
же решением Садыкова Раушан Назимовна избрана на должность члена Совета директоров – 
независимого директора. 
Решением единственного акционера от 17 июля 2013 года досрочно прекращены полномочия члена 
Совета директоров – независимого директора Общества Садыковой Раушан Назимовны, члена 
Совета директоров Общества Цой Ларисы Андреевны, члена Совета директоров – независимого 
директора Общества Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо), члена Совета директоров Общества Noh Seok Kyun 
(Но Сок Кюн), члена Совета директоров Общества Leе Yong Ro (Ли Ёнг Ро)  с 17 июля 2013 года.  
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Этим же решением Миникеев Роман Дамирович избран Членом Совета директоров и Клепова Алла 
Васильевна избрана независимым директором Общества с 18 июля 2013 года. 
Решением единственного акционера №29 от 27 августа 2013 года Мантаева Мадина Болтаевна 
избрана Членом Совета директоров – независимым директором Общества и Кудайбергенова Елена 
Алексеевна избрана Членом Совета директоров Общества с 27 августа 2013 года. 
Решением единственного акционера №32 от 13 сентября 2013 года были досрочно прекращены с 13 
сентября 2013 года полномочия Членов Совета директоров Общества - Кудайбергеновой Елены 
Алексеевны и Клеповой Аллы Васильевны (независимый директор). 
 
 
Причины изменений: Избрание и досрочное прекращение полномочий  членов Совета директоров. 
 

13. Коллегиальный исполнительный орган Общества: 

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление:  

 

№, 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год 

рождения 

Должности, занимаемые членом Правления,  

за последние три года и в настоящее время, 

в хронологическом порядке, в том числе - по 

совместительству, с указанием полномочий 

и даты вступления его в должности 

1 Миникеев Роман 

Дамирович 

1978 г.р. c 19.07.2013г. до настоящего времени 
Председатель Правления Общества – текущее 
руководство деятельности Общества; 
с 18.07.2013г. до настоящего времени Член 
Совета директоров Общества – общее 
руководство деятельности Общества; 
 13.09.2010г.- 24.07.2013г. Начальник Отдела 
Проектного финансирования ТОО «Teniz 
Invest» - координация бизнес-процессов, 
бюджетное планирование; 

 01.07.2010г. – 13.09.2010г. Директор 

Департамента Проектного финансирования АО 

«ИнПро» - бюджетное планирование, 

рекомендации по инвестированию. 

2 Жусупова Куляш 

Айтмагамбетовна 

1958 г.р. с 22.09.2014 г. по настоящее время – АО 

«Фридом Финанс», Заместитель Председателя 

Правления, член Правления – руководство 

курируемыми подразделениями, участие на 

заседаниях Правления; 

с 01.08.2013 г. – по 21.09.2014 г. АО «Фридом 

Финанс», директор Департамента внутреннего 

аудита – проведение аудиторских проверок 

подразделений; 

с 19.07.2013 г.   – по 31.07.2013 г. АО «Фридом 

Финанс», директор департамента 

корпоративных финансов - сопровождение 

корпоративных проектов; 

с 02.05.2012 г. – по 01.07.2013 г., АО «Zurich 

Invest Management», Директор департамента 

внутреннего аудита – проведение аудиторских 

проверок; 

с 01.02.2012 г. – по 28.08.2013 г., Алматинский 
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гуманитарно-технический университет 

(по совместительству),  профессор кафедры 

«Профессиональное обучение» - организация 

процесса обучения; 

с 01.03.2011 г.- по 01.05.2012 г., АО «Zurich 

Invest Management», Заместитель директора 

департамента внутреннего аудита – проведение 

аудиторских проверок. 

3 Кизатов Алмас 

Толегенович 

1977 г.р. с 03.02.2014г. по наст.время  Заместитель 

Председателя Правления, член Правления АО 

«Фридом Финанс» - участие на заседаниях 

Правления, руководство курируемой 

деятельности; 

с 28.02.2013 г. по 02.02.2014 г. Директор 

Юридического департамента АО «Фридом 

Финанс» - руководство деятельностью 

подразделения; 

с 03.06.2010 года по 18.10.2013г. 

АО «Zurich Invest Management», член 

Правления, заместитель Председателя 

Правления  

полномочия: руководство курируемой 

деятельности;  

с 17.11.2011г. по 01.04.2012 г. директор ТОО 

«СБ «A-Brokers» -  руководство деятельностью 

товарищества. 

с 20.09.2011г. по 01.11.2011г. директор ТОО 

«СБ «A-Brokers» -  руководство деятельностью 

товарищества; 

с 12.05.2009 г. по 02.06.2010 г. - член Совета 

директоров – независимый директор АО 

«Zurich Invest Management» - участие на 

заседаниях Совета директоров. 

 

4 Лер Евгений 

Оскарович 

1983г.р. с 09.02.2015 г. по настоящее время Заместитель 

Председателя Правления, член Правления АО 

«Фридом Финанс» - участие на заседаниях 

Правления, руководство курируемой 

деятельности; 

с 21.12.2012г. по 08.02.2015 г.г. – Matador 

Ventures Ltd. – Менеджер по проектам – 

сопровождение проектов Компании, 

обслуживание клиентов по проектам. 

02.10.2011 по 20.12.2012 г.г. – ТОО «Емир 

Ойл» - заместитель директора по отчетности – 

контроль и курирование вопросов 

предоставления отчетности уполномоченным 

государственным органам.   
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07.03.2006 по 01.10.2011 г.г. - BMB Munai Inc., 

финансовый директор – контроль и 

курирование вопросов финансовой 

деятельности Компании, отчетности, 

планирования и исполнения бюджета.  

 
 
 
 
15. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и 
предоставленные должностным лицам общества за последний финансовый год: Общество 
является вновь созданным. Заработная плата и иные формы вознаграждения не выплачивались. 

 
16. Организационная структура общества: 
 

1) структурные подразделения общества: 
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2) общее количество сотрудников общества работников филиалов и представительств:  На 
дату проспекта выпуска общества общее количество сотрудников составляет 4 человека. 
 
3) общее количество сотрудников общества, владеющих акциями общества и их суммарная 
доля от общего количества размещенных акций в процентах:  нет 
 
4) сведения о руководителях подразделений общества: руководители  не назначены. 
 
5) сведения о руководителях филиалов и представительств: в связи с отсутствием филиалов 
и представительств руководителей нет. 
 

16. Учредители (акционеры) Общества:  

№ Полное наименование и место 

нахождения акционера – 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество, год 

рождения акционера – 

физического лица 

Дата, с которой 

акционер стал 

владеть 

десятью и 

более 

процентами 

размещенных 

акций 

Общества 

Количество и 

вид акций 

Общества 

принадлежащих 

акционеру  

Процентное 

соотношение 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

акционеру, 

который владеет 

десятью и более 

процентами 

размещенных 

акций Общества 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» 

Российская федерация, 127051, 

г. Москва, ул. Трубная, д.23, 
корпус 2.   

 10.06.2013 г. 801 415  

простых акций 

100 % 

Сведения о крупных участниках ООО ИК «Фридом Финанс»: 

№ Фамилия, имя, отчество, год рождения 

акционера – физического лица 

Доли участия, принадлежащих 

участнику, который владеет 

десятью и более процентами долей 

участия в уставном капитале 

1. Турлов Тимур Русланович, 13.11.1987г.р. 

 

100 % 

 
17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером 
(участником)- владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном 
капитале) организации:  таких организаций нет 
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18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество: в промышленных банковских, 
финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, общество не  участвует..  
 
19. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного  общества:  
 
Физические лица: 
 

ФИО Дата 
рождения 

Основания для 
признания 

аффилиированности 

Дата 
появления 

Цхай Яков Андреевич 01.02.1951 Брат  
п.п.2 п.1 ст. 64 

01.11.2006 

Ли Татьяна Андреевна 07.04.1954 Сестра 
п.п.2 п.1 ст. 64 

01.11.2006 

Цхай Наталья Юрьевна  27.08.1980 Дочь 
п.п.2 п. 1 ст. 64 

01.11.2006 

 
Юридические лица: 

Полное наименование 
юридического лица 

Дата и номер 
государственной 

регистрации 
юридического лица, 
почтовый адрес и 

фактическое место 
нахождения 

юридического лица* 

Основания 
для 

признания 
аффилиирова

нности 

Дата 
появления 

аффилиирован
ности 

АО "Caspian Engeneering Group" 07.09.2005 г. 72677-
1910-АО, г. Алматы, 

ул. Байзакова, д. 151, 
оф.2  

п.п.4,5 п.1 ст. 
64 Закона «Об 
акционерных 
обществах» 

01.11.2006 

ТОО "Компания Достар S" 02.04.1998 г. 
№17939-1910-ТОО, г. 
Алматы, ул. Достык, 

240 

п.п.4 ,5п.1 ст. 
64 Закона «Об 
акционерных 
обществах» 

01.11.2006 

ТОО "Компания Best Line" 22.01.2002 г. 
№45382-1910-ТОО, г. 

Алматы, ул. 
Чайковского, 170 

п.п.4 ,5п.1 ст. 
64 Закона «Об 
акционерных 
обществах» 

01.11.2006 

ТОО «JEM Corporation» 28.01.2003 г. 53081-
1910-ТОО, г. Алматы, 
пр. Жибек Жолы, д. 

50 

п.п.4 ,5п.1 ст. 
64 Закона «Об 
акционерных 
обществах» 

01.11.2006 

АО "Caspian Investment Holding" 13.12.2004 г. 67435-
1910-АО, г. Алматы, 
ул. Амангельды, д. 1 

п.п.4 ,5п.1 ст. 
64 Закона «Об 
акционерных 
обществах» 

01.11.2006 

 
20. Сделки с аффилиированными лицами общества: сделок с аффилиированными лицами 
общество не осуществляло. 
 

3. Описание деятельности общества 
 
21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об 
организациях, являющихся конкурентами общества: 
 
1) Согласно устава общества, основными видами деятельности являются: брокерско-дилерская  
деятельность на рынке ценных бумаг, управление инвестиционным портфелем, деятельность по 
доверительному управлению инвестиционным фондом, консультационная деятельность;  
 
2) сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества: 
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Основными конкурентами общества является первая десятка брокерско-дилерских компаний, рейтинг 
которых проводит АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Ниже приводится список десяти наиболее активных операторов рынка негосударственных ценных 
бумаг. На долю этих операторов приходится около 85,3% биржевого оборота. 

Краткое наименование 
компании 

Доля в 
объеме 

торгов, % 
АО "ТуранАлем Секьюритиc" 48,1 
АО "Банк ТуpанАлем" 13,7 
АО "KIB ASSET MANAGEMENT" 7,2 
АО "KG Securities" (Караганда) 3,9 
АО "RG Securities" 2,6 
АО "ООИУПА "Bailyk asset management" 2,3 
АО "НПФ Народного Банка Казахстана" 2,2 
АО "Компания "CAIFC" 1,82 
АО "Глобал Секьюритиз (Казахстан)" 1,80 
АО "Казкоммерцбанк" 1,6 

 
Ниже приводится список десяти наиболее активных операторов рынка государственных ценных 
бумаг. На долю этих операторов приходится около 92% биржевого оборота. 

Краткое наименование 
компании 

Доля в объеме 
торгов, % 

ДБ АО "HSBC Банк Казахстан" 23,7 

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 19,3 

АО "Банк ТуpанАлем" 10,9 

АО "АТФБанк" 10,6 

АО "Казкоммерцбанк" 9,5 

АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" 5,4 

АО "ООИУПА "Bailyk asset management" 4,0 

АО "ООИУПА "ABN AMRO Asset Management" 3,4 

АО "RG Securities" 3,3 

АО "Банк Развития Казахстана" 2,1 

 
 
Ниже приводится список десяти наиболее активных операторов рынка РЕПО. На долю этих 
операторов приходится около 72% биржевого оборота. 

Краткое наименование 
компании 

Доля в брутто- 
объеме торгов, % 

АО "Банк ТуpанАлем" 11,4 
АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" 8,6 
АО "ООИУПА "ABN AMRO Asset Management" 6,8 
АО "Альянс Банк" 5,7 
АО "АТФБанк" 5,5 
АО "Казкоммерцбанк" 5,2 
АО "НПФ Народного Банка Казахстана" 4,8 
АО "Евpазийский банк " 4,6 
АО "ООИУПА "Жетысу" 4,4 
АО "ООИУПА "Bailyk asset management" 4,0 
 
22. Факторы позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности акционерного общества: 
основными позитивными факторами являются: 
-высокая степень развития финансового рынка; 
-четкое законодательное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг; 
-повышающийся уровень доходов юридических и населения; 
основными негативными факторами являются: 
-вступление Казахстана в ВТО и соответственно рост конкуренции среди участников рынка ценных 
бумаг 
-низкая степень насыщенности биржевого оборота ликвидными инструментами; 
 
23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, 
затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, 
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спонсируемые обществом: на дату составления проспекта выпуска лицензий (патентов) у 
общества нет. Общество не осуществляло затраты на исследования и разработки, в том числе 
исследовательские разработки, спонсируемые обществом 
 
24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или 
за период фактического существования акционерного общества, анализ изменений в объемах 
реализованной продукции (выполненных работ, услуг) общества: общество является вновь 
созданным. Финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. 
 
25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг): общество 
является вновь созданным. Финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. 
 
26. Факторы, влияющие на деятельность общества: 
 
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе общества: 
общество является вновь созданным. Финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. 
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) обществу и доля 
продукции (работ, услуг) реализуемой обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой 
продукции: общество является вновь созданным. Финансово-хозяйственная деятельность не 
осуществлялась. 
3) сведения об участии общества в судебных процессах: общество в судебных процессах не 
участвовало  
4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на общество и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение 
последнего года: на дату проспекта выпуска на общество не налагались административные 
взыскания, налагавшихся на общество и его должностных лиц уполномоченными 
государственными органами и (или) судом. 
6) факторы риска: 
-оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или 
внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на 
стоимость акций общества: Общество планирует осуществлять операции по своим акциям только  
на первичном рынке. В этом отношении изменения в ценах на акции общества не будут большими, 
т.к. Общество не предполагает организацию активного обращения на организованном рынке. Риск 
изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций общества генерируется 
результатами операционной деятельности общества, обуславливающими снижение уровня и суммы 
его прибыли. Причинами возникновения такого риска могут выступить: снижение потенциала 
Общества по основной деятельности, снижение, неполучение доходов Общества, повышения  
конкуренции и ряда других аналогичных факторов. В результате снижения прибыли Общества и 
соответствующего ухудшения его финансового состояния может возникнуть  угроза снижения уровня 
выплат дивидендов по акциям. 
- обусловленные инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента: данные 
факторы оказывают влияние на деятельность общества, так как могут вызвать уменьшение дохода и 
повлиять на финансовое состояние общества; 
- связанные с конкурентной способностью оказываемых услуг: данный фактор также 
оказывает влияние на деятельность общества в связи с растущей конкуренцией между брокерскими 
организациями по уровню, качеству предоставляемых услуг, а также расширением сферы 
деятельности наиболее крупных  брокерских организаций; 
- связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства: 
значимым, по мнению общества, является фактор изменения законодательства; 
- связанные с социальными факторами: данный фактор имеет значение в деятельности 
общества в части развития региональной сети, где сказывается отсутствие кадров, имеющих 
специальную подготовку.  
 

4. Финансовое состояние общества 
 
27. Инвестиции: общество является вновь созданным. Финансово-хозяйственная деятельность не 
осуществлялась. 
 
28. Дебиторская задолженность: общество является вновь созданным. Финансово-хозяйственная 
деятельность не осуществлялась. 
 
29. Активы:  
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Сведения об активах эмитента с указанием их балансовой стоимости, в объеме, 
составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых 
им товаров (работ, услуг), по состоянию на 01 октября  2013 года: 

 

  
Наименование статьи Балансовая 

стоимость на 

01.10.13г./тыс. тг 

1 2 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 386 973,00 

АО "Евразийский банк" (вклады размещенные (за вычетом 

резервов на обесценение)) 

45 722, 00 

ТОО ФинБет (Инвестиции в капитал других юридических лиц и 

субординированный долг) 

77 452, 00 

ТОО Фридом Кафе (Инвестиции в капитал других юридических 

лиц и субординированный долг) 

78 744, 00 

 
 Потребителей и поставщиков товаров (работ, услуг) эмитента в объеме, составляющем 
пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров 
(работ, услуг) – не имеется;  
 Активов эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема 
активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в 
доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения 
действия соответствующих договоров – не имеется. 
 
30. Сведения об Уставном и собственном капитале общества:  
1) Уставный капитал и собственный капитал Общества составляет 51 500  000 (Пятьдесят один 
миллион пятьсот тысяч) тенге.  
 
31. Займы: общество является вновь созданным. Финансово-хозяйственная деятельность не 
осуществлялась. 
 
32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы): общество является 
вновь созданным. Финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. 

 
5. Финансовое состояние финансовых организаций 

  
33. На дату  подачи проспекта эмиссии Общество не является финансовой организацией. 
 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг  
 
44.В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается: 
 
1) Общее количество, вид, и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, а также 
орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, 
государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг. В случае аннулирования выпуска акций- дата аннулирования и причина 
принятия такого решения: общество является вновь созданным. Ранее, выпуски ценных бумаг не 
осуществлялись.  
 
3) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг: общество является вновь 
созданным. Ранее, выпуски ценных бумаг не осуществлялись. 
 
4) Дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения аукционов или 
подписки, а также дата утверждения общим собранием акционеров методики определения 
стоимости ценных бумаг при их выкупе обществом: данные документы обществом не 
принимались. 
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5) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате 
(задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения в 
разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия задолженности по начислению и 
выплате дивидендов необходимо указать причины и меры принятые обществом для 
погашения указанной задолженности: задолженности у общества на дату составления проспекта 
нет. 
 
6) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск 
ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, 
принявший данное решение, дату и основание принятия решения: Ранее, выпуски ценных бумаг 
не осуществлялись. 
 
7) даты погашения и общий размер выплат по облигациям с указанием суммы денег, 
привлеченных в результате размещения облигаций: Ранее, выпуски ценных бумаг не 
осуществлялись. 
 
8) сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, 
привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух 
последних финансовых лет: нет 
 
9) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами Общества, 
включая наименования организаторов торгов с указанием количества ценных бумаг, 
размещенных на организованном и неорганизованном рынке: Ранее, выпуски ценных бумаг не 
осуществлялись. 
44-1. Сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три 
завершенных года 
Ранее, выпуски ценных бумаг не осуществлялись. 
Информация о балансовой стоимости акций: Ранее, выпуски ценных бумаг не осуществлялись. 
 
 

7. Сведения о выпуске объявленных акций 
 

45. Сведения об акциях: 
1) количество, виды объявленных  акций: 10 000 000 (десять миллионов) простых акций. 
2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей:  51 500 (Пятьдесят одна тысяча 
пятьсот)  простых именных акций с правом голоса 
3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями: 1 000 (Одна тысяча) тенге 
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
46. Конвертируемые ценные бумаги общества: нет 
47. Сведения о платежном агенте: нет 
48. Сведения о регистраторе общества:  
1) полное наименование: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»; 
2) сокращенное наименование регистратора: АО «Единый регистратор ценных бумаг»; 
3) место нахождения регистратора: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай 
хана, д. 141; 
4) контактные телефоны: (8-727)272-47-60 
5) дата и номер договора с регистратором: договор от 21.12.2012 года №00609-АО по 
ведению системы реестров держателей ценных бумаг. 
 
 

8. Дополнительная информация 
 
49. Сумма затрат на выпуск акций: общество таких затрат не осуществляло. 
 
50. Информация для инвесторов: 
Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Общества, проспектом выпуска акций, с изменениями 
и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций,  а также любой другой 
информацией по месту нахождения Общества: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, 
Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17, полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок-
секция 4Б, 17 этаж, №4. Телефон: +7(727) 323-15-55, факс +7(727) 311-10-65. Также с информацией 
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можно ознакомиться в печатных изданиях «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» и на сайте 
Общества www.src.kz. 
 
 
Председатель Правления  
Миникеев Р.Д.                                                        __________________ 
 
 
Главный бухгалтер                                        
Бакбаева Ш.Б.                    __________________ 

Приложение № 1  
К Проспекту выпуска акций  

АО «Фридом Финанс»  
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением 
единственого акционера 

АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») 
 

№ _______ от «_____» __________________ 2007 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫКУПА РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

И МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ 

АО «Фридом Финанс» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
  

Алматы, 2007 год 
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                                                        I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Настоящее Положение о порядке выкупа размещенных акций и методике определения 

стоимости акций АО «Фридом Финанс» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан и устанавливает порядок и условия выкупа 

размещенных акций АО «Фридом Финанс» (далее по тексту - Общество).  

 1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1) Акция – ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в 

управлении Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его 

ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах» от 13 мая 2003 года (далее- закон) и иными законодательными актами Республики 

Казахстан. 

2) Акционер – лицо, являющееся собственником акции. 

3) Размещенные акции – акции Общества, оплаченные учредителями и инвесторами на первичном 

рынке ценных бумаг. 

4) Цена размещения – цена акции, определяемая при размещении акций на первичном рынке 

ценных бумаг. 

5) Совет Директоров – орган управления Общества, обладающий компетенцией по принятию 

решений в отношении вопросов, определенных и установленных в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества . 

                     
2.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

 
2.1. Выкуп размещенных акций Общества может быть произведен в следующих случаях: 

1) по инициативе Общества; 

2) по требованию акционера; 

2.2. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять 

процентов от общего количества размещенных акций Общества, а расходы на выкуп размещенных 

акций Общества не должны превышать десять процентов от размера собственного капитала 

Общества: 

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату принятия 

одного из указанных в разделе 4 настоящего Положения решений общим собранием акционеров 

Общества; 

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества – по состоянию на дату принятия 

решения о выкупе размещенных акций Общества.  
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2.3. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его 

акционеров и не участвуют в голосовании на нем. 

2.4. Выкуп размещенных акций Обществом по собственной инициативе осуществляется на основании 

решения Совета директоров Общества. 

2.5. Выкуп размещенных акций у акционеров осуществляется на основании следующих документов: 

1) оригинала письменного заявления акционера, составленного согласно форме Приложения № 

1 к настоящему Положению; 

2) оригинала выписки с лицевого счета акционера, подтверждающей право собственности 

акционера на указанные в ней акции, предоставленной регистратором Общества – на дату не ранее 3 

(трех) рабочих дней до дня ее предоставления акционером в Общество; 

3) в случае, если акции выкупаются у акционера – физического лица, не состоящего в браке – 

оригинала заявления, нотариально заверенного, согласно форме, указанной в Приложении № 3 к 

настоящему Положению; 

4) в случае, если акции выкупаются у акционера – физического лица, состоящего в браке – 

оригинала нотариально заверенного заявления супруга (супруги) акционера согласно форме, 

указанной в Приложении № 4 к настоящему Положению, нотариально заверенные копии 

свидетельства о заключении брака и удостоверения личности супруга (супруги); 

5) договора купли – продажи выкупаемых акций, составленного по форме Приложения № 2 к 

настоящему Положению; 

6) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (если акции выкупаются у юридического лица – резидента Республики Казахстан); 

7) нотариально засвидетельствованной копии устава юридического лица (если акции 

выкупаются у юридического лица – резидента Республики Казахстан); 

8) документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор купли – продажи 

акций (если акции выкупаются у юридического лица, за исключением случаев если договор 

подписывает первый руководитель данного юридического лица); 

9) Если акции выкупаются у физического лица – нотариально заверенной копии документа, 

удостоверяющего личность (для граждан республики Казахстан – копия удостоверение личности или 

паспорт гражданина Республики Казахстан, для иностранных граждан – паспорт либо вид на 

жительство в Республике Казахстан, для лиц без гражданства – удостоверение лица без гражданства, 

выданное уполномоченным органом Республики Казахстан); 

10)  Иные документы в случае, предусмотренном п. 2.6. настоящего Положения. 

2.6. В зависимости от правого статуса акционера, реализующего акции Обществу согласно 

настоящему Положению, а также формы и содержания документов, предоставленных акционером, 

Обществом могут быть истребованы дополнительные документы, необходимые для правильного 

юридического оформления сделки выкупа акций Обществом. 

 
3. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА 

 
3.1. Порядок выкупа размещенных акций по инициативе Общества. 

3.1.1. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества может быть произведен с согласия 

акционера в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству 

Республики Казахстан и уставу Общества. 
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3.1.2. Выкуп Обществом размещенных акций по собственной инициативе производится на основании 

решения Совета Директоров Общества, если иное не будет установлено уставом Общества. 

3.1.3. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции: 

1) до проведения первого общего собрания акционеров; 

2) до утверждения отчета об итогах размещения акций; 

3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше 

размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики 

Казахстан; 

4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признаками неплатежеспособности или 

несостоятельности в соответствии законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо 

указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к 

выкупу акций; 

5) если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации. 

3.1.4. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает 

один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли –продажи акций 

Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. 

        Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, 

количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в 

средствах массовой информации. 

3.1.5. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к 

выкупу, превышает количество акций, которые объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются 

у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

3.2. Методика определения стоимости акций при их выкупе по инициативе Общества. 

3.2.1. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества осуществляется на основании 

заключенного договора купли – продажи акций по форме Приложения № 2 к настоящему Положению 

по цене первичного размещения акций последней эмиссии (последней цены размещения, 

установленной в соответствии  с законодательством), которая предшествовала выкупу. 

 
4. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА 

 
4.1. Порядок выкупа размещенных акций по требованию акционера. 
4.1.1. Выкуп размещенных акций по требованию акционера должен быть произведен Обществом в 

случаях: 

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер 

принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о 

реорганизации, и голосовал против нее); 

2) несогласия акционера с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении 

сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, 

установленном законодательством и уставом Общества; 

3) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав 

Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не 

участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он 

принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения). 
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4.1.2. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения общим собранием 

акционеров или Советом Директоров предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих 

ему акций посредством направления Обществу письменного заявления, составленного по форме 

Приложений № 1, с приложением одновременно заявлений согласно формам Приложений № 3, 4 к 

настоящему Положению. 

Акционер, решивший продать свои акции Обществу по вышеуказанным основаниям, обязан 

предъявить к выкупу все принадлежащие ему акции. Акции, предъявляемые к выкупу, должны быть 

свободны от каких либо обременений и прав третьих лиц. 

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество выкупает акции у 

акционера на основании заключенного договора купли – продажи акций, составленного по форме 

Приложения № 2 к настоящему Положению, и документов, указанных в пункте 2.5. настоящего 

Положения, за исключением документов, ранее представленных акционером. 

4.1.3. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к 

выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции 

выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

4.2. Методика определения стоимости акций при их выкупе по требованию акционера: 

4.2.1. Выкуп размещенных акций по требованию акционера осуществляется на основании 

заключенного договора купли – продажи акций по форме Приложения № 2 к настоящему Положению 

по средней цене между балансовой стоимостью акций, рассчитанной на дату выкупа, и ценой 

первичного размещения акций последней эмиссии (последней цены размещения, установленной в 

соответствии  с законодательством), которая предшествовала к выкупу. 

                                         
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Настоящее Положение является обязательным к применению и исполнению всеми 

структурными подразделениями Общества при осуществлении выкупа размещенных акций. 

5.2. Контроль над исполнением настоящего Положения возлагается на Председателя Правления.  
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   Приложение № 1 

  к Положению о порядке выкупа размещенных акций и методике 
                                                        определения стоимости акций при их выкупе  

АО «Фридом Финанс» 
 
 
 
                                                    Председателю Правления АО «_____________________» 
                                                                                                   г-ну _____________________ 

от ______________________________________________   
(указать данные физ. лица или представителя юр.лица) 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 
Настоящим (в случае выкупа акций по требованию акционера дополнить – в соответствии с п.1 
ст.27 Закона РК «Об акционерных обществах») прошу Вас произвести выкуп принадлежащих мне 
акций акционерного общества «________________________________________» (НИН 
______________) в количестве ____________________ (_______________) штук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________                                                    _________________ 
(Ф.И.О. акционера - физ.лица или наименование                          (подпись и печать (для 
Акционера – юр. лица и его представителя)                                      юр. лиц)) 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке выкупа размещенных акций и методике 

                                                        определения стоимости акций при их выкупе  
АО «Фридом Финанс»                         

ДОГОВОР  КУПЛИ – ПРОДАЖИ АКЦИЙ 
 

Республика Казахстан, г. Алматы                                              «___» __________ 200 __г. 
 
АО «___________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», созданное и действующее в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, в лице Председателя Правления 
______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и              
______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», (в случае заключения договора с 
юридическим лицом дополняется словами  - «созданное и действующее в соответствии с 
законодательством __________, в лице ______________»), с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор купли – продажи акций (далее 
– «Договор») о нижеследующем: 

  
                                    1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять 
и оплатить акции (далее – «Акции») со следующими характеристиками: 
Эмитент – акционерное общество «___________________________________»; 
Вид Акций – простые именные Акций; 
НИН (Национальный Идентификационный Номер) Акций – КZ _____________; 
Общее количество Акций, передаваемых Продавцом в собственность Покупателю, ---------------- 
(прописью) Акций. 
1.2. Поставка Акций на лицевой счет Покупателя должна быть осуществлена Продавцом «__» 
_________ 200 __ года. 
1.3. Оплата стоимости акций Покупателем осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
момента исполнения Продавцом своих обязательств, предусмотренных  п.1.2. настоящего Договора. 

 
                                         2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН   

2.1. Продавец обязуется: 
2.1.1. к дате, указанной в п.1.2. настоящего Договора, Продавец должен иметь в своем распоряжении 
Акции, свободные от каких – либо обременений и прав третьих лиц, а также все документы, 
необходимые в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан для 
исполнения настоящего Договора; 
2.1.2. на дату, указанную в п.1.2. настоящего договора, осуществить перевод Акций на лицевой счет 
Покупателя № ________________ в __________ « __________________»; 
2.1.3. после заключения настоящего Договора не совершать каких либо действий, направленных на 
или имеющих своим следствием продажу, передачу, дарение, мену или отчуждение иным образом 
Акций, а равно обременение Акций правами третьих лиц, в том числе правами доверительного 
управления; 
2.1.4. после заключения настоящего Договора не выдавать третьим лицам доверенности, 
предоставляющие права совершать действия, указанные в п. 2.1.3. настоящего Договора, а равно 
заключать договоры, предоставляющие данным лицам указанные права, или совершать сделки с 
аналогичными последствиями. 
2.2. Продавец вправе требовать от Покупателя совершения всех необходимых действий, связанных с 
покупкой Акций. 
2.3. Покупатель обязан: 
2.3.1. к дате, указанной в п.1.3. настоящего Договора, располагать деньгами в размере, необходимом 
для приобретения Акций, а также иметь все документы (решения, разрешения компетентных органов 
Покупателя), необходимые в соответствий с действующими законодательством Республики 
Казахстан для исполнения настоящего Договора; 
2.3.2. в течение срока, указанного в п.1.3. настоящего Договора, произвести оплату стоимости за 
Акции в порядке и на условиях, предусмотренных Статьями 1 и 3 настоящего Договора. 

 
                                               3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Цена одной Акций, выплачиваемая Покупателем Продавцу составляет __________ 
( ________________) тенге. 
3.2. Общая цена за приобретаемые Акции составляет ________________ ( ____________) тенге. 

  
                                                 4. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ 
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4.1. Продавец не позднее даты, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, передает 
___________________ (указать регистратора АО «__________________________») надлежащим 
образом оформленный в соответствий с его требованиями приказ о списании принадлежащих 
Продавцу Акций с его лицевого счета и зачислении их на лицевой счет Покупателя. 
4.2. Приказ, указанный в п. 4.1. настоящего Договора, является основаниям для зачисления Акций на 
лицевой счет Покупателя. 

 
                5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ 

5.1. Покупатель приобретает права собственности на Акции после надлежащей регистрации сделки в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
                         

6. ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
6.1. Меры ответственности, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии 
с нормами действующего законодательства Республики Казахстан. 
6.2. В случае нарушения Продавцом срока передачи Акций, согласно пункту 1.2. настоящего 
Договора, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процентов 
от общей цены за Акции, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов. Выплата 
неустойки не освобождает Продавца от исполнения обязательства по настоящему Договору. 

                           
                                   7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, 
и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору 
или до даты его расторжения. 
 
8. ФОРС – МАЖОР 
   8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств 
по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события, препятствующие 
исполнению Сторонами или какой – либо из Сторон обязательств по Договору: стихийные бедствия и 
или военные действия, а также издание нормативно – правового акта, решения любого рода 
государственных органов, а также иные события, касающиеся одной или обеих Сторон, 
препятствующего исполнению обязательств по Договору и не зависящих от воли и желания какой – 
либо из Сторон. 
8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в 
письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможном действии 
обстоятельств непреодолимой силы в течение 1 (одного) рабочего дня с момента, когда Сторона 
узнала о возникновении обстоятельств непреодолимой силы. 
 8.4. Неисполнения обязательств, предусмотренных  п.8.3. настоящего Договора, лишает Сторону, 
подвергшуюся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, ссылаться на них как основание 
освобождения от ответственности за нарушение обстоятельств по настоящему Договору, за 
исключением случаев, когда само, то обстоятельство или препятствие не дало возможности послать 
уведомление. 
                                           
                     11.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО  
11.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 
рассматриваются Сторонами в предварительном порядке в целях выработки взаимоприемлемых 
решений. 
11.2. Если возникший спор не удается разрешить путем переговоров в течение 7 (семи) календарных 
дней со дня получения Стороной претензий, данный спор и иные, относящиеся к нему вопросы, 
передаются для разрешения в суд. Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры 
(разногласия), возникающие в связи и по поводу настоящего Договора в судах Республики Казахстан 
по месту нахождения Покупателя. 
11.3. Настоящий Договор и все вопросы, вытекающее или связанные с ним, регулируется, и 
толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
 

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Все расходы и издержки по заключению и исполнению сделки (услуги независимого 
регистратора, АО «Казахстанская Фондовая биржа», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», 
брокера) в рамках настоящего Договора оплачиваются Сторонами самостоятельно. 
12.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору составляются в письменной 
форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Такого рода изменения, 
дополнения, приложения являются неотъемлемой частью Договора. 
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12.3. Если какое – либо из положений настоящего Договора будет признано судом или иным 
уполномоченным органом недействительным, такое положение считается удаленным из настоящего 
Договора, а оставшиеся положения продолжают сохранять свою силу, если сделка может быть 
совершена и без удаленного недействительного положения. 
12.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Казахстан. 
12.5. Стороны обязаны немедленно в письменной форме уведомлять друг друга об изменении 
реквизитов с указанием новых реквизитов. 
12.6. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 
 

13.    ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
      ПОКУПАТЕЛЬ:                           ПРОДАВЕЦ: 
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  Приложение № 3 

к Положению о порядке выкупа размещенных акций и методике 
                                                        определения стоимости акций при их выкупе  

АО «Фридом Финанс»                          
 

 
 
 
 

                                                                                      В АО «___________________________» 
                                                                           

От ____________________  (Ф.И.О.) 
                                                             удостоверение личности (паспорт) № _____________ 

                                                                                выданно ______ РК _________ года 
                                                             проживающего (-ей) по адресу: ____________________ 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Настоящим заявлением я, __________________________ (Ф.И.О.), подтверждаю, что на 
момент приобретения ________ ( ________ количество _________) простых акций акционерного 
общества « ______________________________________» (НИН ___________________) в браке ни с 
кем не состоял. 

Правовые последствия совершаемого мной действия мне известны. 
 
 
________________________ (Ф.И.О.)                                         ______________  (подпись) 
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Приложение № 4 
к Положению о порядке выкупа размещенных акций и методике 

                                                        определения стоимости акций при их выкупе  
АО «Фридом Финанс»                          

 
 
 
 
 
 

                                                                                      В АО «___________________________» 
                                                                           

От ____________________  (Ф.И.О.) 
                                                             удостоверение личности (паспорт) № _____________ 

                                                                                выданно ______ РК _________ года 
                                                             проживающего (-ей) по адресу: ____________________ 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Настоящим заявлением я, ____________________ (Ф.И.О.), даю согласие своему супругу 
(супруге) ___________________ (Ф.И.О.) на продажу акционерному обществу 
«________________________________» ____  ( __________ количество ________ ) простых акций 
акционерного общества «______________________________» (НИН _______________ ) по цене, 
определенной согласно методике определения стоимости акций АО «__________________________» 
при их выкупе Обществом. 

Правовые последствия совершаемого мной действия мне известны. 
 
 
 
______________________ (Ф.И.О.)                                           ______________ (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

 
 
 

                  
 
 
 
 

 

 
 

 

 




