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«Уəкілетті органның облигациялардың шығарылымын тіркеуі инвесторларға проспектіде суреттелген 
акцияларды  сатып  алуға қатысты қандай да бір  ұсыныстар  беруін  білдірмейді. Облигациялардың  
шығарылмын  мемлекеттік  тіркеуді  іске асырған  уəкілетті  орган  осы  құжаттағы  ақпараттың  шынайылығы  
үшін  жауапкершілік  көтермейді.  Облигациялардың  шығарылмының проспектісі тек  Қазақстан  
Республикасы заңнамасының  талаптарына  сəйкестілігіне ғана  қарастырылады. Эмитенттің  лауазымды  
тұлғалары  осы  проспектідегі  ақпараттың  шынайылығы  үшін  жауапкершілік  көтереді  жəне  онда берілген  
барлық  ақпараттың  шынайы  жəне инвесторларды  эмитентке  жəне  ол  орналастыратын  облигацияларға  
қатысты адастырмайтынын растайды».  
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I. Эмитент туралы жалпы мəліметтер 
2. Эмитенттің атауы  

Қазақ тілінде:  
Толық атауы - «GLOTUR» (ГЛОТУР) акционерлік қоғамы;  
қысқаша атауы - «GLOTUR» (ГЛОТУР) АҚ. 
Орыс  тілінде: 
Толық атауы - Акционерное общество  «GLOTUR» (ГЛОТУР);  
Қысқаша атауы - АО «GLOTUR» (ГЛОТУР). 
20.11.2003ж.дейін-«Glotur Computers»(ЗАО«Glotur Computers») жабық акционерлік қоғамы. 
3. Эмитентті  мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)  туралы  мəліметтер 
Мемлекеттік  қайта  тіркеу туралы куəлік № 30379-1910-АҚ,  2003 жылдың 20 қарашасында 
Алматы  қ.  Əділет  басқармасы  берген - 29.12.1999 ж. 

4. Салық  төлеушінің  тіркеу  нөмірі – 600900154301. 

5. Эмитенттің орналасқан  жері,  байланыс  телефондары мен факсының нөмірлері  
туралы  ақпарат, электронды  поштасының мекен-жайы 
- толық пошталық мекен-жайы – 050010,  Алматы қ., Көктөбе кенті, Əзербаев к-сі, 1 «б»; 
- факс: (3272) 598-881; 
- телефон: (3272) 598-885; 
- электронды  поштасының мекен-жайы: info@glotur.kz  
 
 6. Банк деректемелері 
- «Нұрбанк» АҚ  АФ,   Алматы қ.,   Желтоқсан к-сі, 173; 
- ИИК (есеп  айырысу  шоты) 4467759; 
- БИК (МФО) 190501749 
 
- «Казкоммерцбанк» АҚ  АФ,   Алматы қ., Гагарин даңғылы, 135/ж; 
- ИИК (есеп  айырысу  шоты) 055467747; 
- БИК (МФО) 190501724. 
  
- «Банк ЦентрКредит АҚ АФ,   Алматы қ.,   Бөгенбай батыр к-сі, 156; 
- ИИК (есеп  айырысу  шоты) 930467347; 
- БИК (МФО) 190501719. 
 
7. Эмитенттің  қызмет  түрлері 
Қоғамның  қызметінің негізгі  мақсаты  шаруашылық қызметтен табыс  алу болып  
табылады. 
Аталған мақсатқа  жету үшін  Қоғам келесідей  қызмет  түрлерін іске  асырады: 
1) есептеуіш,  телекоммуникациялық жəне  басқа  да  кешендерді өндіру, сату жəне қызмет 
көрсету; 
2) телекоммуникациялық бағдарламалардың бағдарламалық  қамтамасыз етуін,  жүйелерді  
əзірлеу, жобалау,  орнату жəне ендіру,  жүйелік интеграция; 
3) автоматтандырылған  есептеуіш  бағдарламалық,  телекоммуникациялық жəне басқа да 
кешендерді  толық  дайындап  құру жобаларын жасау  жəне  сату; 
4) есептеуіш, бағдарламалық,  телекоммуникациялық  жəне басқа  да кешендерге  
бағдарламалық  құралдарды  əзірлеу; 
5) есептеуіш, бағдарламалық, телекоммуникациялық жəне өндіріс пен өндірістік  үрдістерді  
автоматтандыруға  арналған басқа да кешендерді  қолдану  бойынша кеңес беру,  үйрету,  
техникалық қызмет көрсету; 
6) коммерциялық негізде «инжиниринг»  тектес  қызметтердің  толық  кешендерін  көрсету; 



 «GLOTUR» (ГЛОТУР) АҚ  облигациялардың  екінші  шығарылымының проспектісі 
 

 3

7) есептеуіш, бағдарламалық, телекоммуникациялық жəне басқа да кешендерді,  тұрмыстық 
техниканы пайдалану саласында  ғылыми-техникалық,  жарнама-коммерциялық,  сервистік  
жəне  басқа  да қызмет  түрлерін  көрсету; 
8) көтерме-бөлшек сауда, сауда  тармақтарын дамыту,  фирмалық дүкендер  ашу,  дилерлік 
жəне дистрибьюторлық  қызмет; 
9) электронды  жəне  өзге  де жабдықты  жалға  беру; 
10) электронды  жəне  өзге  де  жабдықты  оны  пайдалануға  үйрету  бойынша  қызметтерді 
көрсете  отырып  жалға  беру; 
11) деректерді электронды тəсілмен  беру бойынша  қызметтер көрсету;  
12) телекоммуникациялық каналдар мен жүйелерді орнату бойынша жобаларды əзірлеу  
жəне сату; 
13) қорғаныс белгі беру, өртке қарсы белгі  беру  жəне  өртке  қарсы  автоматика  жүйелерін 
жобалау; 
14) қорғаныс  белгі  беру,  өртке қарсы  автоматика  жүйелерін  жинақтау жəне  іске  қосу-
реттеу; 
15) қорғаныс,  өртке қарсы белгі  беру жəне автоматика  жабдығын сату; 
16) қауіпсіздік  жүйелерін  жабдығын жеткізу,  сату  жəне  қызмет көрсету; 
17) қозғалмалы жəне стационарлық  нысандардың  мониторингі  бойынша  қызмет көрсету; 
18) негізгі қызметке  байланысты   тауарларды  бөлшек  сату; 
19) телекоммуникациялар  жəне  қауіпсіздік  құралдары  саласындағы  жабдықты,  сондай-
ақ  тұрмыстық  техниканы  өндіру жəне  жинау; 
20) профилдік  жəне өзге  де пəндерді оқыту  бойынша  курстар ұйымдастыру; 
21) өндірістік, тұрғын үй, əлеуметтік-мəдени мақсаттағы нысандарды, туристік жəне жастар  
орталықтарын қаржыландыруға  жəне салуға  қатысу; 
22)  алдыңғы қатарлы технологияларды, бəсекеге  қабілетті өнімді шығару бойынша 
бірлескен өндірістерді құру мақсатында кəсіпорындар мен ұйымдардың  қызметіне  қатысу; 
23)Қоғамның қаражаттарын салалық жəне аймақтық бағдарламалар  мен  жобаларға  
инвестициялау; 
24) Қоғамның аффинирлендірілген ұйымдары мен құрылымдық бөлімшелерін 
материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру; 
25) Қоғамның қызметкерлерін  оқыту жəне сынақтан  өткізу,  соның ішінде  шетелде  оқыту  
жəне  сынақтан  өткізу  жəне  олардың  біліктілік  деңгейін көтеру; 
26) спорт, сауықтыру жəне  қалпына келтіру  оталықтарын құру; 
27) өкілдік ету, консалтингтік жəне авдвокаттық  қызметке  байланысы жоқ заң қызметтерін  
көрсету; 
28) лизингтік  операцияларды іске  асыру; 
29) қайырымдылық  қызмет; 
30) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес  сыртқы  экономикалық  қызметті іске 
асыру. 
8. Халықаралық  не  отандық  рейтинг агенттіктері  эмитентке  не  ол шығарған 
құнды  қағаздарға берген  рейтингтер туралы мəліметтер 

 «GLOTUR» (ГЛОТУР) АҚ-қа  рейтингтер  берілген жоқ. 

9. Эмитенттің барлық  филиалдары мен өкілдіктерінің  атаулары,  тіркелген күндері,  
орналасқан  жерлері  жəне пошталық мекен-жайлары. 
1) «GLOTUR» (ГЛОТУР) АҚ-тың  Атырау  қаласындағы  филиалы: есептік тіркеу  туралы 
куəлік № 1851-1915-Ф-л,    16.03.2004 ж.  берілген, мекен-жайы:  Атырау қ., 060003,   Тель-
ман к-сі,12. 
2) «GLOTUR» (ГЛОТУР) АҚ-тың  Астана  қаласындағы  филиалы: есептік  тіркеу  туралы 
куəлік № 2727-1910-Ф-л,  18.03.2004 ж. берілген; мекен-жайы: Астана қ., 010000,   Алматы 
ауданы,   Кенесары к-сі,51 
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3) «GLOTUR» (ГЛОТУР) Ақ-тың  Шымкент қаласындағы филиалы: есептік тіркеу  туралы 
куəлік №2380-1958-Ф-л,  24.12.2003 ж.  берілген, мекен-жайы: Шымкент қ., 160000,   
Жангильдин к-сі,1. 

10. Сəйкесінше  алқалықтарға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілілігін  көрсете 
отырып, эмитенттің  қаржылық есеп  беруіне аудит жүргізуді  іске асырған (іске  
асырып  отырған)  аудиторлық  ұйымның (аудитордың  тегі,  аты,  бар  болғанда - 
əкесінің  аты) толық  ресми  атауы. Сəйкесінше  алқалықтарға (қауымдастықтарға, 
палаталарға) тиесілілігін көрсете отырып, сəйкесінше қызметтер көрсетуге  
шарттарға  жасалған  заң  жəне  қаржылық  сұрақтар  бойынша  кеңесшілердің толық  
ресми атауы. 
Аудиторлық  ұйым -   «BDO Қазақстанаудит» ЖШС, тіркеу  нөмірі 61409-1910-ЖШС, бас 
директор - Кошкимбаев С.Х., Мекен-жайы: Алматы  қ., 050036, 6 ықшам  аудан,  56А 
корпус. 

Қаржылық  кеңесшілер: 
1) «First Investment» АҚ, «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі, «Қазақстан  
қаржыгерлерінің қауымдастығы» ЗТБ мүшесі; 
2) «BCC Invest» АҚ, Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі, «Қазақстан қаржыгерлерінің 
қауымдастығы» ЗТБ мүшесі. 
11. Эмитент  корпорациялық  басқару  кодексін қабылдаған  күн. 
2005 жылдың 27 желтоқсаны. 

   

II. Эмитенттің  басқару органдары 
12. Акционерлік  қоғам органдарының  құрылымы  

Директорлар  кеңесі Басқарма Акционерлердің  жалпы  
жиналысы 
(Акционер)   

Акционердің (акционерлердің жалпы жиналысының) ерекше құзіретіне келесі  сұрақтар 
жатады: 
1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу не оны жаңа басылымда  
бекіту; 
2) Қоғамды  ерікті түрде қайта  ұйымдастыру не  тарату; 
3) Қоғамның  жарияланған акцияларының  санын  өзгерту  туралы  шешім  қабылдау; 
4) санақ комиссиясының сандық құрамын жəне уəкілеттер мерзімін анықтау, оның  
мүшелерін сайлау  жəне  олардың  уəкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату; 
5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын жəне уəкілеттер мерзімін анықтау, оның  
мүшелерін сайлау жəне олардың уəкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ 
Директорлар кеңесінің  мүшелеріне  сыйақы  төлеудің көлемін жəне  шарттарын анықтау; 
6) Қоғамға аудит  жүргізуді  іске  асыратын  аудиторлық  үйымды  анықтау; 
7) жылдық  қаржылық есеп  беруді  бекіту; 
8) Қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза табысын бөлісірудің тəртібін бекіту, 
қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау  жəне Қоғамның  
бір  қарапайым  акциясына  есептегенде  жылдық  қорытындылары  бойынша  дивидендтің  
көлемін  бекіту; 
9) Қоғамның қарапайым  жəне  артықшылықты  акциялары бойынша  дивидендтер  төлемеу  
туралы  шешім қабылдау; 
10) Қоғамның сомасы Қоғамға  тиесілі  барлық активтердің  жиырма  бес  жəне  одан  да 
артық пайызын  құрайтын  активтерінің  бір не  бірнеше  бөлігін  беру арқылы  өзге заңды  
тұлғаларды  құруға  не  қызметіне  қатысуы  туралы  шешім  қабылдау; 
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11) Қоғамның  ірі мəмілелерге  жəне  жасауға  Қоғам мүдделі  мəмілелерге  отыруы  туралы  
шешімдер қабылдау; 
12) Қоғамның  міндеттемелерін  оның  меншікті  капиталының  көлемінің  жиырма  бес  
жəне одан  да  артық  пайызын  құрайтын  сомаға ұлғайту  туралы  шешімдер  қабылдау; 
13) Қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы  
хабарлауының түрін  анықтау жəне осындай ақпаратты  баспасөз бетінде  жариялау  туралы  
шешім  қабылдау; 
14) Қазақстан Республикасының  құнды қағаздардың  нарығы  туралы  заңнамасына  сəйкес 
акцияларды Қоғам өтеп алған кезде  олардың  құнын  анықтаудың  əдістемесін бекіту; 
15) акционерлердің  жалпы  жиналысының  күн  тəртібін  бекіту; 
16) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат берудің тəртібін анықтау, соның 
ішінде егер Қоғамның жарғысы мұндай тəртіпті анықтамаған болса, баспасөз бетін  
анықтау; 
17) «алтын  акцияны»  енгізу жəне  жою; 
18) шешімдерін қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне  
жатқызылған  өзге  де сұрақтар. 
Директорлар кеңесінің  ерекше  құзіретіне келесі  сұрақтар жатады: 
1) қоғам  қызметнің  артықшылықты  бағыттарын анықтау; 
2) акционерлердің кезекті жəне кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру  туралы  шешім 
қабылдау; 
3) жарияланған  акциялардың  санының  шеңберінде Қоғамның  акцияларын  орналастыру  
жəне  оларды  орналастырудың  бағасы  туралы  шешім  қабылдау; 
4) Қоғамның орналастырылғана акцияларды не  басқа да құнды  қағаздарда  өтеп алуы  
туралы  шешім қабылдау; 
5) Қоғамның жылдық қаржылық есеп  беруін  алдын  ала бекіту; 
6) қарапайым акциялар бойынша  дивидендтер  төлеу туралы  шешім  қабылдау  жəн  есепті  
қаржылық  жылы төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір қарапайым акцияға деген  
дивидендтің  көлемін  анықтау; 
7) Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығарудың шарттарын  
анықтау; 
8) атқарушы органның сандық құрамын, уəкілеттер мерзімін анықту,  оның  басшысын 
жəне мүшелерін (атқарушы органның қызметтерін жеке өзі іске асыратын тұлғаны)  сайлау,  
сондай-ақ  олардың  уəкілеттерін мерзімінен  бұрын тоқтату; 
9)  басшы  мен  атқарушы  органның  мүшелерінің (атқарушы  органның  қызметтерін жеке  
өзі  іске асыратын тұлғаның) лауазымдық айлықтарының  көлемдері мен еңбегіне ақы  
төлеудің  жəне  сыйақы   берудің  шарттарын анықтау;   
10) ішкі аудит  қызметінің  жұмысының  тəртібін,  ішкі  аудит  қызметінің қызметкерлерінің 
еңбегіне  ақы  төлеудің жəне  сыйақы  берудің көлемі  мен шарттарын анықтау; 
11) бағалаушы мен аудиторлық  ұйымның  қызметтеріне ақы  төлеудің  көлемін  анықтау; 
12) Қоғамның  резервтік  капиталын пайдаланудың  тəртібін  анықтау; 
13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру  
мақсатында атқарушы орган қабылдайтын  құжаттарды  қоспағанда)  бекіту; 
14) Қоғамның филиалдары  мен  өкілдіктерін құру  жəне  жабу  туралы  шешімдер қабылдау 
жəне олар  туралы ережелерді бекіту; 
15)Қоғамның басқа ұйымдарды құруға  жəне қызметіне қатысуы  туралы  шешім  қабылдау; 
16) Қоғамның  міндеттемелерін  оның  меншікті  капиталынының көлемінің   он  жəне одан  
да артық пайызын  құрайтын  мөлшерге  ұлғайту; 
17) бұрынғы  тіркеушімен  шартты  бұзған  жағдайда,  Қоғамның  тіркеушісін таңдау; 
18) қызмет,  коммерциялық  не  өзге  де заң  қорғайтын  құпияны  құрайтын Қоғам  не оның  
қызметі туралы  ақпаратты  анықтау; 
19) ірі мəмілелерге не Қоғам жасауға мүдделі мəмілелерге отыру туралы шешім қабылдау; 
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20) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіетіне жатқызылмаған өзге де 
сұрақтар. 
Басқарма  төрағасының уəкілеттері: 
1) акционерлердің  жалпы  жиналысының  шешімдерінің орындалуын  ұйымдастырады; 
2) үшінші  тұлғалармен қарым-қатынастарда  Қоғамның  атынан сенімхатсыз əрекет  етеді; 
3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оған өкілдік ету құқығына  
сенімхаттар  береді.  
4) Қоғамның қызметкерлерін қабылдауды,  ауыстыруды  жəне жұмыстан шығаруды іске  
асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады жəне тəртіптік жаза салады,  Қоғамның 
атқарушы органының жəне ішкі  аудит  қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді  
қоспағанда, Қоғам  қызметкерлерінің лауазымдық  айлықтарының  көлемдерін  белгілейді,  
Қоғам  қызметкерлерінің  сыйақыларының  көлемдерін  анықтайды; 
5) өзі жоқ болған жағдайда, өзінің міндеттерін орындауды атқарушы органның мүшелерінің 
біріне жүктейді; 
6) атқарушы органның мүшелерінің арасында  міндеттерді, сондай-ақ жауапкершіліктің  
уəкілеттер  аясын бөлістіреді; 
7) Қоғамның  жарғысы  мен акционерлердің  жалпы  жиналысының  шешімі  анықтаған 
өзге де  қызметтерді іске  асырады. 
 
13. Директорлар  кеңесінің мүшелері 

1) Директорлар  
кеңесінің 

мүшелерінің тегі,  
аты, əкесінің  аты 

Туға
н 

жыл
ы 

3) Қазіргі  уақытта жəне  соңғы  3 жылда  
тұрған лауазымдары  

4) Директорлар кеңесінің 
мүшесінің  эмитенттің  
жарғылық  капиталына  
жəне оның  еншілес  жəне  
тəуелді  ұйымдарына  

қатысуы 

Калиев  

Еркин  

Жакенович – 
Директорлар 
кеңесінің  төрағасы 

1957   30.12.2000 ж.  бастап  17.05.2004 ж.  дейін  – 
«Эйр Қазақстан»   ЖАҚ  Президенті 

  17.05.2004 ж.  бастап  қазіргі  уақытқа  дейін - 
«Еркин К» ЖШС бас  директоры 

Директорлар кеңесінің  Төрағасы. 

Жоқ 

Нурекенов  

Ханат 

Тохтарулы 

1970  18.12.2003 ж. бастап  қазіргі  уақытқа дейін  –  
«Glotur» (Глотур) АҚ Басқармасының  
төрағасы 

 19.05.2003 ж.  бастап  18.12.2003 ж.  дейін  – 
«Glotur» ЖАҚ   бас  директоры 

  01.12.2001 ж.  бастап  04.05.2003 ж.  дейін  - 
«Ак ниет» зейнетақы  активтерін басқару 
жөніндегі  компаниясының  президенті 

қосымша  түрде –  03.02.2006 ж.  бастап қазіргі  
уақытқа дейін  «Glotur DS Multimedia» (Глотур 
ДС Мультимедиа) АҚ  бас  директоры 

Жоқ 

 

Пак Олег Борисович 1957 01.07.2002 ж.  бастап қазіргі  уақытқа дейін – 
«Еркин К» ЖШС  Бас  директорының  бірінші  
орынбасары  

Жоқ 

2) Жунусов Баглан 
Абдуллаевич –  

тəуелсіз директор 

 2004 ж.  мамырынан бастап  қазіргі  уақытқа  
дейін  –   «Қазақстан Қағазы»  АҚ  
Директорлар кеңесінің төрағасы 

2003 ж.  наурызынан бастап 2004 ж.  
мамырына  дейін  – Қазақстан Халық  Банкі» 
АҚ  Басқарушы  директоры 

Жоқ 
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5) директорлар  кеңесінің  құрамындағы алдыңғы  екі  жылдың ішіндегі  өзгеріс –  
2005 жылдың 08 сəуірінде Директорлар  кеңесінің құрамына  дəл сол күні  Директорлар  

кеңесінің  құрамынан шығарылған  Джандосова А.С.  орнына тəуелсіз директор -  Жунусов  
Б.А.  кіргізілді.  
 

14. Алқалық  атқарушы  орган -  Басқарманың мүшелері 

1) Атқарушы  орган 
мүшесінің  тегі,  

аты,  əкесінің  аты 

Туға
н  

жыл
ы 

2) Қазіргі  уақытта  жəне  соңғы 3 жылда  
тұрған  лауазымдары  

3) Басқарма  мүшесінің  
эмитенттің  жарғылық  
капиталына  жəне оның  
еншілес  жəне  тəуелді  
ұйымдарына  қатысуы 

Нурекенов 

Ханат 

Тохтарулы - предсе-
датель Правления 

1970 18.12.2003 ж. бастап  қазіргі  уақытқа дейін  –   
«Glotur» (Глотур) АҚ Басқармасының  
төрағасы 

 19.05.2003 ж.  бастап  18.12.2003 ж.  дейін  – 
«Glotur» ЖАҚ   бас  директоры 

  01.12.2001 ж.  бастап  04.05.2003 ж.  дейін  - 
«Ақ ниет» зейнетақы  активтерін басқару 
жөніндегі  компаниясының  президенті 

қосымша  түрде –  03.02.2006 ж.  бастап қазіргі  
уақытқа дейін  «Glotur DS Multimedia» (Глотур 
ДС Мультимедиа) АҚ  бас  директоры 

Нет 

Аубакирова  

Зарема 

Арыстанбековна 

1965 27.10.2004 ж.  бастап қазіргі  уақытқа  дейін -  
«Glotur» (Глотур) АҚ экономикалық  жəне 
қаржылық  сұрақтар  жөніндегі  Басқарма  
Төрағасының  орынбасары  

 05.01.2004 ж.  бастап  27.10.2004 ж.  дейін  – 
«Glotur» (Глотур) АҚ  экономика  жəне  
басқару есебі  департаментінің директоры 

 01.03.99 ж. бастап  05.01.2004 ж.  дейін  –
«Glotur Computers» ЖАҚ  қаржы  
талдамашысы 

Жоқ 

Карикболов Бекжан 
Серик-Калиевич 

1958  29.11.2005  ж.  бастап қазіргі  уақытқа  дейін – 
«Glotur» (Глотур) АҚ  Басқарма төрағасының  
орынбасары  
  2000 ж. бастап 2005 ж.  дейін  – ҚР  АБКП  
басшы  лауазымдары 

Жоқ 

Джалимбетов Бахит 
Умирзакович 

1955  01.06.2005 ж.  бастап қазіргі  уақытқа  дейін  – 
«Glotur» (Глотур) АҚ  Басқарма  төрағасының  
орынбасары  
26.06.2004 ж.  бастап 01.06.2005 ж.  дейін  – 
«Эйр Қазақстан»  ЖАҚ  КП  басқармасының  
бастығы 

Жоқ 

Козлова Вера Влади-
мировна 

1967   01.02.2005 ж.  бастап  қазіргі  уақытқа  дейін  
- «Glotur» (Глотур) АҚ  Басқарма  
төрағасының  орынбасары  
05.05.2004 ж.  бастап 01.02.2005 ж.  дейін  – 
«Glotur» (Глотур) АҚ  сапа  жөніндегі  
басқармасының  директоры 

Жоқ 

 

15.  атқарушы  органның  уəкілеттері  басқа  тұлғаларға  берілген жоқ. 

16. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелеріне,  атқарушы  органның  мүшелеріне  
жəне  басқа  басшы қызметкерлеріне төленетін  сыйақы - төленген  жоқ. 
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17. Ұйымдық  құрылым 
1) Департаменттер – 

- Корпорациялық  клиенттермен  жұмыс  істеу жөніндегі  департамент; 
- Сервистік  орталық. 
Бөлімдер – бөлшек сатулар, заң,  талдама,  логистика,  қаржы-экономикалық,  

бухгалтерлік  есеп,  ақпараттық  қамтамасыз  ету,  корпорациялық  клиенттермен  жұмыс 
істеу,  жобаларды  жүзеге асыру,  жобаларды  дайындау,  көтерме  сатулар,  сатып алулар,  
жеткізу,  база,  жарнама,  күрделі құрылыс,  жүйелік  əкімгерлер, ішкі  аудит,  көлік,  
қызметкерлермен жұмыс  істеу  жөніндегі, шаруашылық,  сапа жөніндегі, жалпы; 

Филиалдар –   Астана қ.,   Атырау қ.,   Шымкент қ..  
2) Акционерлік  қоғам  қызметкерлерінің,  соның ішінде  акционерлік  қоғам  филиалдары  
мен  өкілдіктерінің  қызметкерлерінің жалпы саны – 350 адам. 

3) Бөлімшелердің  басшылары  туралы  мəліметтер 

Тегі,  аты, əкесінің  аты Туған 
жылы Бөлімше 

Садуов Ерлан Жумагулович 1969 Корпорациялық  клиенттермен  жұмыс  
істеу жөніндегі департамент 

Мухамбетов Ерлан Шарипович 1969 Сервистік  орталық (Департамент) 

Каражанов Кайргельды Акжанович 1966 Бөлшек  сатулар   бөлімі  

Халиулин Ержан Рыскельдиевич 1978 Заң  бөлімі  

Қызмет  орны  бос  Талдау  бөлімі  

Қызмет  орны  бос  Логистика  бөлімі 

Джамалова Асель Полатовна 1977 Қаржы-экономикалық  бөлім 

Тулисова Винера Равильевна 1966 Бухгалтерлік есеп  бөлімі 

Образцов Аркадий Михайлович 1964 Ақпараттық  қамтамасыз  ету бөлімі  

Юдин Андрей Сергеевич 1975 Корпорациялық  клиенттермен  жұмыс  
істеу  жөніндегі  бөлім 

Мартиросян Вероника Сергеевна 1972 Жобаларды  жүзеге  асыру  бөлімі  

Рубас Иван Викторович 1982 Жобаларды дайындау  бөлімі  

Нурбаев Искандер Нурланович 1975 Көтерме  сатулар бөлімі 

Касымов Руслан Рахимович 1978 Сатып  алу  бөлімі 

Шакимова Алия Сапиуловна 1970 Жеткізу бөлімі 

Ким Олег Олегович 1974 Өндірістік  база 

Востров Калиаскар Анатольевич 1982 Жарнама  бөлімі  

Аккалиев Сергали Хаисович 1960 Күрделі  құрылыс  бөлімі  

Лиходед Александр Валерьевич 1970 Жүйелік  əкімгерлер  бөлімі  

Кудайбергенова Гульнар Маратовна 1956 Ішкі аудит бөлімі 

Василенко Владимир Алексеевич 1958 Көлік  бөлімі 

Нуржума Дана 1977 Қызметкерлермен  жұмыс  істеу жөніндегі  
б і
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бөлім 

Базарбаев Ержан Рамазанович 1966 Шаруашылық  бөлім 

Есилбаева Жулдыз Рысбековна 1975 Сапа  жөніндегі  бөлім 

Дюсембаева Галия Касымкаировна  1960 Жалпы  бөлім 

Курманалиев Алдан Нурланович 1976 Атырау қаласындағы  филиал 

Хасенов Талгат Утегенович 1969 Астана қаласындағы  филиал 

Қызмет  орны  бос  Шымкент қаласындағы  филиал 

 

III. Эмитенттің акционерлері  жəне аффинилендірілген  тұлғалары. 
18. Орналастырылған акциялардың он жəне одан  да  артық  пайызына  иелік  ететін  
акционерлердің  жалпы  саны 

1 (бір) акционер жиынтығы  акциялардың  99,82%-на иелік  етеді. 

Акционердің толық  атауы Акционердің  орналасқан  
жері Тиесілі  акциялардың  саны,  тал 

«Еркин К» жауапкершілігі  
шектеулі  серіктестігі 

Мемлекеттік  қайта тіркеу 
туралы куəлік № 61508-1910-
ЖШС,  20.10.2004 ж.  берілген,  
  Алматы қ.,  Гоголь к-сі, 13 

613 879 (алты жүз  он  үш  мың  сексен 
жүз жетпіс тоғыз) тал қарапайым атаулы  
құжатсыз  акция 

2) Қоғамның  акционерлерлері  (қатысушылары)  болып  табылмайтын,  бірақ  басқа  
ұйымдар арқылы оның  қызметін бақылауға  құқығы  бар тұлғалар жоқ. 

19. Эмитент  акцияларының (үлестерінің)  он  жəне  одан  да  артық пайызына  иелік 
ететін заңды  тұлғалар туралы  мəліметтер 

      1) «GLOTUR INVEST» акционерлік  қоғамы - 100% акция, 
Орналасқан  жері – Алматы  қ.,  Көктөбе  ықшам  ауданы, Əзербаев  к-сі,  1 «Б» үй, 
Қызметінің түрі -  инвестициялық  қоржынды басқару  бойынша қызметті  іске  асыру,  
пайлық инвестициялық қорларды басқарушы компания ретінде құнды қағаздар  
нарығындағы  кəсіби қызмет, 
Бірінші  басшысы  – президент Олжабаев Бейбут Тулеугазинович. 
      2) «Glotur Technology Fund»  тəуекелді инвестициялау акционерлік инвестициялық  
қоры»  акционерлік  қоғамы - 51% акция, 
Орналасқан  жері – Алматы  қ.,  Көктөбе  ықшам  ауданы, Əзербаев  к-сі,  1 «Б» үй, 
Қызметінің түрі - инвестицияларды тарту жəне оларды инновациялық  қызметті іске 
асыратын  қазақстандық  заңды  тұлғаларға  инвестициялау, 
Бірінші  басшысы  – президент Есиков Владимир Евгеньевич.   
      3) «ДНК Қазақстан»  жауапкершілігі шектеулі серіктестігі - 45% үлес; 
Орналасқан  жері – Алматы  қ.,  Көктөбе  ықшам  ауданы, Əзербаев  к-сі,  1 «Б» үй, 
Қызметінің  түрі –  радио-,  теле-, аудио-,  видео-,  кино-,  жарық-аппаратурасының,  электр,  
электронды жабдықтың,  электр байланысы,  телекоммуникациялар  жабдығының  көтерме,  
бөлшек  жəне  комиссиялық саудасы, 
Бірінші  басшысы – бас  директор Белиловский Юрий. 
      4) «ERP Kazakhstan» (ЕРП Қазақстан)  жауапкершілігі  шектеулі серіктестігі – 50% үлес, 
Орналасқан  жері – Алматы  қ.,  Көктөбе  ықшам  ауданы, Əзербаев  к-сі,  1 «Б» үй, 
Қызметінің  түрі  -  бағдарламалық қамтамасыз  ету,  шешімдерді  корпорациялық қабылдау  
жүйелерінің  аппараттық-бағдарламалық кешені, 
Бірінші  басшысы – директор Ершов Сергей Вячеславович. 
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20. Эмитент қатысатын  өнеркəсіп,  банк,  қаржы  топтары,  холдингтер,  концерндер,  
қауымдастықтар,  консорциумдар  туралы  ақпарат 

«Glotur» (Глотур) АҚ  «Қазақстан IT-Компаниялар қауымдастығы» Қауымдастығының  
(Алматы қ.,  Төлебаев  к-сі, 98 үй, 11 офис) толық мүшесі  болып  табылады.  

21. Эмитенттің  басқа аффилендірілген  тұлғалары  туралы мəліметтер 
Жарияланған  акциялардың  шығарылымын  
мемлекеттік  тіркеу  туралы  куəлік  № А4472,    
28.05.2004 ж.  берілген  Аффилендірілген тұлғалардың  тізімі  берілетін  күн: 01.10.2006 ж. 

Жеке  тұлғалар 

№ 

  

Тегі  Аты Əкесінің аты  Туған күні 
Аффилендірілгендікті 
мойындаудың  негізі  

Аффилендірілгендік  
пайда  болған  күн  Ескертулер 

1. Джусупов Булат Бекайдарович 
11.03.1956 
ж. 

1 тармақтың 3 
тармақшасы 06.05.2006 ж.  

2. 

  

Джандосова Ажар Санджаров-
на 

30.05.1959 
ж. 

1 тармақтың 3 
тармақшасы 01.04.2005 ж.   

3. 

  

Пак Наталья Ольгердовна 

16.11.1957 

ж. 
1 тармақтың 3 
тармақшасы 28.04.2005 ж.   

4. 

  

Пипар Владимир Арнольдович 
30.09.1949 
ж. 

1 тармақтың 3 
тармақшасы 03.12.2004 ж.   

5. 

  

Ким Леонид Ольгердович 
24.10.1953 
ж. 

1 тармақтың 3 
тармақшасы 26.10.2004 ж.   

6. 

  

Уалиев Марат Ускенбаевич 
06.02.1945 
ж. 

1 тармақтың 3 
тармақшасы 29.10.2004 ж.   

7. 

  

Белиловский Юрий Борисович 
11.04.1949 
ж. 

1 тармақтың 3 
тармақшасы 30.11.2005 ж.   

8. 

  

Масангалиев Ануар орисович 
01.01.1975 
ж. 

1 тармақтың 3 
тармақшасы 30.05.2006 ж.   

9. 

  

Юдин Андрей Сергеевич 
06.12.1975 
ж. 

1 тармақтың 3 
тармақшасы 01.08.2006 ж.   

10. 

  

Алпаев Нурлан Сейлбекович 
17.06.1962 
ж. 

1 тармақтың 3 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

11. 

  

Алтеев Бауржан 
09.09.1955 
ж. 

1 тармақтың 3 
тармақшасы 04.05.2006 ж.   

12. 

  

Баймолдаев Бауржан Капаро-
вич 

25.08.1955 
ж. 

1 тармақтың 3 
тармақшасы 

14.04.2006 ж.   

13. 

  

Рамазанов Назим Асланович 
14.06.1959 
ж. 

1 тармақтың 3 
тармақшасы 21.08.2006 ж.   

14. 
Косымбаева Заида Кенжеха-
новна 

17.04.1977 
ж. 

3 тармақтың 3 
тармақшасы 25.08.2006 ж.  

15. Арапова Сауле Муратовна 15.07.1974
3 тармақтың 3 
тармақшасы 25.08.2006 ж.  
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ж. 

16. 

  

Нурекенова Гульсара Ахме-
товна 

26.05.1944 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

17. 

  

Нурекенова Баглан Жумака-
новна 

30.03.1970 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

18. 

  

Нурекенова Назерке Ханатовна 
17.07.1990 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

19. 

  

Нурекенова Зере Ханатовна 
11.07.1996 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

20. Тохтар Жан Тохтарулы 
04.02.2005 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 04.02.2005 ж.  

21. 

  

Нурекенов Айдос Тохтарулы 
30.06.1982 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

22. 

  

Нурекенова Жибек Тохтаровна 
04.02.1968 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

23. 

  

Нурекенова Айша Тохтаровна 
30.03.1969 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

24. 

  

Масангалиева Шолпан Тохта-
ровна 

19.04.1975 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 

12.11.2003 ж.   

25. 

  

Кульжамбеков Жумакан 
01.07.1936 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

26. 

  

Айдарбекова Зауреш Хамитов-
на 

21.02.1943 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 

12.11.2003 ж.   

27. 

  

Кульжамбеков Ербол Жумака-
нович 

11.05.1973 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 

12.11.2003 ж.   

28. 

  

Аубакиров Серик Габдуллович 
14.07.1965 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 27.10.2004 ж.   

29. 

  

Аубакиров Нурлан Серикович 
14.09.1986 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 27.10.2004 ж.   

30. 

  

Аубакиров Санжар Серикович 
29.03.1989 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 27.10.2004 ж.   

31. 

  

Исмаилова Роза Иманакышев-
на 

12.09.1942 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 

27.10.2004 ж.   

32. 

  

Исмаилов Ермек Арыстанбеко-
вич 

14.11.1974 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 

27.10.2004 ж.   

33. 
  

Аубакирова Гульнара Габдул-

15.07.1945 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 27.10.2004 ж.   
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ловна 

34. 

  

Козлов Владимир Николаевич 
10.03.1941 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 25.01.2005 ж.   

35. 

  

Козлова Елена Владимировна 
03.05.1972 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 25.01.2005 ж.   

36. 

  

Калиев Жакен  1931 ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

37. 
 Есинтемирова Амина Абдуха-
ковна 1935 ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

38. 

  

Калиев Адильжан Еркинович  
18.12.1986 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

39. 

  

Калиева Меруерт Еркиновна 
21.01.1988 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

40. Калиева Дамели Еркиновна 
25.04.1999 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.  

41. Жансугурова Ильфа Ильясовна 
29.05.1935 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.  

42. 
Джандосова Жанар Санджа-
ровна 

16.03.1963 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.  

43. 
Алдабергенова Динар Санджа-
ровна 

11.09.1961 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.  

44. 
Джандосова Фатима Санджа-
ровна 

14.06.1970 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.  

45. 
Джандосов Кенен Санджаро-
вич 

19.11.1976 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.  

46. 

  

Сартаева Раушан Султановна 
12.04.1959 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 31.05.2005 ж.   

47. 

  

Джалимбетов Султан Бахито-
вич 

15.10.1982 
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 

31.05.2005 ж.   

48. 

  

Пак Владислав Олегович 1982 ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 12.11.2003 ж.   

49. 

  

Жунусова Ирина Ярославовна 1965 ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 08.04.2005 ж.   

50. 

  

Жунусова Алина Баглановна 1990 ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 08.04.2005 ж.   

51. 

  

Жунусова Асия Баглановна 1994 ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 08.04.2005 ж.   

52. 

  

Жунусов Арслан Багланович 1996 ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 08.04.2005 ж.   

53. 

  

Карикболова Ардак Мухамед-
тохтаровна 

22.09.1971  
ж. 

1 тармақтың 2 
тармақшасы 

30.11.2005 ж.   

54.   15.04.1990 1 тармақтың 2 
тармақшасы

30.11.2005 ж.   
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Карикболов Нурсултан ж. тармақшасы 

Заңды тұлғалар 

№ 

  

Заңды тұлғаның  толық 
атауы 

Заңды тұлғаны  
мемлекеттік  тіркеу күні 
жəне нөмірі,  заңды 
тұлғаның  пошталық  
мекен-жайы  жəне нақты 
орналасқан жері 

Аффилендірілгендікті 
мойындаудың  негізі  

Аффилендірілгендік  
пайда  болған  күн  Ескертулер 

1. 

  

"Еркин Аламан Плюс" 
жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі 

08.04.2004 ж., № 62367-
1910-ЖШС, пошталық  
мекен-жайы жəне нақты 
орналасқан жері: 
Алматы  қ.,  Гоголь к-сі, 
13 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 08.04.2004 ж.   

2. 

  

"Ақ Ерке" Халықаралық  
балалар орталығы  
мекемесі 

07.02.2000 ж., № 31110-
1910-М-е, пошталық  
мекен-жайы : ж. Алматы  
қ.,  Гоголь к-сі, 13, 
нақты  орналасқан жері: 
Алматы обл.,  жамбыл  
ауданы,  Фабричный  
кенті. 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 

12.11.2003 ж.   

3. 

  

"Еркин-Ақсу" 
жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі 

14.10.2004 ж., № 1-1907-
1401-ЖШС, пошталық  
мекен-жайы жəне нақты 
орналасқан жері: 
Алматы  обл.,  Ақсу  
ауданы,  Арасан ауылы, 
Ақын  Сара  к-сі 1 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 

12.11.2003 ж.   

4. 

  

"Еркин Кварц" 
жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі 

20.09.2004 ж., № 12984-
1930-ЖШС, пошталық  
мекен-жайы жəне нақты 
орналасқан жері:  
Жезқазған қ.,  Оңтүстік  
өнеркəсіп  аймағы,  
Степная к-сі, 2 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 

12.11.2003 ж.   

5. 

  

«Еркин Огнеупор" 
жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі 

05.03.2002 ж., № 12985-
1930-ЖШС, пошталық  
мекен-жайы жəне нақты 
орналасқан жері: 
Жезқазған қ.,  Оңтүстік  
өнеркəсіп  аймағы,  
Степная к-сі, 2 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 

12.11.2003 ж.   

6. 

  

"Достук-Достык-Дружба" 
жауапкершілігі  шектеулі  
қоғамы 

05.11.1999 ж., № 635-
3300-ЖШҚ (ШҚ), 
пошталық  мекен-жайы 
жəне нақты орналасқан 
жері: Қырғыз  
Республикасы,  Ыстық  
көл обл.,  Ыстық көл  
ауданы,  Бостери  ауылы 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 

12.11.2003 ж.   

7. 

  

"Silk Road Distribution" 
жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі 

24.05.2006 ж., № 77998-
1910-ЖШС, пошталық  
мекен-жайы жəне нақты 
орналасқан жері:  
Алматы  қ.  Бəрібаев  к-
сі, 17 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 

20.11.2003 ж.   
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8. 

  

"Еркин Ойл" 
жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі 

14.10.2005 ж., № 45151-
1910-ЖШС, пошталық  
мекен-жайы жəне нақты 
орналасқан жері:  
Алматы  қ.,  Көктөбе  
ықшам  ауданы, 
Əзербаев  к-сі,  1 "б" 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 

20.11.2003 ж.   

9. 

  

"Alystel" жауапкершілігі  
шектеулі серіктестігі 

07.06.2006 ж., № 17159-
1910-ЖШС, пошталық  
мекен-жайы жəне нақты 
орналасқан жері: 
Алматы  қ.,  Гоголь к-сі, 
13 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 

07.06.2006 ж.   

10. 

  

"Asylcom" жауапкершілігі  
шектеулі серіктестігі 

30.05.2006ж., № 61967-
1910-ТОО, пошталық  
мекен-жайы жəне нақты 
орналасқан жері: 
Алматы  қ.,  Гоголь к-сі, 
15 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 

30.05.2006 ж.   

11. 

 «Еркин Көмек Ауылға» 
жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі 

19.10.2004 ж., № 23475-
1910-ЖШС, пошталық  
мекен-жайы жəне нақты 
орналасқан жері: 
Алматы  қ.,  Бəрібаев к-
сі, 17 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 

20.11.2003ж.  

12. 

 «Glotur Security» 
жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі 

04.05.2006 ж., № 77546-
1910-ЖШС, пошталық  
мекен-жайы жəне нақты 
орналасқан жері:  
Алматы  қ.,  Көктөбе  
ықшам  ауданы, 
Əзербаев  к-сі,  1 "б" 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 

04.05.2006 ж.  

13. 
 «ЕКА» жауапкершілігі  
шектеулі серіктестігі 

21.08.2006 ж., № 79815-
1910-ЖШС, пошталық  
мекен-жайы жəне нақты 
орналасқан жері:  
Алматы  қ.,  Көктөбе  
ықшам  ауданы, 
Əзербаев  к-сі,  1 "б" 

1 тармақтың 5 
тармақшасы 

21.08.2006 ж.  

22.  Аффилендірілген тұлғалардың  қатысуымен  жасалған операциялар. 

01.01.2006 ж.  бастап 31.12.2006 ж.  дейінгі  мерзімге  жалдагерлік  шарты жасалды,  
онда  қоғам  жалға  беруші  ретінде  əрекет  етеді. жалгерлік  шартына  отыру  туралы  
шешімдерді  қоғамның  Жарғысына  сəйкес  оның  атқарушы  органы  қабылдады : 

- «Glotur Invest» АҚ-пен. Ай  сайынғы  жалгерлік ақы  63 684,00 теңгені  құрайды; 
- «Asylcom» АҚ-пен, айына 97 200,00 теңге; 
- «Еркин К» ЖШС-мен, айына 4 069 800,00 теңге (01.10.2006ж. дейн); 
- «Alystel» АҚ-пен,  айына 310 457,00 теңге; 
-  «Glotur Technology Fund»,  тəуекелді  инвестициялау  акционерлік  инвестициялық  

қоры»  АҚ-пен,  айына 6 000,00 теңге; 
- «ДНК Қазақстан» ЖШС-мен,  айына 6 000,00 теңге; 
- «Еркин Ойл» ЖШС-мен,  айына 6 000,00 теңге; 
- «Ақ Ерке» халықаралық  балалар орталығы»  мекемесімен, айына  27 426,00 теңге. 
05.01.2006 ж. «Еркин К» ЖШС-мен  31.12.2006 ж. дейінгі мерзімге  Атырау  қаласында  

үй-жайда жалға алу  шарты  жасалды, онда  қоғам  жалға  алушы  ретінде  əрекет  етеді. 
Шешімді атқарушы орган  қабылдады.  Ай  сайынғы жалгерлік ақы  408 000,00 теңгені  
құрайды. 
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05.01.2005 ж. атқарушы  органның  шешімі  бойынша  «Еркин К» ЖШС-мен  31.12.2006 
ж.  жейінгі  мерзімге  тасымалдау  шарты  жасалды.  Қоғам  тапсырыс  беруші  ретінде  
əрекет  етеді. Тасымалдаудың  құны  əрбір  өтінімде  келісіледі. 

 
22-1.  Эмитент арнайы  қаржылық  компания  болып  табылмайды. 

 
IV. Эмитент  қызметінің суреттемесі 

23. Қызметтің  қысқаша  суреттемесі  

Қызмет  түрі Бəсекелестер 

1. Коммерциялық  жəне мемлекеттік  құрылымдар 
үшін ірі ақпараттық  жобаларды жүзеге  асыру 

Алси, Логиком, Иманали 

2. IТ жабдығын  жеткізу Алси, Логиком, Алсер, 

3. Компьютерлерді  жинау Логиком, Алси, Иманали, 
Рилсер, Алсер  жəне  басқа  
компаниялар 

4. Бағдарламалық  қамтамасыз  ету  жəне  алып жүру Алси, Иманали, Real Soft, 
КИС, NAT 

5. Видео- жəне аудиотехниканы, тұрмыстық  
электрониканы  жеткізу 

Планета Электроники, Сул-
пак Электроникс, Технодом 

6. Сервистік  қызмет көрсету  жəне техникалық  
қолдау 

Планета Электроники, Алси, 
Логиком, Иманали 

 

24. Кейін эмитенттің қызметіне айтарлықтай əсер етуі мүмкін келісім-шарттар 
туралы мəліметтер. 

Мұндай  келісім-шарттар жоқ. 

25. Эмитенттің өз қызметін іске асыру үшін алған лицензиялар,  патенттер,  рұқсаттар 
туралы  мəліметтер 

Эмитент іске асыратын жарғылық қызмет лицензиялау туралы заңнамаға сəйкес  
лицензияланатын қызмет болып табылмайды. Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркəсіп  
палатасының отандық өндіруші  мəртебесін растау туралы анықтамалары бір реттік  
сипатта  болып  табылады жəне эмитент жинаған  компьютерлік  техниканы  жеткізген  
жағдайларда  тендерлік  комиссияларға   олардың  талаптары  бойынша беріледі.    

26. Соңғы  екі  жылда не  нақты өмір сүрген  кезекде сатылған  өнімнің (орындалған  
жұмыстардың,  қызметтердің) көлемдері  

Акционерлік қоғамның соңғы екі жылда не акционерлік  қоғам   нақты өмір сүрген  кезеңде 
сатылған өнімнің (орындалған жұмыстардың,  қызметтердің) көлемдеріндегі  өзгерістерді  
талдау 

тыс. тенге 

Көрсеткіш 2005 жыл 2005 жылдың 
9 айы 

2006   жылдың 
9 айында  

9 айлық  
кезеңдегі  
ауытқу 
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Сатылған өнімнің 
(жұмыстардың, 
қызметтердің)  көлемі 

4  052 801 2 741 558 3 476 786 735 228 

 

27. Негізгі қызмет түрлері бойынша сатулардың  (жұмыстардың, қызметтердің)  
табыстылығына  жағымды  жəне  жағымсыз  əсер ететін факторлар 

Жағымды: Жағымсыз: 

АҚШ  долларының  девальвациясы 

Тұрғындардың  төлем  қабілеттілігінің  өсуі 

Ішкі бəсекенің де,  сыртқы  бəсекенің  
де(ресейлік компаниялар) өсуі 

Тұрақты  сұраныс   

ҚР-да экономиканың  көтерілуі  

Əлемдік  қауымдастыққа  интеграциялану  

 

28. Эмитенттің өз өнімін (жұмыстарын, қызметтерін)  сатуды  ұйымдастыру  бойынша  
қызметі 
Тұтынылатын  тауарлардың  жалпы құнының  бес  жəне одан да артық пайызын  құрайтын  
тауар тұтынушылары туралы  ақпарат. 

2005 
 

2006 жылдың 9 айында 

Тұтынушының  атауы Сатулардың  жалпы  көлеміне пайызы 
ҚазМұнайГазБарлауШығару 9,6% 

Тұтынушының  атауы Сатулардың  жалпы  көлеміне пайызы 
ҚазМұнайГазБарлауШығару 7,2% 

 

29. Акционерлік  қоғамның  қызметіне əсер  ететін  факторлар 
1) Маусымдық  сипаттағы қызметті  іске  асырмайды. 
2) Импорттың  сатып  алулардың жалпы  көлеміндегі  үлесі  14% құрайды, экспорттық  

операциялар жүргізілмеді 
3) Активтердің  баланстық  құнының  10% асатын  мəмілелер жасалмайды. 
4) Эмитенттің  қызметіне  жағымсыз  əсер етуі мүмкін  болашақ  міндеттемелер  

болмайды 
5) Эмитент сот үрдістеріне  тартылған  жоқ 
6) Мемлекеттік  органдардың тарапынан  əкімшілік  өндіріп  алулар салынған жоқ 
7)   Тəуекел факторлары: 

o Құнды қағаздардың ұйымдастырылған жəне биржадан тыс нарығында  
акциялардың  бағасына əсер ететін тəуекелдер. Қаржы-шаруашылық қызмет  
жақсарған жағдайда  «GLOTUR» (ГЛОТУР) АҚ  акцияларының  инвестициялық 
тартымдылығы  ұлғаяды. 

o Саяси жəне əлеуметтік тəуекел факторлары. Бұл тəуекелдер Үкіметтің  
саясатынан, экономикалық жағдайлардан, салық салудан жəне салық  
заңнамасндағы  өзгерістерден,  валюталар бағамының  өзгерісінен жəне  келісм-
шарттық  құқықтардың  заңға  сай  етуындайтын  сұрақтарды  қамтиды 
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o Өнімнің  бəсеке қабілеттілігіне  байланысты  тəуекел факторлары.  Компанияның  
іскерлік  циклге  жəне Қазақстанның  макроэкономикалық  шарттарына қатысты  
ұстанымы бəсекеге қабілеттілік болашақта да сақталады дегенді болжауға  
мүмкіндік  береді.  

o Техникалық тəуекел факторлары. Инфрақұрылымды техникалық жаңарту  
менеджменттің  тұрақты бақылауында  тұрады 

8) басқа  ақпарат жоқ. 
 

V. Қаржылық  жағдай 
30.  Материалдық емес активтердің  түрлері  

30.09.06 қарай  баланстық  құны МЕА   жалпы  баланстық  құнының  бес жəне 
одан да артық пайызын құрайтын материалдық  емес активтер: 

мың  теңге 

 30.09.2006 

SMB Professional users 
лиценщиялары (31тал)     

7 055  

 

  Oracle         Дерекқоры 1 293  

 

 

Материалдық  емес активтердің негізгі түрі  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  болып  
табылады. 

 31. Негізгі  құралдардың түрлері  

30.09.06 қарай  баланстық  құны негізгі  құралдардың   жалпы  баланстық  құнының  
бес жəне одан да артық пайызын құрайтын негізгі  құралдар: 

                                                                         мың теңге 

 30.09.2006 

1945,15 га жер 1 101 576 570 

2224,03 га жер 1 259 511 780 

535,43 га жер 317 007 435 

587,23 га жер 347 676 216 

763,65 га жер 432 469 963 

944,84 га жер 535 081 411 

948,32 га жер 537 052 203 

Жиыны 4 530 375 578 

 

32. Инвестициялар 
      Басқа заңдытұлғар капиталына тікелей инвестициялар: 
Multimedia DS Glotur УК үшін салым-18 200 теңге 
Қазақтан ДНК УК ЖШС үшін салым-67 мың теңге 
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      Ұзақ мерзімді инвестициялар: 
Инвестициялық жылжымайтын мүлік: 
- жер – 54944 мың теңге 
- ғимарат – 100 569 мың теңге 
      Инвестициялық портфель: 
«Цесна-Банк»-тың купондық облигациялары – 13 695 мың теңге 
 
33. Дебиторлық  берешек  
30.09.06 қарай ағымдағы дебиторлық берешек 1 183 000 мың теңге соманы құрайды.  
Төменде  ең  ірі  дебиторлар көрсетілген  кесте берілген. 

Ағымдағы  дебиторлық  берешектің  көрінісі  
                                                                                   мың  теңге 

Атауы Сомасы 

Alystel ТОО  15 732 

American Power Conversion 18 989 

Canon North 15 560 

D Link-International 11 806 

RRC Telecommucation 20 736 

WSE 15 964 

ДокументсервизҚазақстан 30 897 

Skymax Tehnologies 4 544 

Хард 330 658 

SRD 9 744 

Джейлан Лимитед 90 416 

КазмунайГаз Ақ  ҰК 24 833 

Шахар телекомпания 2 236 

Terranet 5 748 

Белый ветер 9 388 

Лайн 8 964 

Еркин К 47 018 

SRD 100 297 

Тенгизшевроил ТОО 6 201 

ВТИ 3 107 

Басқалар  

 

34. Бұл берілген тармақта эмитенттің жарғылық меншіктік капиталының мөлшер» 
көрсеіледі 
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Жарғылық капитал – 5 560 556 мың теңге 
Меншіктік капитал – 6 386 384 мың теңге 
 
35. Қарыздар:  

жабу төлемінің сомасы 

Банк 

Қарыз 
несие 

валютасы 
Несиелік желінің 

мөлшері 

Сайқынының 
тұрақты 
шамасы 

30.09.06 
күніне 
негізгі 

қарыздың 
сомасы 

2006ж. 4 
тоқсан 

2007ж. 1 
тоқсан 

Каз Коммерц 
Банк АҚ 

АҚШ дол-
лары  $11 000 000,0 13% $45 068,0 $9 631,0 $35 437,0 

АO Банк Центр 
Кредит 

Доллары 
США $6 500 000,0 13% $0,00 $0,00 $0,00 

 

Банк Қамтамасыз ету түрі: 

1. Екі əкімшілік ғимараты жəне жер телімі төмендегі мекен-жайда орналасқан: Бостандық 
ауданы, Каблукова көшесі, 257    

2. Кеңсе ғимараты жəне Алматы қаласы, Медеу ауданы, Барибаев көшесі, 17 мекен-жайы 
бойынша орналасқан жер теліміне тиісті құқықтық 

Каз Коммерц Банк АҚ 
3. Кеңсе ғимараты жəне Алматы қаласы, Медеу ауданы, Гоголя көшесі, 15 мекен-жайы 
бойынша орналасқантиісті жер телімі 

Банк Центр Кредит АҚ 

1. Алматы қ. Кок-Тобе ш.а. Диваев көшесінен солтүстік шығысқа қарай, Əзербаев көшесінен 
шығысқа қарай мекен-жай бойынша жалпы ауданы 0.8388 га жер телімі                                        
2. Алматы қ. Əзербаев көшесі,  1Б мекен-жайы бойынша жалпы ауданы 0,5752 га жер телімі 
бекітілген əкімшілік ғимараты                                                                                

 

36. Кредиторлық  берешек 
30.09.06 қарай ағымдағы кредиторлық берешек 386 399 мың  теңге соманы құрайды.  
Төменде  ең  ірі  кредиторлар  көрсетілген  кесте берілген. 

Ағымдағы  кредиторларды берешектің  көрінісі: 
                                                                                        теңге 

Атауы Сомасы 

Ortronics 16 639 

Асем 304 

Garant post 465 

Асылком 109 555 

Водоканал 109 

Нурсат 395 

Bateman Kazahstan 679 

Абажур 4 200 

ҚР  Ақпараттандыру  агенттігі 7 783 

Petrogasenerdgy 1 912 

Монополияларды  реттеу  жөніндегі  
агенттік  2 110 
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GSM Казахстан 1 621 

Антей 2 364 

Казмунайгаз - Сервис 1 501 

Vicom+ 1 771 

Басқалар   

 

VI. Құнды қағаздардың  шығарылымы  туралы  мəліметтер 
37.  Облигациялар шығару туралы шешiм қабылданғанға дейiн эмитенттiң 
эмиссиялық бағалы қағаздарының барлық тiркелген шығарылымдарына қатысты: 

1) əрбiр шығарылым облигацияларының жалпы саны, түрi жəне номиналдық құны - 
номиналдық құны 1(бір) теңге атаулы купон облигациялармен қамтамасыз етілмейтін 1 300 
000 000,00 (бір миллиард үш жүз миллион), 
     əрбiр шығарылым бойынша орналастырылған облигациялардың саны - 1 300 000 000,00 
(бір миллиард үш жүз миллион) облигация, 
     орналастыру кезiнде тартылған ақшаның жалпы көлемi (номиналдық құны бойынша) -
1 286 174 мың теңге. 
     негiзгi борыш сомасы – 1 300 000 000 тенге, 
     есептелгеді құрайтын сомасы 193 375 мың теңге жəне бірінші шығарылым бойынша 
төленген сыйақы   сомасы 130 000 мың теіге, 
      сатып алынған жəне мерзiмiнен бұрын өтелген облигациялардың - жоқ 

Облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырған орган, осындай 
шығарылымның мемлекеттiк тiркеу нөмiрi жəне мемлекеттiк тiркеу күнi - құнды қағаздар 
эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік 2005 жылы 31 желтоқсанда Қазақстан 
Республикасының қаржы рыногын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне бақылау 
агенттігінде берілді. Шығарылым В49  рет санымен эмиссиондық құнды қағаздардың 
мемлекеттік  тіркемесіне енгізілген. Ұлттық идентификациялық рет саны КZ2CKY03В492; 
2) құрылтайшылар төлеген акцияларының жалпы саны, түрi жəне номиналдық құны – 
номиналдық құны 1 000,0 теңге болатын 613 879 қарапайым акциялар 

акцияларды орналастыру кезiнде тартылған ақшаның жалпы көлемi – 274 270 700,0 
теңге,  

айналыста болатын акциялардың саны – 3 600 қарапайым акциялар, 
соңғы күнге сатып алынатын бағасы көрсетiлген  – қоғам өзінің акцияларын сатып 

алған жоқ,  
Акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырған орган, осындай 

шығарылымның мемлекеттiк тiркеу нөмiрi жəне мемлекеттiк тiркеу күнi - құнды қағаздар 
эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік 2004 жылы 28 мамырда Қазақстан 
Республикасының қаржы рыногын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне бақылау 
агенттігінде берілді. Шығарылым А4472  рет санымен эмиссиондық құнды қағаздардың 
мемлекеттік  тіркемесіне енгізілген. Ұлттық идентификациялық рет саны КZ144720015; 
3) құнды қағаздардың иелерінің алдында міндетемелерді орындамау жағдайлары болған 
емес; 
4) құнды қағаздардың шығарылымын тоқтату, жарамсыз деп табу немесе жою болған емес; 
5) облигациялар бойынша өтеу күндерiн жəне төлемдердiң жалпы мөлшерi - 
19.04.2008г. 130 000 000,0 теңге; 
6) соңғы екi қаржылық жылының əрбiр жылындағы немесе нақты жұмыс iстеу 
кезеңiндегi бiр акцияға (жай, артықшылықты) дивидендтердiң есептелген сомасы 
жəне төленген дивидендтердiң сомасын көрсете отырып, дивидендтiң мөлшерi – 
төленген жоқ; 
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7) сауда-саттық ұйымдастырушылардың атауын қоса отырып, эмитенттiң бағалы 
қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негiзгi рыноктары - ұйымдастырылған рынокта 
орналастыру «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ маркет- мекерін 
котировкалау шегінде жүзеге асырылды; 
8) эмитенттiң бұрын шығарған бағалы қағаздарының əрбiр түрi бойынша оларды 
ұстаушыларға берiлген құқықтар. 
қоғам акциясы иесінің құқылары:  
- заңнамаларда жəне қоғам жарғысында көрсетілген тəртіпте қоғамды басқаруға қатысуға; 
- девидендерді алуға; 
- акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғам жарғысында көрсетілген тəртіпте 
қоғамның қызметі туралы ақпарларды, соның ішінде қоғамның қаржылық есебімен 
танысуға; 
- тіркеушіден немесе номиналды иесінен оның құнды қағаздарға меншіктік құқын 
растайтын көшірме алуға, 
- қоғам директорларының кеңесіне үміткерді сайлау үшін қоғам акционерлерінің жалпы 
жиналысына ұсыныс жасауға; 
қоғам қабылдаған шешімдерді сот тəртібінде даулау; 

- қоғамға сұранымның түскен  күнінен отыз күн ішінде қоғамға оның қызметі туралы 
жазбаша өтінім жасауға жəне дəлелді негізделген жауап алуға; 

- қоғамның жойылуына байланысты оның мүлкінің белгілі бір бөлігіне  құқылық 
білдіруге; 

- белгіленген тəртіп бойынша қоғамның акциясында конверттелінетін акциялар мен 
басқадай құнды қағаздарды басым түрде сатып алуға құқылық; 

Сондай-ақ бұлардан басқа ірі акционер құқылы: 
- қоғам акционерлерінің кезексіз жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе 
- директорлар кеңесінің жалпы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда  оны 

шақыру туралы сотқа ізденіп өтінім жасауға;  
- директорлар кеңесіне Заңға сəйкес акционерлерінің  жалпы жиналысының күн 

тəртібіне қосымша мəселелер енгізуге ұсыныс жасауға; 
- Директорлар кеңесінің мəжілісін шақыруды талап етуге; 
- өз есебінен Қоғамға аудит жүргізуді аудиторлық ұйымдардан  талап етуге. 
 

 

VII. Облигациялардың шығарылымы  туралы мəліметтер  
38. Облигациялар туралы мəліметтер 
1) Облигациялардың  түрі - купондық,  қамтамасыз етусіз 
2) Облигациялардың  саны  жəне облигациялардың  шығарылмының  жалпы  көлемі 
- 9 000 000 000 (тоғыз миллиард) тал,  жалпы  сомасы 9 000 000 000 (тоғыз миллиард) теңге 
3) Бір облигацияның  номиналды  құны - 1 теңге 
4) Облигациялар бойынша  сыйақы - Облигациялар айналысқа  түсірілген  бірінші  
жылғы  сыйақы  мөлшерлемесі –  облигациялардың  номиналды  құнының жылдық 10% (он  
пайызы).  айналысқа  түсірудің  екінші  жылынан  бастап  купондық  мөлшерлеме 
өзгермелі,  инфляция  деңгейіне  тəуелді  болып  табылады. 

сыйақыны есептеу басталатын күн - «Қазақстан қор биржасы»АҚ-ның ресми тізіміне 
енген күнінен бастап;  төлеу күні, оның тəртібі мен шарттары жəне кезеңділігі 
       купондық  сыйақы  төлемі - купондық  сыйақы  төлеу  өтеу  мерзіміне дейін жыл  
сайын,  360/30 (бір жылда 360 күн /  бір  айда 30 күн) есебінен,  сəйкесінше  
облигацияларды  айналысқа түсіру басталған  күннен бастап əрбір  алты  айдан  кейін, 
жылына  екі  рет іске  асырылады.  Сыйақы  алуға төлем  іске асырылатынның  алдындағы  
кезеңнің соңғы  күні  басталғандағы жағдайы  бойынша  облигацияларды ұстаушылардың  
тізілімінде тіркелген  тұлғалардың  құқығы  бар. 
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сыйақыны есептеу басталатын күн, сыйақы төлеудiң кезеңдiлiгi жəне күнi, тəртiбi 
жəне оны төлеудiң шарттары (егер инвестор Қазақстан Республикасының резидентi 
емес болып табылған жағдайда, төлем валютасы жəне айырбастау бағамы 
көрсетiледi); 
       мөлшерлемені қайта қарастырудың  кезеңділігі - 6 (алты) ай. 

индекстелген облигациялар шығару кезiндегi есептеу тəртiбi - шығарылмайды 
       сыйақының тұрақты шамасы фиксацияланбаған болса, оның мөлшерін анықтау 
тəртібі көрсетіледі –  
айналымның екінші жылынан бастап купондық тұрақты шама жылжымылы, ол инфляция 
деңгейіне тəуелді. Сыйақының  жаңа  мөлшерлемесін  жариялау  жаңа  купондық  кезең 
басталғанға  дейін,  кеш  дегенде, үш  жұмыс  күні  бұрын «Қазақстан  Қор  Биржасы» АҚ-
тың  сайтында  іске  асырылады.  
Купондық  сыйақының  мөлшерлемесі  келесі түрде  есептеледі: r = i + m, мұнда,  r – 
купондық  мөлшерлеме; i – инфляция, ол келесі түрде  есептеледі 
 Кезекті купондық  сыйақы  төленетін  күнге дейінгі  алдыңғы  екі  айдың  алдындағы  
соңғы 12 айға  Қазақстан Республикасы  Санақ  агенттігі (бұл  Агенттік  қайта  
йұымдастырылған  не таратылған  жағдайда,  санақ  жөніндегі  сəйкесінше уəкілетті 
органның  көрсеткіші  қабылданады) жариялайтын  тұтыну  бағаларының  индексінің  
өсімі/төмендеуі ( пайызбен  берілген  индекстің мəнінен 100% алынады); m – жылдық 1,5% 
көлеміндегі  бекітілген маржа. Үтірден  кейінгі  белгілердің  санын жəне  дөңгелектеудің  
əдісін «Қазақстан қор  биржасы»  АҚ  ішкі  құжаттары  белгілейді. 
5) айналысқа  түсіру   мерзімі - айналысқа  түсіру  басталған  күннен  бастап 5 (бес) жыл, 
     облигацияларды  өтеу - облигациялар төлем  іске  асырылатынның  алдындағы  
кезеңнің  соңғы  күні  басталғандағы  жағдайы  бойынша облигациялардың  тізілімінде 
тіркелген  облигацияларды ұстаушылардың  ағымдағы шотына  ақша аудару  арқылы   
облигациялардың  номиналды  құны  бойынша  теңгемен  өтеледі,  сонымен бір уақытта  
соңғы  купондық  сыйақы  төленеді. 
     облигацияларды өтеу  күні - айналысқа  түсіру  басталған күннен бастап 5 (бес)  
жылдың  ішінде. 
     міндеттемелер орындалатын  жер - 050010, Алматы қ., Көктөбе  кенті, Əзербаев к-сі,   
1 «б». 

облигацияны жауып төлеу тəсілі - төлем жүзеге асып отырған кезеңнің соңғы күнінің 
басына қарағандағы күйі бойынша облигация иелерінің тіркемесінде тіркелген облигация 
иелерінің ағымдағы есепшотына ақша аудару жолымен. 
5-1) облигацияларды сатып алған кездегі төлем тəртібі - облигацияларды орналастыру 
«Қазақстан  қор  биржасы»  АҚ-тың  мамандандырылған  саудаларын  жүргізу  арқылы  
ұйымдастырылған  нарықта да,  жазылу  бойынша  ұйымдастырылмаған  нарықта да іске  
асырылады. Облигациялар жазылған  кездегі  сатып  алу-сату  шартының  талаптарына  не 
«Қазақстан  қор биржасы»  АҚ-тың  мамандандырылған  саудаларын өткізген  кезде 
«Қазақстан  қор  биржасы»  АҚ-тың  ішкі  Ережелеріне  сəйкес  ақша  аудару  арқылы  
төленеді.   
5-2) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық жəне өзге де қамтамасыз 
етілген облигацияларды шығарған кезде) – шығарылмайды. 
5-3) арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша – қоғам 
арнаулы қаржы компаниясы болып табылмайды. 
5-4) облигацияларды ұстаушының өкілі туралы мəліметтер - анықталмаған. 
5-5) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде концессиялық шарттың 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы 
қаулысының деректемелері көрсетіледі - инфрақұрылымдық облигациялар 
шығарылмайды. 
5-6) облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тəртібі: 
тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, телефон нөмірлері, шарттың жасалған күні 
мен нөмірі көрсетіледі - "Қор  орталығы" АҚ, 050091, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 79 А, т. 
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2-50-89-60, Қазақстан Республикасы  қаржы нарығын жəне  қаржы ұйымдарын реттеу  жəне   
қадағалау  жөніндегі  агенттігінің  № 0406200386, 15.06.2005 ж. берілген., № 213 от 
14.12.2000г. тіркемесін жүргізу қызметін көрсету келісім-шарты. 
5-7) төлем агенті туралы мəліметтер - төлем агентінің  қызметтерін  эмитент  өз  бетінше 
іске  асырады. 
6) облигацияларды ұстаушылардың  құқықтары – 
Облигацияларды  ұстаушылардың  келесідей құқықтары  бар: 
1) оларға тиесілі облигациялардың  номиналды құнын алу құқығы; 
2) сыйақы  алу  құқығы; 
3) Қазақстан Республикасының заңнамасы  қарастырған  тəртіпте  өздерінің талаптарын 
қанағаттандыру  құқығы; 
4) облигацияларды  еркін  түрде  сату  жəне  өзге  тəсілмен шеттеу  құқығы; 
5) облигацияларға  деген  меншік  құқығынан туындайтын  өзге  де құқықтар. 
7) басталуы бойынша эмитенттiң облигациялары бойынша дефолт хабарлануы 
мүмкiн жəне қандай кезде облигациялар ұстаушылардың облигацияларды мерзiмiнен 
бұрын өтеудi талап етуге құқығы бар болатын оқиғалар. 
Облигациялар бойынша дефолт жағдайында эмитенттiң қандай шаралар 
қолданатыны, облигациялар бойынша сыйақылар төлеу жөнiндегi мiндеттемелер 
орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған кезде облигациялар ұстаушылардың 
құқығын қорғау рəсiмi көрсетiледi –  
облигациялар  бойынша  дефолт -  бұл осы проеспект  белгіліген  сыйақыны  жəне  негізгі  
қарызды  төлеу мерзімдері аяқталған  күннен  кейінгі  күннен  бастап 10 (он)  жұмыс  
күннің ішінде  купондық  сыйақыны, номиналды  құнды жəне   соңғы  купондық  сыйақыны  
төлемеу  не  толық  төлемеу.  Егер  осы  проспект белгілеген мерзім  өткеннен кейін Қоғам  
өзінің  міндеттемелерін  орындамайтын  болса,  облигацияларды  ұстаушылардың  барлық  
құқықтары  жəне олардың  мүдделерін  қорғау  Қазақстан Республикасының  заңнамасына  
сəйкес іске  асырылады.  Эмитент  осы  Проспектінің  шарттарына  сəйкес  Облигацияларды  
ұстаушыларға  төлеуге міндетті болатын  кез-келген соманы  төлемеген  жағдайда,  эмитент  
Облигацияларды  ұстаушыларға  негізгі  міндеттеменің  сомасын жəне  əрбір  мерзімі  
өткізілген күн үшін  ақша  міндеттемесін  не  оның  сəйкесінше  бөлігін  орындайтын  күнге  
қарай Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру  
мөлшерлемесінің  негізінде  есептелетін  төлемақы  өсімін  төлеуге  міндетті болады.  

Егер  орындамау  қашып  құтылуға  болмайтын  жағдайлардың салдары  болып  табылса,  
Эмитент өзінің осы Проспект бойынша  міндеттемелерін  ішінара  не  толық  орындамағаны  
үшін  жауапкершіліктен  босатылады. Қашып  құтылуға  болмайтын  жағдайлар деп  орын  
алатынын  алдын  ала білу  не   алдын алу  мүмкін  болмаған  жағдайлар түсініледі (зілзала  
нəбет  құбылыстары,  əскери қимылдар  жəне  т.б.).  Қашып  құтылуға  болмайтын  
жағдайлар пайда болған жағдайда эмитенттің өзінің осы Проспект бойынша  
міндеттемелерін  орындау  мерзімі  осындай  жағдайлар  жəне  олардың  салдарлары  əрекет 
ететін  уақытқа  сəйкес  уақытқа  кейінге қалдырылады.  
8) опциондар туралы ақпарат - опциондар ескерілмеген. 

 
39. Айырбасталатын  облигациялар – қарастырылмаған. 

 
40. Облигацияларды орналастыру тəсiлi. 
1)  орналастыру  мерзімі - облигацияларды  айналысқа түсірудің  бар мерзімінің  ішінде. 
     облигацияларды ұйымшылдандырылмаған рынокта орналастырған жағдайда «Қазақстан 
қор биржасы»АҚ-ның ресми тізіміне енген күні басталған күн болып есептеледі; 
облигацияны төлеп жапқан күн - айналымның басталған күнінен үш жыл - облигацияларды 
орналастырудың аяқталған күні деп есептеледі. 
2) акцияларға айырбасталған облигациялар жазылу арқылы орналастырылған 
жағдайда айырбастау шарттары көрсетiледi - көзделмеген. 
3) (бүрүнғы 7) облигациялар орналастыруға қатысқан ұйымдар туралы мəлiметтер –  
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«First Investment» АҚ, Қазақстан Республикасы  қаржы нарығын жəне  қаржы ұйымдарын 
реттеу  жəне   қадағалау  жөніндегі  агенттігінің  №0401201140 лицензия, 2005 жылдың 21 
шілдесінде  берілген, мекен-жайы: Алматы қ.,  Қарасай батыр к-сі, 62, тел./факс (3272) 
582936, шарт- № ЭА/ЛА/А-09-06/06 от 12.10.2006г. 

«BCC Invest» , Қазақстан Республикасы  қаржы нарығын жəне  қаржы ұйымдарын реттеу  
жəне қадағалау жөніндегі агенттігінің  №0401201249 лицензия, 2006 жылдың 31 шілдесінде  
берілген, мекен-жайы: Алматы қ., Сейфуллин к-сі, 597, тел./факс (3272) 542296, 929094, 
922343, шарт- № ЭА/ЛА/А-09-06/06 от 12.10.2006г. 
 
41. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану - эмитент арнаулы 
қаржылық компания болып саналмайды. 
       Инвестициялық жобалар – 100%. Осы ішінде: 70% - Розыбакиев көшесінде бизнес-
центрдін құрылысы, 20% - зауыттың құрылысы, 10% - информациялық технология паркта 
компьютерлерді шығару. 

Қолға тиген ақшалардың бөлінуінің жоспарлануында өзгерістердің туындауы мүмкін 
болатын жағдайлар күтілмейді.  
 

 VIII. Қосымша ақпарат 
41-1. Облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркелген кезде: 
эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар жəне 

облигацияларды ұстаушылар қай жағдайда облигациялардың мерзімін бұрын өтелуін 
талап етуге құқылы екендігі; 

облигациялар бойынша дефолт жарияланған жағдайда эмитент қабылдайтын ша-
ралар, облигациялар бойынша сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелер 
орындалмаған немесе ойдағыдай орындалмаған жағдайда облигацияларды 
ұстаушылардың құқықтарын қорғау рəсімдері; 

инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде концессиялық шарттың 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы 
қаулысының деректемелері көрсетіледі; 

тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, телефон нөмірлері, шарттың жасалған 
күні мен нөмірі көрсетіледі. 
Берілген эмиссия облигациялық бағдарламаның бөлімі бола алмайды. 

42. Облигацияларды  айналысқа  түсірудің  шектеулері 
Эмитент шығарылатын облигациялардың айналымын шектеулерді белгілей алмайды 

Облигацияларды  орналастыру  болжалып  отырған  тұлғалар  аясы: Қазақстан 
Республикасы  екінші  деңгейлі  банктері,  жинақ  зейнетақы қорлары, басқа  да 
инвесторлар:  заңды  жəне  жеке тұлғалар 

43. Облигацияларды  шығаруға  кеткен шығындардың  сомасы 
Компанияның облигацияларды шығару жəне орналастыру бойынша шығындары  
келесілерден  тұратын  болады: 

• «Қазақстан қор биржасы»  АҚ-тың  кіру  жəне  жыл  сайынғы  листинг  алымын  
төлеу  бойынша  шығындар; 

• андеррайтердің қызметтері (соның ішінде «Орталық  құнды  қағаздар депозитарийі» 
ЖАҚ   қызметтерінің  шығындарын  өтеу; 

• тəуелсіз тіркеушінің  қызметтері; 
• облигацияларды орналастыруға  байланыты  үстеме  шығындар. 

Бұл шығындардың  көлемі  орналастырудың  нақты  көлеміне  тəуелді болады.  Шығындар  
қызметтерді  жеткізушілердің шоттарына  ақша аудару  арқылы  эмитенттің  есебінен 
төленетін  болады. 
44. Инвесторларға  арналған ақпарат. 
Компания  жарғысының  көшірмесімен  жəне  облигацияларды  шығару проспектісімен,  
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сондай-ақ  өзге  ақпаратпен инвестор  келесі  мекен-жайда  таныса  алады: 050010,  Алматы 
қ., Көктөбе кенті,  Əзербаев к-сі, 1 «б», жəне www.kase.kz

 

 

Басқарма  Төрағасы                                 Нурекенов Х. Т. 

 

Бас бухгалтер                                                              Касымбаева Ш. К. 
       М.О. 
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