
 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в проспект выпуска акций  
Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» 

 
В проспект выпуска акций АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», 

зарегистрированного Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 05.07.2007 г., (далее - Проспект) внести 
следующие изменения и дополнения. 
 
1. Пункт 5 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ» изложить в следующей 
редакции: 
5. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и 
факса, адрес электронной почты 
 050040 Республика Казахстан, Алматы, пр., Аль-Фараби, 110 «Е» 
 телефон – (727) 266-70-77, 266-71-77 
 факс – (727) 266-74-00 
 www.ifd.resmi.kz 
 
2. Абзац первый пункта 48 раздела VII «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » 
изложить в следующей редакции: 
«Инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества и проспектом выпуска акций, а 
также иной информацией по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 110 «Е»; тел. +7 (727) 266-70-77, 266-71-77; факс +7 (727) 266-74-00;» 
 
 
 
 
Председатель Правления         Оспанов А.И. 
 
 
Главный бухгалтер               Татыбаева А.Т. 
 
 
Внутренний аудитор        Авдонченкова А.С 
 
 



 
«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ акциялардын шығару проспектiсiне 

енгізілетін  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

 
5.07.2007 ж. Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 

реттеу жəне қадағалау жөніндегі Агенттігімен тіркелген «RESMI» Инвестициялық Қаржы 
Үй» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымының проспектісіне (бұдан əрi 
Проспект) келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін. 

 
 
1. І бөлімнің – «ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР» - 5-тармағы келесі 

редакцияда берілсін: 
5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондары мен факсы, электронды 
поштасы туралы ақпарат 
 

 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Əль-Фараби д-лы, 110 «Е». 
 телефон – (727) 266-70-77, 266-71-77 
 факс – (727) 266-74-00 
 E-mail – ifd@resmi.kz 

 
2. VIІ бөлімнің – «ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР» - 48-тармағының 

бірінші азат келесі редакцияда берілсін: 
3. «Инвесторлар қоғам жарғысының көшірмесімен жəне акцияларды шығару 

проспектісімен, сондай-ақ өзге де ақпаратпен мына мекен-жайда таныса алады: 
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Əль-Фараби д-лы, 110 «Е»; тел. (727) 
266-70-77, 266-71-77;  факс (727) 266-74-00;» 

 
 
 
 
Басқарма төрағасы         Оспанов А.И. 
 
 
Бас бухгалтерi                 Татыбаева А.Т. 
 
 
Ішкі аудитор     Авдонченкова А.С. 
 




