
2012 ж. корпоративтік уақиғаларының күнтізбесі  2012ж.29.11. жасалған 
 
 

 

«Имсталькон» акционерлік қоғамы 

№ Корпоративтік уақиғалар (шаралар) Өткізу датасы 

1 
«Имсталькон» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктегі үлесін сатуға 
мүдделілігі бар келісім жасасу 

қантар 

2 

- «Лисаковская монтажная фирма – Имсталькон» ЖШС; 
- «Уральская монтажная фирма – Имсталькон» ЖШС; 
- «Рудненский завод металлококнструкций –Имсталькон» ЖШС 
жарғылық капиталының азаюына  мүдделілігі бар келісім жасасу 

       
 
қантар 

3 
«Имсталькон» акционерлік қоғамының «Бішкектегі құрылыс-
жинақтау фирмасы» филиалының қызметін тоқтату. 

қантар 

4 

«Имсталькон» АҚ-ның міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін 
кепілдіктерді беруге еншілес мекемелерінің «Альфа-Банк» АҚ ЕБ 
алдындағы мүдделілігі бар келісімін жасасу: 
- «АЗОК» ЖШС; 
- «Имсталькон - Атырау» ЖШС; 
- «Алматинская монтажная фирма 1-Имсталькон» ЖШС; 
- «Жамбылский завод металлоконструкций - Имсталькон» ЖШС; 
- «Юсталькон ЖШС. 

ақпан 

5 
«КОМПАНИЯ «АКСАЙ-ИНВЕСТ» ЖШС еншілес мекемесінің 
жарғылық капиталын көбейтуге  мүдделілігі бар келісімді жасасу 

ақпан 

6 

«Имсталькон» АҚ-ның жəне оның еншілес мекемелерінде кадрлық 
резервтерді құру, дайындау, қайта дайындау, персоналдың, білімін 
арттыру, басшылар мен мамандарды аттестаттаудан өткізуді 
ұйымдастыру Ережесі»-н жаңа редакцияда бекіту.   

ақпан 

7 

«Имсталькон»  АҚ-мен орындалатын жұмыс түрлері мен қызмет 
көрсетудің Мемлекеттік лицензияның иеленушісіне кəсіби 
талаптарына сəйкестігін мақұлдау.  
Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» заңының 48 
бабы,1 тармағының 6) тармақшасына сай келесі лицензиялар жəне 
лицензия қосымшаларының күші жойылды:  
 -сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс  қызметі аясында 
құрылыс материалдарды өндіру (шығару), бұымдар мен 
құрылымдарды (сертификатталған өнімдерден басқа) шығарумен 
айналысуға 13.02.1995ж. берілген № 04202 МСЛ   
 -сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс  қызметі аясында 
сараптау жұмыстары мен инжинирингтік қызмет Лицензиялардың 
тұпнұсқасы: лицензиарға  «Лицензиялау туралы» заңының 48 
бабы,2 тармағына сай  берілген.  

1 тоқсан 

8  «Имсталькон» АҚ-ның Алматы филиалын құру.  1-2 тоқсан 

9 
Облигациялар бойынша кезекті купондық сыйақылардың төлемін 
жасау. 

ақпан, тамыз, 
сəуір, қазан, 
наурыз, қыркүйек



 

10 

«Имсталькон» АҚ-ның акциялар шығарылымы проспектісіне  №14 
өзгертуді енгізу, «Имсталькон» АҚ-ның бірінші облигациялық 
бағдарламасы шығарылымының проспектісіне  №6 өзгертуді енгізу, 
«Имсталькон» АҚ-ның екінші облигациялық бағдарламасы 
шығарылымының проспектісіне  №5 өзгертуді енгізу. 

наурыз 

11 
Еншілес жəне тəуелді компанияларының таза түсəмдерін бөлу жəне 
қаржы есебін бекіту. 

наурыз 

12 Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жүргізу. сəуір-мамыр 

13 

Мүдделілігі бар келісімддердіі жасасу: 
- «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен («Имсталькон» бірігіп несие алушы) 
несиелік келісімін өзгерту; 
- «Казкоммерцбанк» АҚ «КОМПАНИЯ «АКСАЙ-ИНВЕСТ»ЖШС-
ның өткенде берілген кепілінің орнына міндеттемелерін қамтамасыз 
етуге кепілін береді. 

сəуір 

14 
2012 ж. 15 мамырына жасалған «Имсталькон» акционерлік қоғамы 
басқармасының Құрылымын бекіту. 
 

мамыр 

15 
Мүдделілігі бар келісімддерді жасасу: 
- «КЗМК-Имсталькон» ЖШС-ның «БТА Банк» АҚ-да овердрафт 
лимитін орнату туралы. 

мамыр 

16 
«Имсталькон» АҚ-ның Интернет-сайтында жылдық аудирлық 
қаржы есебін жариялау. 

мамыр-маусым 

17 
-сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс  қызметі аясында ҚР 
заңнамасының категоряға иемденумен байланысты 13.02.1995ж. 
берілген лицензиясын қайта рəсімдеу. 

2-3 тоқсан 

18 «Имсталькон».АҚ-ның заңды орналасу/мекен-жайының өзгеруі. 3-4  тоқсан 

19 Бағалы қағаздарының шығарылымы проспектісіне өзгерту енгізу. 2-3  тоқсан 

20 
«Имсталькон».АҚ-ның жарғысына өзгертулер/бекітілген жарғысына  
жаңа редакцияда өзгертулер енгізу. 

2-3  тоқсан 

21 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның несиелəк борыштарын 
«Имсталькон» АҚ-ның жəне оның еншілес мекемесі «ПЗМК-
Имсталькон» ЖШС-нің жылжымалы жəне жылжымалы емес 
мүліктерін кепілге салудан босатумен өтеу.  

2-3  тоқсан 

22 «Имсталькон».АҚ-ның  акциялары бойынша дивидендтерді төлеу. шілде 

23 

Мүдделілігі бар келісімддердіі жасасу: 
 
- «УКМФ «Имсталькон» ЖШС еншілес мекемесінің жарғылық 
капиталын азайту; 
-  «КОМПАНИЯ «АКСАЙ-ИНВЕСТ» ЖШС еншілес мекемесінің 
жарғылық капиталын көбейту; 
- «Сбербанк» АҚ ЕБ қаржыландыру лимитін 13 170 000 мың теңгеге 
көбейту («Имсталькон» ЖШС-нің бірге несие алушысы) 

2 -3  тоқсан 

24 
«Имсталькон».АҚ-ның «КОМПАНИЯ «АКСАЙ-ИНВЕСТ» ЖШС-
дағы қатысу үлесін сату туралы   

3-4  тоқсан 

25 «Розетти-Имсталькон» ЖШС-ін жою 3-4  тоқсан 



26 

«Имсталькон».АҚ-ның актуалды ішкі құжаттары: 
1. Директорлар кеңесінің Шешімімен 2007ж.09.10. бекітілген № 
95-ДК “Қоғамның атқару аппараты мен филиалдарының 
«Имсталькон» АҚ-ның қорына дивидендтер төлеміне берілген  
қаржыны есептеу тəсілі”–нің күшін жою. 
2. “Имсталькон” Акционерлік Қоғамында  жергілікті нормативтік 
актілерін дайындау жəне қабылдау тəртібі туралы Ережесін жаңа 
редакцияда бекіту. 
3“Имсталькон” Акционерлік Қоғамының ақпаратты ашу жəне 
жарнамалық əрекеті туралы 
туралы Ережесін жаңа редакцияда бекіту. 

4. “Имсталькон” Акционерлік Қоғамының инсайдерлік 
ақпаратқа билiк етудi жəне оны пайдалануды ішкі бақылау 
Ережесін жаңа редакцияда бекіту. 

шілде 

27 

Жобалық-іздестіру қызметімен айналысу үшін 13.02.1995 ж. 
№000167 ГСЛ лицензиясы «Лицензиялау туралы» Заңның 48-бабы, 
2-тармағының талаптарына сəйкес, лицензиарға ерікті түрде 
қайтарылып берілді. 
 

шілде 

28 

Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» Заңының 48-
бабы, 1-тармағының 6-тармақшасына сəйкес, қызмет түрімен - 
электр желілері мен подстанцияларды пайдалануға берумен 
айналысуға арналған 06.01.2010 ж. № 000659 лицензиясы өз 
əрекетін тоқтатады. 
Лицензияның түпнұсқасы «Лицензиялау туралы» Заңның 48-
бабы, 2-тармағының талаптарына сəйкес лицензиарға 
тапсырылды. 

шілде 

29 

«Регистратор «Зерде» АҚ-мен бағалы қағаздар ұстаушыларының 
тізімін жүргізетін қызмет көрсету туралы келісім-шартты бұзу жəне 
эмиссиялық бағалы қағаз ұстаушыларының тізім жүйесін жүргізетін 
«Единый регистратор ценных бумаг» АҚ-мен  келісім-шарт жасасу. 

қыркүйек 

30 
"Имсталькон" АҚ-ның құрылыс-жинақтау жұмыстарымен 
айналысуға 1-ші категорияға иеленуімен байланысты 13.02.1995 ж. 
берілген № 04201  МСЛ бас лицензиясын қайта ресімдеу.  

тамыз 

31 

"Имсталькон" АҚ-ға (бұдан əрі – Қоғам) жататын мүлікті кепілге 
беру туралы Директорлар кеңесінің 28.09.11 ж. №208 шешімін жою 
(сырттай отырысының шешімі 2 тармақ). 
Ірі мəміле жасасу (өзара байланасты мəміленің жиыны): Қоғамның 
жəне "Имсталькон" ЖШС-нің (бұдан əрі – Серіктестік)  
міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін «Сбербанк» АҚ ЕБ-ге (бұдан 
əрі – Банк) "Имсталькон" АҚ-ға жататын мүлікті кепілге беру 
туралы 2012ж. 25.04. жасалған № АФ 25/04 несиелік желісін орнату 
жөніндегі келісімі бойынша Қоғамға жататын мүліктер қосымша 
кепілге берілсін:  
- Алматы қ., Москвин көшесі, 11 үй мекен-жайында орналасқан 
Өндірістік базасы, 
- болашақта мердігерлік Келісімнен түсетін ақша. 
Банк алдында Қоғамның жəне Серіктестіктің міндеттемелерін 
орындауды қамтамасыз ету үшін Серіктестіктің оған жылжымылы 
емес мүлкін тапсыру жөнінде мүдделілігі бар мəмілені жасасу.  
Қоғамның бас директоры М.М.Резуновқа «Маңғыстау-Имсталькон» 
ЖШС-ға жататын жылжымылы емес мүлкін Банкке кепілге беру 
туралы мəселер жөнінде Маңғыстау-Имсталькон» ЖШС 
қатысушыларының жалпы жиналысына қатысу жəне шешім 
қабылдау: Маңғыстау обл., Жаңаөзен қаласында орналасқан 
Өндірістік базасы. 

3-4  тоқсан 

32 «Имсталькон» АҚ-ның Түркменстандағы филиалының жабылуы. 4  тоқсан 

33 Ішкі аудит қызметін қайта сайлау. 4 тоқсан



                                                                                                                                                              
 

Календарь корпоративных событий  Акционерного общества «Имсталькон»                    
по состоянию на 29.11.2012 г. 

 

№ Корпоративное событие (мероприятие) 
Дата 

проведения 

1 
Заключение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, по продаже доли в Товариществе с ограниченной 
ответственностью «Имсталькон». 

январь 

2 

Заключение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность по уменьшению уставного капитала: 
-ТОО «Лисаковская монтажная фирма – Имсталькон»; 
-ТОО «Уральская монтажная фирма – Имсталькон»; 
-ТОО «Рудненский завод металлококнструкций –Имсталькон». 

январь 

3 
Прекращение деятельности филиала акционерного общества АО 
«Имсталькон» – «Бишкекская строительно-монтажная фирма».  

январь 

4 

Заключение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность по предоставлению гарантий в обеспечение 
обязательств АО «Имсталькон» перед АО ДБ «Альфа-Банк» 
дочерними организациями: 
-ТОО «АЗОК»; 
-ТОО «Имсталькон - Атырау»; 
-ТОО  «Алматинская монтажная фирма 1-Имсталькон»; 
-ТОО «Жамбылский завод металлоконструкций - Имсталькон»; 
-ТОО «Юсталькон». 

февраль 

5 
Заключение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность по увеличению уставного капитала дочерней 
организации ТОО «КОМПАНИЯ «АКСАЙ-ИНВЕСТ» 

февраль 

6 

Утверждение в новой редакции «Положения об организации 
подготовки переподготовки, повышения квалификации персонала, 
проведения аттестации руководителей и специалистов, создания 
кадрового резерва в АО «Имсталькон» и его дочерних организациях». 

февраль 

7 

Подтверждение на соответствие квалификационным требованиям 
обладателя Государственных лицензий на выполняемые  АО 
«Имсталькон»  виды работ и услуг. 
В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 48 Закона Республики 
Казахстан «О лицензировании»  прекращают свое действие 
следующие   лицензии и приложения к лицензиям: 
 - ГСЛ № 04202 от 13.02.1995 г.  на занятие производством 
(выпуском) строительных материалов, изделий и конструкций (за 
исключением сертифицируемой продукции) в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной  деятельности; 
 - ГСЛ № 04203 от 13.02.1995 г.  на занятие экспертными 
работами и оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной  деятельности  
Оригиналы лицензий: сданы лицензиару согласно требованиям пункта 
2 статьи 48 Закона  «О лицензировании»;. 

1 квартал  

8 Создание Алматинского филиала АО «Имсталькон». 1-2 квартал 

9 Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям. 

Февраль, 
август, апрель, 
октябрь, март, 

сентябрь 



10 

Внесение изменений №14 в проспект выпуска акций АО 
«Имсталькон», внесение изменений №6 в проспект выпуска первой 
облигационной программы АО «Имсталькон», внесение изменений 
№5 в проспект выпуска второй облигационной программы АО 
«Имсталькон». 

март 

11 
Утверждение финансовой отчетности  и распределение чистого дохода 
дочерних и зависимых компаний. 

март 

12 Проведение годового общего собрания акционеров. Апрель-май 

13 

Заключение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность: 
-   изменение кредитного соглашения с ДБ АО «Сбербанк» (созаемщик  
ТОО «Имсталькон»); 
-   выдача АО «Казкоммерцбанк» гарантии в обеспечение обязательств 
ТОО «КОМПАНИЯ «АКСАЙ-ИНВЕСТ» взамен ранее выданной 
гарантии. 

Апрель 

14 
Утверждение Структуры управления Акционерного Общества 
«Имсталькон» по состоянию  на  15 мая 2012 г. 

Май 

15 

Заключение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность: 
-   об установлении лимита овердрафта ТОО «КЗМК-Имсталькон» в 
АО «БТА Банк»  

Май 

16 
Опубликование годовой аудированной финансовой отчетности на 
Интернет-сайте АО «Имсталькон». 

Май-июнь 

17 

Переоформление  лицензий от 13.02.1995 г.  в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной  деятельности с присвоением 
категории в  связи с изменением законодательства РК. 
 

2-3 квартал 

18 
Изменение юридического адреса/ местонахождения АО 
«Имсталькон». 
 

3-4 квартал 

19 Внесение изменений в проспекты выпуска ценных бумаг. 2-4 квартал 

20 
Внесение изменение в устав/ утверждение  устава АО «Имсталькон» в  
новой редакции.  

2-4 квартал 

21 

 
Погашение ссудной задолженности АО «Народный Банк Казахстана» 
с высвобождение предоставленного в залог движимого и недвижимого 
имущества АО «Имсталькон» и дочерней организации ТОО «ПЗМК-
Имсталькон» 
 

2-3 квартал 

22 Выплата дивидендов по акциям АО «Имсталькон» июль 

23 

Заключение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность: 
-по уменьшению  уставного капитала дочерней организации ТОО 
«УКМФ «Имсталькон» 
-по увеличению уставного капитала дочерней организации ТОО 
«КОМПАНИЯ «АКСАЙ-ИНВЕСТ» 
 - об увеличении  лимита финансирования в ДБ АО «Сбербанк» до 
13 170 000 тыс.тенге. (созаемщик  ТОО  «Имсталькон») 
 

2 -3 квартал 

24 
 О продаже  доли участия  АО «Имсталькон» в  ТОО «КОМПАНИЯ 
«АКСАЙ-ИНВЕСТ» 
 

3-4 квартал 

25  Ликвидация ТОО «Розетти-Имсталькон» 3-4 квартал 



 

 

26 

 
Актуализация внутренних документов АО «Имсталькон»: 
1.Отмена «Методики расчета отчислений филиалами и 
исполнительным аппаратом общества средств на выплату 
дивидендов в фонд АО «Имсталькон», утвержденной Решением  
№95-СД от   09.10.2007г. 
 
2.Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ «О порядке 
разработки и принятия локальных нормативных актов в 
Акционерном Обществе «Имсталькон». 
 
3. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ  «О раскрытии 
информации   и рекламной  деятельности  Акционерного общества  
«Имсталькон» в новой редакции. 
 
4.   Утверждение ПРАВИЛ внутреннего контроля за распоряжением 
и  использованием инсайдерской информации Акционерного 
общества  «Имсталькон». 
 

июль 

27 

 
Добровольный возврат лицензии ГСЛ № 000167 от 13.02.1995 на 
занятие проектно-изыскательской деятельностью лицензиару в 
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 48 Закона  «О 
лицензировании». 
 

июль 

28 

 
В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 48 Закона Республики 
Казахстан «О лицензировании»  прекращают свое действие  лицензия 
№ 000659 от 06.01.2010 г на занятие видом деятельности: 
эксплуатация электрических сетей и подстанций. 
Оригинал лицензии сдан лицензиару согласно требованиям пункта 2 
статьи 48 Закона  «О лицензировании» 
 

июль 

29 

 
С  Расторжение договора на оказание услуг по ведению реестров 
держателей ценных бумаг с АО «Регистратор «Зерде» и заключение  
договора на ведение системы реестров держателей эмиссионных 
ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг». 
 

сентябрь 

30 

 
Переоформление генеральной  лицензии АО "Имсталькон" на занятие 
строительно-монтажными работами ГСЛ № 04201 от 13.02.1995 г с 
присвоением 1-ой категории.    
 
 

август 




