
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ІСКЕ СӘТ СОМРАNY»  
 Акционерлік қоғамының («ІСКЕ СӘТ СОМРАNY» АҚ) акция шығару 

проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уәкілетті мекеменің жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде 
сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсынымдар беруді білдірмейді. Жарияланған 
акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті мекеме осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін 
жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасының заңдарының 
талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі 
ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және қоғам мен оның 
орнықтырылған акцияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды. 

 
 

Алматы 2007 жыл 
«ІСКЕ СӘТ СОМРАNY» АҚ акциялар шығарылым проспектінің 7, 11, 12, 15, 43 бабына 
өзгерту енгізіп, оларды келесі редакция бойынша баяндау: 
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7. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері. 
Қоғам қызметінің мәні Қоғам Жарғысына сай мыналар болып табылады: 
• қызмет түрі материалдық-техникалық база негізінде гофрацияланған картонды, 
гофротараны шығару болып табылады; 
• тағам өнімдерін, халық тұтыну тауарларын және өндірістік-техникалық мақсаттағы 
өнімдерді өндіру, сатып алу, сақтау, қайта өңдеу және сату; 
• экспорт-импорт операциялары, импортшылардың, экспортшылардың, өндірушілердің 
қызметі, дистрибьютерлік және инвестициялық қызмет; 
• ақпараттық жүйелерді әзірлеу, жобалау және ендіру; 
• консалтинг қызметі; 
• жылжитын және жылжымайтын мүлікпен операциялар, оны жалға алу, қосалқы жалға 
алу, лизинг, кез келген тауар-материалдық құндылықтарды сатып алу, сату, айырбастау,  
жалдау және оны сақтау бойынша қызмет, қойма қызметтері, консигнациялық қоймаларды 
беру; 
• Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде кәсіпорындар ашуға 
қолдау көрсету; 
• ақпараттық және консультациялық қызмет көрсету; 
• көтерме, бөлшек және комиссиялық сауданы ұйымдастыру, сауда-саттық, коммерциялық 
және делдалдық қызмет, тауар алмасу операциялары, жүк жөнелту қызметтері, кез келген 
тауарларды сату және сатып алу агенттерінің, жөнелту курьерінің, агенттерінің қызметі, 
мердігерлік, сауда агенттері мен бұйымдарды, тауарларды және барлық түрдегі тұтыну 
заттарын ораушылар қызметі; 
• жарнама, баспа, көркемдеу-әшекейлеу аясында кешенді қызмет көрсету; 
• сыртқы экономикалық қызмет; 
• тағам өнімдерін және халық тұтыну тауарларын сату; 
• жалпы құрылыс, құрылыс-монтаждау, жөндеу-құрылыс, іске қосу, жөндеу, қалпына 
келтіру жұмыстары, оның ішінде кез келген объектілерді салу, жөндеу, құру, қолдау көрсету, 
кеңейту, құлату, орнын ауыстыру немесе айырбастау, өндірістік мақсаттағы объектілерді 
және тұрғын үй қорын, техникалық ғимараттардың барлық түрлерін қалыптастыру; 
• авто жағар-жанар май станцияларын және техникалық қызмет көрсету станцияларын ашу 
және қызмет көрсету; 
• халыққа тұрмыстық қызмет көрсету; 
• құрылыс пен өндейтін материалдарды, тиісті мүкәммалды, жабдықты, құрылыс 
машиналары мен механизмдерін, техниканы және осы қызмет үшін қажетті басқа да 
құралдарды жасап шығару, жеткізу және сату; 
• Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында тыйым салынбаған өзге 
қызмет. 

 
11. Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесі 
 

1. Искаков Максот Никитович – Директорлар Кеңесінің төрағасы. 
2. Анабиев Аскар Сыдыкович – Директорлар Кеңесінің мүшесі. 
3. Мергенбаев Бауыржан Ахметжанович – Директорлар Кеңесінің мүшесі 

(Директорлар Кеңесінің Тәуелсіз мүшесі) 
 

 
Тегі, аты, әкесінің аты, 

туған жылы 

 
Соңғы үш жылда және қазір 
атқарып жүрген жұмыстары 

Қоғамның жарғылық 
капиталындағы үлесі (% 

пен) 
Искаков Максот 
Никитович, 1967 жылы 
туған 

2003-2005 «Элтехпром» ЖШС-нің 
құқықтық мәселелер бойынша 
атқарушы директоры, 2005 
жылдан бері және қазір 

жоқ 
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Директорлар кеңесінің төрағасы 
«ICKE CƏT COMPANY» 

Анабиев Аскар 
Сыдыкович, 1978 жылы 
туған 

2001-2004 жылдары «Қорғау» 
ЖЗҚ» АҚ-ның заңгері, 2004 
жылдан 2007 жылдың қаңтарына 
дейін «ІСКЕ СӘТ СОМРАNY» 
АҚ-ның жалпы бөлімінің 
бастығы,2007 жылдың 30 
қаңтарынан бастап «ICKE CƏT 
COMPANY» АҚ-ңпрезиденті 
қызметін атқарып жүр. 

100% 

Мергенбаев Бауыржан 
Ахметжанович, 1976 жылы 
туған 

2005-2006 жылдары «Унитик» 
ЖШС-нің жабдықтаушысы, 2006 
жылдан бері Директорлар 
кеңесінің Тәуелсіз мүшесі 

 жоқ 
 

 
 
12. Акционерлік қоғамның алқалық (дара) атқарушы органы 

 
 
 

Атқарушы орган мүшесінің  
тегі, аты, әкесінің аты 

 
 

Соңғы үш жылда, қазір атқарып 
жүрген жұмысы 

 
Қоғамның жарғылық 
капиталындағы үлесі 

(% пен) 
Анабиев Аскар 
Сыдыкович, 1978 жылы 
туған 

2004 жылдан 2007 жылдың 
қаңтарына дейін «ІСКЕ СӘТ 
СОМРАNY» АҚ-ның жалпы 
бөлімінің бастығы,2007 жылдың 
30 қаңтарынан бастап «ICKE CƏT 
COMPANY» АҚ-ңпрезиденті 
қызметін атқарып жүр. 

100% 

 
15. Акционерлік қоғамның құрылташылары (акционерлері): 
 
Құрылтайшының Ф. А.-Ж., туған жылы Құрылтайшылар 

төлеген 
акциялардың саны 

(дана) 

Төленген 
капиталынан 

пайыздық қатынас 
(%  пен) 

Анабиев Аскар Сыдыкович, 1978 жылы туған  116 628 450 100%  

 
43. Бағалы қағаздардың барлық тіркелген шығарылымдарына қатысты. 

Акция құнын анықтау әдістемесі,оларды өтеуін төлеп алу кезінде жалғыз аккциялар иесі 
шешімімен 11.06.2007 ж.бекітілді,ол шешім «ІСКЕ СӘТ COMPANY» акционерлік қоғамының 
акцияларды шығару анықтамалығының ажырамас қосымшасы болып  табылады. 

 
Президент                                                                 А.С.Анабиев 
 
Бас бухгалтер                                                            Г.Н.Тайлакбаева 
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Изменения и дополнения  в проспект выпуска 
акции 

Акционерное общество «ICKE CƏT COMPANY» 
(АО «ICKE CƏT COMPANY») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
Алматы 2007 год 
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Внести изменения в пункты 7, 11, 12, 15, 43 Проспекта выпуска акций АО «ICKE CƏT 
COMPANY» и изложить их в следующей редакции: 
 
7. Виды деятельности акционерного общества. 
Предметом деятельности Общества является: 

• Производство гофрированного картона, гофротары на основе материально-
технической базы; 

• Производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания, товаров 
народного потребления и продукции производственно-технического назначения; 

• Экспортно-импортные операции, деятельность импортеров, экспортеров, изготовителей, 
дистрибьюторская и инвестиционная деятельность; 

• Разработка, проектирование и внедрение информационных систем; 

• Услуги консалтинга; 

• Операции с движимым и недвижимым имуществом, его аренда, субаренда, лизинг, 
купля, продажа, обмен, наем, услуги по хранению любых товарно-материальных ценностей, 
имущества, складские услуги, предоставление консигнационных складов; 

• Содействие в открытии предприятий на территории Республики Казахстан и за ее 
пределами; 

• Предоставление информационных и консультационных услуг; 

• Организация оптовой, розничной и комиссионной торговли, торгово-закупочная, 
коммерческая и посредническая деятельность, товарообменные операции, услуги 
грузоотправителей, агентов по продаже и приобретению любых товаров, курьеров, агентов 
пересылки, подрядчиков, торговых агентов и упаковщиков изделий, товаров и предметов 
потребления всех видов; 

• Оказание комплексных услуг в рекламной, издательской, художественно-
оформительской сфере; 

• Внешнеэкономическая деятельность; 

• Реализация продуктов питания и товаров народного потребления; 

• Осуществление общестроительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, 
пусконаладочных, отделочных, ремонтных, реставрационных работ, в том числе 
строительство, ремонт, создание, поддержка, расширение, снос, перемещение или замена 
любых объектов и формирований производственного назначения и жилого фонда, всех 
видов технических сооружений; 

• Открытие и обслуживание автозаправочных станций и станций технического 
обслуживания; 

• Бытовое обслуживание населения; 

• Производство, поставка и реализация строительных и отделочных материалов, 
сопутствующего инвентаря, оборудования, строительных машин и механизмов, техники и 
других средств, необходимых для данной деятельности; 

• Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

 
11. Совет Директоров акционерного общества  
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1. Искаков Максот Никитович– Председатель Совета Директоров 
2. Анабиев Аскар Сыдыкович  -Член Совета Директоров 
3. Мергенбаев Бауыржан Ахметжанович – Член Совета Директоров (Независимый 

член Совета Директоров) 
 

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 

 

Занимаемые должности в 
настоящее время 

 и за последние три года 

Доля в уставном 
капитале 

Общества,(в %) 

Искаков Максот 
Никитович, 1967 г.р. 

Исполнительный директор ТОО 
«Элтехпром» по правовым 
вопросам с 2003 года по 2005 год, 
с 2005 года  и в настоящее время 
Председатель Совета 
Директоров 

нет 

 
Анабиев Аскар 
Сыдыкович, 1978 г.р. 

 С 2001 года по 2004 год юрист 
АО «НПФ «Коргау», с 2004 года 
по январь 2007 года начальник 
общего отдела АО «ICKE CƏT 
COMPANY», с 30 января 2007 
года Президент АО «ICKE CƏT 
COMPANY»    

100% 

Мергенбаев Бауыржан 
Ахметжанович, 1976 
г.р. 

С 2005 года по 2006 год 
снабженец ТОО «Унитек», с 2006 
года по настоящее время 
Независимый член Совета 
Директоров 

нет 

 
 
12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества. 
 

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 
члена 

исполнительного 
органа 

Занимаемые должности в настоящее 
время 

 и за последние три года 

Доля в уставном 
капитале 
Общества, 

(в %) 

Анабиев Аскар 
Сыдыкович, 1978 
г.р. 

с 2004 года по январь 2007 года 
начальник общего отдела АО «ICKE 
CƏT COMPANY», с 30 января 2007 
года Президент АО «ICKE CƏT 
COMPANY»  

100% 

 
15. Учредители (акционеры) акционерного общества: 
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Ф.И.О. учредителя, 
год рождения 

Количество акций,  
оплаченное 
учредителями 

 (шт.) 

Процентное 
соотношение 
от оплаченного 
уставного 

капитала (в %) 
Анабиев Аскар Садыкович, 1978 г.р. 116 628 450 100% 

 
43. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг: 
Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом утверждена 
решением единственного акционера общества от 11 июня 2007 года, которая 
является неотъемлемым приложением проспекта выпуска акций акционерного 
общества «ICKE CƏT COMPANY». 
 
 
Президент      Анабиев А.С. 
 
Главный бухгалтер     Тайлакбаева Г.Н. 
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