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«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». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

2. Наименование акционерного общества 
Таблица 1. Наименование 

 На государственном 
языке На русском языке На английском  

языке 

Полное 
наименование 

«Карагандинский завод 
асбестоцементных 

изделий» акционерлiк 
қоғамы 

Акционерное общество 
«Карагандинский завод 

асбестоцементных изделий» 

Joint Stock Company 
«Карагандинский завод 
асбестоцементных 

изделий» 

Сокращенное 
наименование «КЗАЦИ» АҚ АО «КЗАЦИ» JSC «КЗАЦИ» 

 
Акционерное общество «КЗАЦИ» было создано в результате реорганизации 
Товарищества с ограниченной ответственностью «КЗАЦИ» и является его 
правопреемником. Образование нового юридического лица зарегистрировано 
Управлением юстиции гор. Темиртау 05 июля 2006 года. 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного 
общества 

 Дата государственной регистрации – 13 июля 2000 года Управлением юстиции 
Карагандинской области. Регистрационный номер - 10601-1930-ТОО. 

 Дата государственной перерегистрации – 05 июля 2006 года Управлением юстиции 
г.Темиртау. Регистрационный номер - 466-1930-12-АО. 

 
4. Регистрационный номер налогоплательщика 

 РНН 301 200 023 486 
 

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных 
телефонов и факса, адрес электронной почты 

 Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 101408, 
Карагандинская область,  гор. Темиртау, пгт. Актау, тел.: 8 (3213) 940500, факс: 8 
(3213) 940501, E-mail: kzaci@mail.ru 

 
6.   Банковские реквизиты акционерного общества 

 АО «КЗАЦИ» 
 РНН 301200023486 
 ИИК 000391911 
 В Карагандинском филиале АО «Альянс Банк» 
 БИК 191801974 
 Кбе 17 
7.   Виды деятельности акционерного общества 

 производство и реализация асбесто-цементной продукции; 
 развитие строительного производства и индустрии стройматериалов; 
 внешнеэкономическая деятельность и внешнеторговая, в том числе создание 
совместных предприятий с иностранными инвестициями; 

 транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и граждан в пределах 
СНГ; 

 производство и реализация строительных дорожных материалов, конструкций, 
изделий, включая отходов промышленных и иных производств; 

 производство и реализация товаров, промышленных изделий, с/х продукции, 
изделий перерабатывающей промышленности, нефтепродуктов, спиртов; 
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 сбор, обработка, накопление коммерческой информации, оказание 
информационно-маркетинговых услуг; 

 организация международного делового и научного сотрудничества путем 
проведения международных обменов, симпозиумов, конференций и деловых 
встреч; 

 снабженческо-сбытовая деятельность; 
 научно-исследовательская деятельность; 
 другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 
Казахстан. 

 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 
выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и 
(или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту 
присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления 
уполномоченного органа 

 Рейтинги: нет; 
 Статус финансового агентства: нет. 

 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств акционерного общества 

 филиалов и представительств нет. 
 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций, осуществлявших 
(осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 
палатам).

 Аудиторская организация – АО «BDO Казахстанаудит» (Государственная лицензия 
№0000276 от 24.06.2004г, выданная Министерством Финансов Республики 
Казахстан), член ассоциации аудиторов Республики Казахстан; 

 Аудитор – Кошкимбаев Аскархан Есенгельдинович (член палаты аудиторов). 
 

11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 
принятие предусмотрено уставом общества) 

 Кодекс корпоративного управления принят 22 июня 2006 года.   

2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) 

12. Совет Директоров акционерного общества 
 На дату подготовки Проспекта выпуска акций Совет Директоров Компании не 
избран. 

 
13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества 

         Таблица 2. Исполнительный орган 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые должности за последние 2 года и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

% акций 
от УК 

1 
Жаркимбеков Ерик 
Тулеуханович 

1974 г. 

С июля 2006 года - по н.в. – генеральный директор АО 
«КЗАЦИ»; 
До июля 2006 года – не работал. 

100% 
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14. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета Директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим работникам 

Таблица 3. Сведения о выплачиваемых вознаграждениях (тенге) 

№ Фамилия, имя, отчество 
должностного лица Занимаемая должность Сумма вознаграждения за 

последний месяц 

1 Жаркимбеков Ерик Тулеуханович Генеральный директор 42 700 

2 Султанова Анна Павловна Главный бухгалтер 40 000 

 
15. Организационная структура акционерного общества 
1) структурные подразделения акционерного общества: 

 Заводская лаборатория     
 Бухгалтерия       
 Шиферный цех      
 Трубный цех       
 Парокотельная      
 Сырьевой цех      
 Электроцех       
 Общезаводской цех      
 Ремонтно-механический цех    

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников 
филиалов и представительств акционерного общества: 

 По состоянию на 1 июля 2006 года общее количество сотрудников АО «КЗАЦИ» 
составляет 442 человека. 

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями 
акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций 
в процентах: 

 сотрудники АО «КЗАЦИ» не владеют акциями общества; 
4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при 
наличии - отчество, год рождения): 

Таблица 4. Сведения о руководителях подразделений 

№ Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество  

1 Коммерческий директор Калиев Жаксылык Мунайтпасович 

2 Директор по производству Иваниди Иван Юрьевич 

3 Финансовый директор Темиржанова Карлыгаш Алпыспаева 

4 Сбыт и снабжение Тлегенов Серик Белгибаевич 

5 Заводская лаборатория Семикоз Лидия Николаевна 

6 Бухгалтерия Султанова Анна Павловна 

7 Шиферный цех Первушин Борис Константинович 

8 Трубный цех Валюженко Виктор Васильевич 

9 Парокотельная Кирюхин Анатолий Васильевич 

10 Сырьевой цех Голышев Владимир Петрович 

11 Электроцех Тодрик Олег Болеславович 

12 Общезаводской цех Гриневич Антон Антонович 

13 Ремонтно-механический цех Кузьмич Анатолий Михайлович 

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии 
отчество, год рождения): 

 филиалов и представительств нет. 
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16. Учредители (акционеры) акционерного общества 
          Таблица 5. Учредители 

№ ФИО физического лица, наименование 
юридического лица 

Место 
проживания Доля в УК (%) 

1 Жаркимбеков Ерик Тулеуханович, 
1974 г.р. 

г. Щучинск, 
ул.Солнечная, 1 100% 

 
17. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным 
акционером – владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в 
уставном капитале) организации 

 Компания не является акционером (участником) других организаций. 
 

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Общество 

 АО «КЗАЦИ» является членом Некоммерческой организации «Хризотиловая 
ассоциация» (РФ, 624266, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Промышленная, д.7), 
целью которой является координация деятельности предприятий и организаций, 
заинтересованных в производстве и использовании асбеста хризотилового и 
содержащих его материалов и изделий в контролируемых условиях. 

 
19. Сведения о других аффилиированных лицах Общества 
Единственный учредитель: Жаркимбеков Ерик Тулеуханович: 

 Жаркимбекова Гаухар Толегеновна – супруга; 
 Жаркимбекова Азида Ериковна – дочь; 
 Тулеуханов Алдияр Ерикович – сын; 
 Жаркимбеков Толеухан Рахмиевич - отец; 
 Нурахметова Жупар - мать; 
 Жаркимбеков  Бейсен Толеуханович – брат; 
 Жаркимбеков Серикпай Тулеуханович – брат; 
 Нуржаханова Бахыт Тулеухановна – сестра; 
 Абилькасова Батима Тулеухановна – сестра;  
 Махметова Сара Калиевна – сноха;  
 Махметов Айтмухан Толегенович – брат супруги. 

 
20. Операции со связанными сторонами 

• нет 

3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

21. Краткое описание основных видов деятельности, сведения об организациях, 
являющихся конкурентами акционерного общества 

После экономического спада в 1993 – 1997 годах ситуация в строительном секторе начала 
стабилизироваться. С 2000 года постепенно увеличилась доля потребления цемента и 
асбестоцементных изделий. Перенос столицы из Алматы в Астану существенно повлиял 
на увеличение инвестиций в строительство и соответственно на увеличение спроса на 
цемент и асбестоцементные изделия. Объем производства и продажи цемента 
казахстанскими производителями ежегодно в среднем рос на 50%. Возрастающий объем 
строительства, особенно промышленного, предваряет экономический рост. Даже при 
сохранении существующих объемов импорта цемента, внутреннее потребление 
Республики Казахстан, обеспечиваемое отечественными производителями в дальнейшем 
будет увеличиваться. 



Проспект выпуска акций АО «КЗАЦИ»                                                                            

 
 

6

На территории суверенного Казахстана работают три завода асбоцементных изделий: 
Карагандинский,  Семипалатинский и Шымкентский. По виду установленного 
оборудования,  уровню механизации, а также технологии они все идентичны. Если 
сравнивать работу вышеперечисленных заводов нужно отметить, что Семипалатинский  
завод  постепенно переходит на производство другой продукции, а именно черепицы и 
силикатного кирпича. Шымкентский завод в последнее время работает с перебоями и его 
доля на рынке асбестоцементных изделий постоянно уменьшается. 
        
22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по основным 
видам деятельности Компании. 
К позитивным моментам можно отнести следующие факторы: 

 удобное местонахождение завода (Центральный Казахстан), наличие 
железнодорожной ветки и автомобильных дорог, позволяет осуществлять 
деятельность предприятия во всех регионах Казахстана и Ближнем зарубежье 
(Узбекистан, Таджикистан и т.д.). 

К негативным моментам развития бизнеса Компании можно отнести следующие 
факторы: 

 инфляция, рост цен ГСМ и электроэнергию влияют на увеличение себестоимости 
продукции, что не позволяет свободно конкурировать с российскими 
производителями асбестоцементных изделий. 

 
23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их 
действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские 
разработки, спонсируемые обществом. 

 Не имеет. 
 

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних 
года или за период фактического существования акционерного общества 
Поддержка малого и среднего бизнеса, развитие ипотечного кредитования способствует в 
росту в строительном секторе, а следовательно и необходимости в дополнительных 
объемах асбестоцементных изделий. В 2005 году объемы реализованной продукции АО 
«КЗАЦИ» по сравнению с 2004 годом увеличились на 6%. 
      Таблица 6. Объемы реализованной продукции 

Показатели Ед. изм 2004 год 2005 год 

Листы асбоцементные волнистые  СВ-40 лист 2 746 484 2 765 748

Листы асбоцементные плоские  ЛП-НП лист 181 270 188 452

Труба асбоцементная напорная и безнапорная п.м. 1 100 205 1 316 961

Муфты для труб асбоцементных напорных штук 280 861

 
25. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции 
(работ, услуг) 
Основными поставщиками сырья являются компании производящие цемент и асбест. На 
них и приходится основной объем поставок. Одним из преимуществ партнерства с этими 
производителями является их близкое географическое месторасположение и наличие 
железнодорожных путей, что даёт возможность минимизировать расходы на 
транспортировку сырья. АО «КЗАЦИ» имеет собственное месторождение известняка, 
разработка которого в дальнейшем позволит избежать зависимость от поставщиков. 
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Таблица 7. Поставщики  
№ 
п/п Поставщик Адрес ТМЗ/услуги Доля 

1 АО «ЦентралАзияЦемент» Карагандинская обл., пос. 
Актау Цемент 39% 

2 АО «Костанайские минералы» Костанайская обл., г. 
Житикара Асбест 21% 

3 ТОО «AES Майкубен» г. Экибастуз Уголь 13% 

Более половины потребителей продукции Компании являются ее постоянными клиентами 
продолжительное время, тем самым обеспечивая постоянный рынок сбыта производимого 
товара. Увеличение объемов производства и улучшение качественных характеристик 
изделий, а также рост в строительном секторе даёт возможность расширения клиентской 
базы, что автоматически снижает риск несбыта продукции. Среди крупных клиентов АО 
«КЗАЦИ» можно выделить следующие компании: 

Таблица 8. Потребители  
№ 
п/п Потребитель Адрес ТМЗ/услуги Доля 

1 ТОО «Динислам» г. Алматы шифер, а/ц трубы 18% 

2 ЧП Накипов г. Шымкент Шифер 12% 

3 Компания «Sofis International 
Holding Llc» Республика Таджикистан Шифер 15% 

 
26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества  
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе 
акционерного общества  

 Деятельность Компании носит внесезонный характер. 
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному 
обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на 
экспорт, в общем объеме реализуемой продукции 

 доля импорта в общем объеме сырья, поставляемого эмитенту, составляет порядка 
15%; 
 доля экспорта составляет порядка 26% от общего объема реализуемой продукции. 

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах: 
 Нет. 

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное 
общество и его должностных лиц уполномоченными органами и (или) судом в течение 
последнего года: 

• В течение последнего года на Компанию и её должностных лиц уполномоченными 
органами и судом административные взыскания не налагались. 

5) Факторы риска:  
В процессе деятельности АО «КЗАЦИ» сталкивается с различными видами рисков и 
проводит гибкую политику, позволяющую оценивать, контролировать и минимизировать 
действие факторов, определяющих размеры принимаемых Компанией рисков, и смягчить 
потери, где это возможно. 

 Экономические риски. В производстве асбестоцементных изделий используется 
сырье и материалы, производимые в Республике Казахстан и странах ближнего 
зарубежья. Бизнес зависим от импортных поставок, и, соответственно, от колебаний 
курсовой разницы тенге по отношению к иностранным валютам. Внутригосударственные 
инфляционные процессы на бизнес можно оценить как ограниченные, так как темпы 
удорожания стоимости приобретаемого сырья, как минимум, не превышают темпов роста 
цен на реализуемую продукцию предприятия. Кроме того, цены на энергоносители 
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контролируются антимонопольным законодательством, что также снижает риски их 
необоснованного повышения. 

 Политические риски. Способность контролировать политические риски, 
связанные с изменением политического строя в стране, ухудшением инвестиционного 
климата, инфляцией, влиянием банковского процента на формирование оборотных 
средств, ограничены. Но можно принимать максимально возможные меры по их 
минимизации, в первую очередь, это анализ положения на рынке, экономики в целом, 
укрепление и расширение своих позиций на рынке, применение нестандартных путей 
решения проблемы, анализ доходности в случае резкого изменения общего уровня 
процентных ставок. 

 Социальные риски. На сегодняшний день завод полностью обеспечен 
специалистами необходимой квалификации. В компании реализуется программа 
подготовки молодых специалистов посредством обучения в соответствующих учебных 
заведениях, в том числе обучением и стажировкой на производстве. Все процедуры по 
оптимизации численного состава на предприятии уже были проведены, при этом 
социальная обстановка в регионе остается стабильной. 

 Экологические риски. Производство асбестоцементных изделий оказывает 
негативное влияние на состояние окружающей среды в первую очередь за счет выбросов в 
атмосферу. Величина вредных выбросов регулируется государственными органами 
надзора и управляется руководством Компании. Ее снижение регулируется за счет 
уменьшения неутилизированных отходов производства, а также за счет вовлечения 
отходов в качестве дополнительных источников сырья. Необходимо отметить, что завод 
является предприятием, использующим для производства своей конечной продукции 
значительные объемы отходов других экологически вредных производств, тем самым 
выступает в роли утилизатора отходов. 

 Технические риски. Износ и устаревание оборудования остается достаточно 
актуальным вопросом для отрасли в целом. Модернизация и замена оборудования, 
безусловно, являются планируемыми стратегическими (долгосрочными) мероприятиями, 
но, в то же время, подготовка этих мероприятий может проводиться планомерно в 
относительно безрисковых условиях. 
 другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент: 

 производство асбестоцементных изделия является единственной основной 
деятельностью, поэтому иную деятельность на рынке Эмитент не осуществляет.  

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА 

27. Инвестиции 
 Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные инвестиции 
и инвестиционный портфель отсутствуют. 

 
28. Дебиторская задолженность 

На 01 июля 2006 года организаций, имеющих перед обществом дебиторскую 
задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов, нет. 
Общая дебиторская задолженность составляет 451 316 тыс. тенге. 
 
       Таблица 9. График погашения (тыс. тенге) 

Вид дебиторской задолженности 3 кв. 2006 4 кв. 2006 1 кв. 2007 2 кв. 2007 Итого 
Краткосрочная 118 829 118 829 118 829 118 829 451 316
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29. Активы 
       Таблица 10. Активы на 31.12.2005г. (свыше 5%), тыс. тенге 
№ 
п/п Наименование Остаточная 

стоимость 
1 Здание трубного цеха 538 299 
2 Технологическая линия СМА-170 162 840 
3 Технологическая линия СМА-256 141 834
4 Машина асботрубная АТМ-4 150 239
5 Здание шиферного цеха 138 504

 
30. Сведения об уставном и собственном капитале общества 

 Уставной капитал – 500 000  тыс. тенге; 
 Собственный капитал – 1 942 243 тыс. тенге. 

 
31. Займы 
         Таблица 11. Займы (тыс. тенге) 
Наименование 
кредитора  

Валюта 
займа 

Сред. 
Ставка, 
% в год 

Сумма Дата 
погашения 

АО «Альянс Банк» KZT 13% 583 720 2009 
Облигации KZT 10% 500 000 2009 

       
 Таблица 12. График погашения (тыс. тенге) 
Сумма к погашению 

Наименование Сумма, 
всего 3 кв. 

2006 
4 кв. 
2006 

1 кв. 
2007 

2 кв. 
2007 2007 2008 2009 

АО «Альянс 
Банк» 583 720 39 718 13 239 39 718 39 718 84 448 163 884 163 883

Облигации 500 000 25 000 - 25 000 - 25 000 50 000 525 000
 
32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением акционерным 
обществом основной деятельности 
1) На 01 июля 2006 года организаций, имеющих перед обществом кредиторскую 
задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов, нет.  
 
2) Погашение 
Кредиторская задолженность на 01 июля 2006 года – 6 518 тыс. тенге. 
      Таблица 13. График погашения (тыс. тенге) 
Вид кредиторской задолженности 3 кв. 2006 Итого 
Краткосрочная 6 518 6 518 

 

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

33-43. АО «КЗАЦИ» не является финансовой организацией. 

                              6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

44. Для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия Закона 
Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года. 
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7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 

45. Сведения об акциях 
1) Общее количество объявленных акций составляет 10 000 000 (Десять миллионов) 
штук, из которых: 

 простые именные акции: 10 000 000 (Десять миллионов) штук; 
 привилегированные акции: нет. 

2) Количество и виды акций размещаемых среди учредителей: 
 простые именные акции в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук.  

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями: 100 (Сто) тенге. 
4) привилегированные акции нет. 

46. Конвертируемые ценные бумаги Общества 
 Нет. 

47. Сведения о платежном агенте 
 Платежного агента – нет. 

48. Сведения о регистраторе акционерного общества 
 Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций осуществляется 
независимым регистратором Акционерное общество «Регистратор «Зерде» (АО 
«Регистратор «Зерде»); 

 Государственная лицензия на занятие  деятельностью по ведению системы 
реестров держателей ценных бумаг №0406200451, от 24 января 2006 года;  

 Адрес: Республика Казахстан, 050009, г.Алматы, ул. Туркебаева, 92, тел.: +7 (3272) 
40-08-98, 40-44-56; 

 Договор на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг № 
620/341 от 01 августа 2006 года.  

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

49. Сумма затрат на выпуск акций 
 Общая сумма затрат на выпуск акций составляет 1 000 000 тенге.  

 
50. Информация для инвесторов 

 Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Компании и проспектом выпуска 
акций, а также иной информацией, по адресу: 101408, Республика Казахстан, 
Карагандинская область, гор. Темиртау, пгт. Актау, АО «КЗАЦИ».  

 
 
Генеральный директор        
АО «КЗАЦИ»         Жаркимбеков Е.Т. 
 
 
Главный бухгалтер        
АО «КЗАЦИ»         Султанова А.П. 



 
 
 
 
 
 
 
 

«КЗАЦИ»   
акционерлiк қоғамы  

АКЦИЯ  
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІСІ 
(«КЗАЦИ» АҚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
«Өкiлеттi органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу проспектiде 
жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бiр ұсынымдар ұсынуды 
бiлдiредi. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын 
өкiлеттi орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейдi. Акциялар 
шығарылымының проспектiсi Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сəйкес 
келуiне ғана қаралды. Акционерлiк қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектiдегi 
ақпараттың шынайылығына жауап бередi жəне онда ұсынылған барлық ақпараттың 
дұрыстығын жəне қоғамға жəне оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды 
шатастырмайтындығын растайды деген жазба болады». 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы, 
Темiртау қаласы, Ақтау поселкесі  

2006 жыл 
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1 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР 

2.  Акционерлік қоғамның атауы 
                                                                                                          1-Кесте. Қоғамның атауы 

 Мемлекеттік тілде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

Толық атауы 
«Карагандинский завод 
асбестоцементных 

изделий» акционерлiк 
қоғамы 

Акционерное общество 
«Карагандинский завод 

асбестоцементных изделий» 

Joint Stock Company 
«Карагандинский завод 

асбестоцементных изделий» 

Қысқартылған 
атауы «КЗАЦИ» АҚ АО «КЗАЦИ» JSC «КЗАЦИ» 

Акционерлік қоғам «КЗАЦИ» заңды тұлғаның «КЗАЦИ» ЖШС қайта ұйымдасуы 
нəтижесінде құрылған. Темiртау қаласы Əділет басқармасымен 2006 жылғы 05 шілдеде заңды 
тұлғаны мемлекеттік тiркеу туралы Куəлiгi берiлген. 
 
3. Эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мəлiметтер 

 Қарағанды облысы Əділет басқармасымен 2000 жылғы 13 шілдеде берiлген № 10601-
1930-ЖШС Заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу туралы Куəлiгi. 

 Темiртау қаласы Əділет басқармасымен 2006 жылғы 05 шілдеде берiлген № 466-1930-
12- АҚ Заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу туралы Куəлiгi. 

 
4. Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi 

 СТН 301 200 023 486 
 
5. Эмитенттiң орналасқан жерi, байланыс телефондарының жəне факсының нөмiрлерi, 
электрондық почтасының адресi туралы ақпарат 

 Заңды жəне нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 101408, 
Ақтау поселкесі, тел.: 8 (3213) 940500, факс: 8 (3213) 940501, E-mail: kzaci@mail.ru. 

 
6. Эмитенттiң банктiк деректемелерi 

 «КЗАЦИ» АҚ 
СТН 301200023486 

            ЖБК 000391911 
            «Альянс Банк» АҚ Қарағандыдағы дербес бөлімшесінде  
            БЖК 191801974 
            Кбе 17 
7. Эмитент қызметiнiң түрлерi 

 асбесто-цемент өнімдерін өңдіру жəне өткізу; 
 құрылыс өндірісін жəне құрылысматериалдарын индустриаландыруды дамыту; 
 сыртқа экономикалық жəне сыртқысауда қызметі сонымен бірге шетел 
инвестициясымен біріккен кəсіпорын құру; 

 ТМД көлемінде мекемелерге, азаматтарға көліктік - экспедициялық қызмет көрсету; 
 жол құрылыс материалдары, конструкциялық бұйымдар, өндірістік жəне басқа да 
қалдықтарды өндіру жəне өткізу; 

 өндірістік өнімдер бұйымдар, ауылшаруашылық өнімдері, қайта өндеу 
өнеркəсіптерінің өнімдерін, жанар-жағар май, спирт товарларын өндіру жəне өткізу; 

 коммерциялық хабарлар жинау, өндеу, жинақтау, хабар - маркетинг қызметін көрсету; 
 халықаралық симпозиумдар, конференциялар жəне іскерлік жолығулар, айырбас 
жолымен, халықаралық іскерлік ғылыми қарым-қатынастар ұйымдастыру; 

 жабдықтар өткізу қызметі; 
 ғылыми-іздестіру жұмыстары; 
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 Қазақстан Республикасы Заңдарымен рұқсат етілген басқа да қызметтерді атқаруға 
болады. 

 
8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг 
агенттiктерi жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттiктерi берген 
рейтингтердiң болуы туралы мəлiметтер. Егер эмитентке қаржылық агенттiк мəртебесi 
берiлген жағдайда, онда уəкiлеттi орган қаулысының күнi, нөмiрi көрсетiледi 

 Айтылған рейтингтерге ие емес; 
 Қаржылық агенттiк мəртебесi берiлген жоқ. 

 
9. Эмитенттiң барлық филиалдары мен өкiлдiктерiнiң атауы, тiркелген күнi, 
орналасқан жерi жəне почталық мекен-жайы 

 Филиалдары мен өкiлдiктерi жоқ. 
 
10. Эмитенттiң қаржылық есебiне қаржылық есеп беру аудитiн жүзеге асыратын 
аудиторлық ұйымның (фамилиясы, аты, болса аудитордың аты-жөнi), олардың тиiстi 
алқалы органға (қауымдастық, палата) қатыстылығы көрсетiлген толық ресми атауы. 
Тиiстi қызмет көрсету шарттары жасалған заң жəне қаржылық мəселелер бойынша 
кеңесшiлердiң, олардың тиiстi алқалы органға (қауымдастық, палата) қатыстылығы 
көрсетiлген толық ресми атауы. 

 Аудиторлық ұйым – «BDO Казахстанаудит» АҚ (Бас лицензия №0000276, 24.06.2004г. 
жылы ҚМ ҚР берілген); 
Аудитор аты-жөні – Кошкимбаев Аскархан Есенгельдинович. 

 
11. Эмитенттiң корпоративтi басқару кодексiн қабылдаған күнi (оның қабылдануы 
қоғамның жарғысында қаралған жағдайда) 

 Корпоративтi басқару кодексi қоғамның жарғысымен 22 маусым 2006 ж. қабылдады. 

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 

12. Эмитенттiң директорлар кеңесiнiң (бақылау кеңесiнiң) мүшелерi 
 Осы уақытқа жоқ. 

 
13. Эмитенттiң атқарушы органы 
        2- кесте. Эмитенттiң атқарушы органы 
№ Аты-жөнi  Соңғы 2 жылдағы жəне қазiргi уаұыттағы қызметi, сонымен бiрге 

қоса атқарған қызметi  
ЖК  

акциялар
% 

1.
Жаркимбеков Ерик 
Тулеуханович, 

1974ж.т. 

2006 – о.у.а. 
Шiлде 2006 
ж. - осы 
уақытқа 
iстеген жоқ 

«КЗАЦИ» АҚ Бас директоры 100% 

 
14. Директорлар кеңесiнiң мүшелерiне, эмитенттiң атқарушы органының мүшелерiне 
жəне эмитенттiң басқа басқарушы тұлғаларына төленетiн сыйақылар 

3- кесте. Төленген сыйақылар (теңге) туралы мəлiметтер 

№ Лауазымдық тұлғаның аты-жөнi Атқаратын қызметi Соңғы ай iшiндегi сыйақы 
сомасы 

1 Жаркимбеков Ерик Тулеуханович Бас директоры 42 700 

2 Султанова Анна Павловна Бас бухгалтер 40 000 
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15. Эмитенттiң ұйымдық құрылымы 
1) эмитенттiң құрылымдық бөлiмшелерi: 

- Зауыт зертханасы; 
- Бухгалтерия; 
- Шифер цехы; 
- Құбыр цехы; 
- Бу котельнаясы; 
- Шикізат цехы; 
- Электр цехы; 
- Жалпызауыттық цехы; 
- Механикалық жөндеу  цехы. 

2) эмитент қызметкерлерiнiң, оның iшiнде эмитенттiң филиалдары мен өкiлдiктерi 
қызметкерлерiнiң жалпы саны:  

 01.07.06 ж. жағдай бойынша «КЗАЦИ» АҚ қызметкерлерінiң жалпы саны 442 (төрт 
жүз қырық екі) адамды құрайды. 

3) эмитенттiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң басшылары туралы мəлiметтер: 
4- Кесте. Құрылымдық бөлiмшелердiң басшылары жөнiндегi  мəлiметтер 

№                       Бөлiмшелерi Басшының аты-жөнi 

1. Коммерциялық директоры Калиев Жаксылык Мунайтпасович 

2. Өндірістік директоры Иваниди Иван Юрьевич 

3. Қаржы директоры Темиржанова Карлыгаш Алпыспаева 

4. Өткізім мен жабдықтау Тлегенов Серик Белгибаевич 

5. Зауыт зертханасы Семикоз Лидия Николаевна 

6. Бухгалтерия Султанова Анна Павловна 

7. Шифер цехы Первушин Борис Константинович 

8. Құбыр цехы Валюженко Виктор Васильевич 

9. Бу котельнаясы Кирюхин Анатолий Васильевич 

10. Шикізат цехы Голышев Владимир Петрович 

11. Электр цехы Тодрик Олег Болеславович 

12. Жалпызауыттық цехы Гриневич Антон Антонович 

13. Механикалық жөндеу  цехы Кузьмич Анатолий Михайлович 

 
16. Құрылтайшы. 

 Жоғарғы орган – Құрылтайшы. 

Құрылтайшының ерекше құзырлығына жатады: 
1) Қоғамның Жарғысын өзгерту, сонымен жарғы капиталының мөлшерін өзгерту; 
2) Қоғамның  атқарушы органын құру жəне оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату; 
3) Қоғамның жылдық қаржы есебін жəне бухгалтерлік балансын бекіту жəне таза табысты 

бөлу; 
4) Қоғамның қайта құру немесе тарату туралы шешім қабылдау. 

Қоғамның атқару органдарының құзыруы: Құрылтайшының құзырына жатпайтын Қоғамы 
қызметін қамтамасыз ететін барлық сұрақтар атқару органдарының құзырына жатады. 

5- Кесте. Құрылтайшы. 

Құрылтайшырдың аты-жөнi Құрылтайшырдың 
Орналасқан/тұрғылықты жері 

Эмитенттің жарғылық 
капиталындағы 

қатысушыларының үлесі 
(пайызбен) 

Жаркимбеков Ерик 
Тулеуханович, 1974 ж.т. 

Ақмола облысы, Щучинск қаласы, 
Солнечная көшесі, 1 үй 100% 
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17. Эмитент акцияларының (үлесiнiң) он жəне одан артық пайызына ие заңды тұлғалар 
туралы мəлiметтер 

 «КЗАЦИ» АҚ басқа заңды тұлғалардың акцияларының он жəне одан көп пайызына 
(үлесiне) ие емес. 

 
18. Эмитент қатысатын өндiрiстiк, банктiк, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 
қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат 

 «КЗАЦИ» АҚ қатысатын «Хризотиловая ассоциация» (Ресей). 
 

19. Эмитенттiң басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мəлiметтер 
1) Жалғыз Құрылтайшы: Жаркимбеков Ерик Тулеуханович: 

 Жаркимбекова Гаухар Толегеновна – жұбайы; 
 Жаркимбекова Азида Ериковна – қыз баласы; 
 Тулеуханов Алдияр Ерикович – ұл баласы; 
 Жаркимбеков Толеухан Рахмиевич - əкесі; 
 Нурахметова Жупар - анасы; 
 Жаркимбеков  Бейсен Толеуханович – ағасы; 
 Жаркимбеков Серикпай Тулеуханович – ағасы; 
 Нуржаханова Бахыт Тулеухановна – əпкесі; 
 Абилькасова Батима Тулеухановна – əпкесі;  
 Махметова Сара Калиевна – ене;  
 Махметов Айтмухан Толегенович – бажасы. 

 
20. Эмитенттiң аффиллиирленген тұлғаларының қатысуымен жасалған операциялар 

 Жоқ. 

3. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ 

21. Эмитент қызметiнiң жалпы үрдiстерi, оның iшiнде эмитенттiң негiзгi қызмет түрлерi 
бойынша қысқаша сипаты 

1993 – 1997 жылдары болған экономикалық құлдыраудан кейін құрылыс секторындағы 
жағдай тұрақтандырыла түсті. 2000 жылдан бастап цемент пен асбестоцемент өнімдерін 
тұтыну үлесі ақырындап ұлғая түсті. Цемент пен асбестоцемент өнімдерін тұтынуының арта 
түсуі ең біріншіден астананың Алматыдан Астанаға орын ауыстырғандықтан құрылысқа 
бағытталған қаржы салымының көбеюіне бйланысты. Қазақстандық өндірушілерінің өндіріс 
көлемі жəне цемент сатуы əр жыл сайын орта есеппен 50%-ға өсіп отырды. Ұлғайып жатқан 
құрылыс көлемі, əсіресе өнеркəсіптік, экономикалық дамудын басы болып табылады. Егер 
бар болған цемент импортының көлемін сақтасақ та, Қазақстан Республикасының ішкі 
тұтынуын отандық өндірушілермен ақ қамтамасыз етуі келешекте көбее түседі. 
Егемен Қазақстан жерінде асбоцемент өнімдерін өндіретін үш зауыт жұмыс істеуде, олар 
Қарағанды, Семей жəне Шымкент зауыттары. Олар бəрі орнатылған жабдықтар, 
механикаландыру дəрежесі жəне технологиясы бойынша ұқсас болып табылады. Егер 
жоғарыда айтылған зауыттардың жұмысын салыстыратын болсақ Семей зауытының 
ақырындап басқа өнім өндірісіне көше бастауын айта кету керек, дəлірек ол черепица жəне 
силикат кірпішінің өндірісі болып табылады. Ал Шымкент зауытының жұмысы сонғы кезде 
іркілісті болуда, соның үстіне оның асбестоцемент өнімдер нарығындағы үлесі əр күн сайын 
азаю үстінде. 
           
22. Эмитенттiң негiзгi қызметiнiң түрлерi бойынша сатудың (жұмыстардың, қызмет 
көрсетудiң) кiрiстiлiгiне оң жəне терiс əсер ететiн факторлар 
Жағымды сəттерге мына факторларды жатқызуға болады: 
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 зауыттың ыңғайлы орналасуы (Орталық Қазақстан), темір жолдар мен автокөлік 
жолдарының болуы зауыттың бүкіл Қазақстан аймақтарында жəне Өзбекстан, 
Тəжікстан сияқты тағы басқа жақын Шет елдерінде қызмет көрсетуін қолайлы қылады. 

Компания бизнесiнiң дамуындағы жағымсыз сəттерiне мына факторларды жатқызуға 
болады: 

 құнсыздықтың болуы, электр қуаты мен мұнай өнімдеріне бағалардың өсуі өнімнің 
өзіндік құнын арта түсіреді, сондықтан бұл жағдай Ресейдің асбестоцемент өнімдерін 
өндірушілерімен бəсекеге түсуге бөгет жасайды. 

 
23. Эмитент қызметiн жүзеге асыру үшiн алынған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар 
туралы мəлiметтер 

 Жоқ 
 

24. Соңғы екi жылда немесе нақты жұмыс iстелген кезеңде сатылған өнiмнiң 
(орындалған жұмыстардың, қызмет көрсетудiң) нақты немесе сандық өлшем 
бiрлiктерiмен көрсетiлген көлемi.  
Кіші жəне орта бизнесті қолдау, ипотекалық несиелеудің дамуы құрылыс секторындағы 
өсімге мүмкіндік туғызады, демек жəне де өзімен бірге асбестоцемент бұйымдарының 
қосымша көлеміне қажеттілікті арттырады. Сонымен 2005 жылы өткізілген «КЗАЦИ» АҚ 
өнімдерінің көлемі 2004 жылға қарағанда 6%-ға көбейіп. 
        6-кесте. Өткiзiлген өнiмдер көлемi 
 

Көрсеткiштер Бiрлiк өлшемi 2004 жыл 2005 жыл 

Толқынды асбоцементтік парақтар СВ-40  парақ 2 746 484 2 765 748

Тегіс асбоцементтік парақтар ЛП-НП  парақ 181 270 188 452

Қысымды жəне қысымсыз асбоцементтік 
құбыр  п.м. 1 100 205 1 316 961

Қысымды асбоцементтік құбырға арналған 
муфталар дана 280 861

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.Эмитенттiң өз өнiмiн (жұмыстарын, қызмет көрсетудi) сатуды ұйымдастыру 
жөнiндегi қызметi 
Негізінде шикізат жеткізушілері цемент жəне асбест өндіретін компаниялар болып табылады. 
Соларға-ақ негізгі жеткізу көлемі тиеді. Осы өндірушілермен əріптесуінің 
артықшылықтарының бірі олардың географиялық орналасуы жəне темір жол желісінің бар 
болуы, бұл жағдай шикізатты тасымалдауға арналған шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. 
«КЗАЦИ» АҚ өзінің меншігінде əктас кен орны бар, бұны жетілдіру соныра жеткізушілерден 
тəуелсіз болуына бастама бола алады. 

7- кесте. Жеткізушілер  
Р/с Жеткiзушi Мекен-жайы ТМЗ/көрсетiлiмдерi Үлесi 

1  «ЦентралАзияЦемент» АҚ Карағанды облысы, Актау 
поселкесі цемент 39% 

2  «Костанайские минералы» АҚ Костанай облысы, 
Жетіқара қаласы асбест 21% 

3  «AES Майкубен» ЖШС Екібастұз қаласы көмір 13% 

Компания өнімінің тұтынушыларының жартысынан көбі ұзақ уақыт бойы тұрақты клиенттері 
болып келеді, осы жағдай өндірілген тауардың тез арада сатылып кетуіне бастама болады. 
Өндіріс көлемін ұлғайту жəне бұйымдардың сапалық сипаттамасын жақсарту, сонымен қоса 
құрылыс секторындағы өсім келермен қорының кеңейуіне мүмкіндік береді, осының 
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арқасында өнімді өткізбеу тəуекелі азайады. «КЗАЦИ» АҚ елеулі клиенттерінің ішінен келесі 
компанияларды атап кету маңызды: 

8- кесте. Тұтынушылар 
Р/с Тұтынушы Мекен-жайы ТМЗ/көрсетiлiмдерi Үлесi 

1  «Динислам» ЖШС Алматы қаласы шифер, а/ц трубалары 18% 

2 ЧП Накипов  Шымкент қаласы шифер 12% 

3 «Sofis International Holding Llc» 
компаниясы 

Таджикистан 
Республикасы шифер 15% 

 
26. Эмитенттiң қызметiне əсер ететiн негiзгi факторлар:  
1) эмитент қызметiнiң маусымдылығы, эмитент қызметiнiң маусымдық сипаттағы 

түрлерi жəне олардың эмитенттiң жалпы кiрiсiндегi үлесi:  
 бүгінгі күні асбестоцемент өнімдеріне сұраныстың ұсынысқа қарағандағы айтарлықтай 
ұлғаюынан «КЗАЦИ» АҚ қызметіне маусымдылық факторлары əсерін тигізбейді;  

2) импорттың эмитентке жеткiзiлген (көрсетiлген) шикiзаттағы (жұмыстардағы, 
қызметтегi) үлесi жəне эмитенттiң экспортқа сатқан өнiмiнiң (жұмыстарының, 
қызметiнiң) сатылған өнiмнiң жалпы көлемiндегi үлесi:  

 импорттың эмитентке жеткiзiлген шикiзаттағы жалпы көлемiндегi үлесi шамасында 
15% құрайды; 
 экспорт үлесі сатылатын өнiмнiң жалпы көлемiнің 26%  құрайды;  

3) эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер: 
 болған емес; 

4) соңғы жылдағы эмитентке немесе оның лауазымды адамдарына уəкілетті мемлекеттік 
органдармен жəне/немесе сот қойған барлық əкімшілік шектеулер туралы мəліметтер:  

 болған емес; 
5) тəуекелділік факторлары: 

Қызмет барысында «КЗАЦИ» АҚ əртүрлі тəуекел түрлерімен қақтығысады жəне 
қабылданатын тəуекелдердің мөлшерін анықтайтын факторлардың қызметін азайтуға, 
бағалауға, бақылауға мүмкіндік беретін икемді саясат жүргізеді, жəне де шығындарды 
жұмсарту жұмысымен айналысады. 

 Экономикалық тəуекелдер. Асбестоцемент өнімдерін өндіру үшін Қазақстан 
Республикасы мен Таяу шетел мемлекеттерінде өндірілетін шикізат пен материалдар 
қолданылады. Бизнес импорт жеткізілімдер мен теңгенің шетел ақшысына қарағандағы 
курстық айырмасының ауытқуына тəуелді. Компания жұмысына ішкімемлекеттік құнсыздану 
процесстерінің əсер етуін шамалы деп санауға болады, өйткені сатып алынатын шикізаттың 
құнының қымбаттау қарқыны кəсіпорынның сататын өнімінің бағасының өсу қарқынынан 
артық емес. Сонымен қоса энерготасығыштардың бағалары монополияға қарсы бағытталған 
заңдармен бақыланады, бұл жағдай да туекелдердін азаюына əкеп соғады. 

 Саясаттық тəуекелдер. Мемлекеттің саясаттық сапының өзгеруімен, инвестициялық 
ахуалдың нашарлауымен, құнсыздықпен, банктік пайыздың айналым заттарының 
қалыптасуна ықпалымен байланысты саясаттық тəуекелдерді бақылау қабілеті шектеулі. 
Алайды оларды азйту үшін ықтимал шараларды жүзеге асыруға болады, біріншіден 
нарықтағы орналасуын талдау, жалпы экономиканы талдау, нарықтағы орналасуын бекіту 
жəне ұлғайту, қиын мəселелерді шешудің стандартты емес тəсілдерін қолдану, проценттік 
ставкалардың жалпы деңгейінің кенет өзгеру барысында жасалатын табыстылықты талдау. 

 Əлеуметтік тəуекелдер. Бүгінгі күні зауытта керекті біліктілі мамандар жұмыс 
істеуде. Компанияда жас мамандарды лайық оқу орындарында оқыту, өндірісте үйрету жəне 
сынақ мерзімін өткізу арқылы дайындау бағдарламасы жүзеге асырылуда. Кəсіпорынның 
сандық құрамын оңтайландыру жөніндегі бүкіл рəсімдері өткізіліп бітті, сонымен қоса 
аймақтың əлеуметтік ахуалы бір қалыпты қалуда. 
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 Экологиялық тəуекелдер. Атмосфераға қалдықтарды лақтыру арқылы асбестоцемент 
өнімдерін өндіру қоршаған ортаға теріс əсерін тигізеді. Зиянды лақтырыстар мөлшері 
мемлекеттік қадағалау органдарымен реттеледі жəне Компания басшыларымен басқарылады. 
Лақтырыстардың азаюы өндірістің пайдаланбаған қалдықтардың мөлшерінің төмендеуі 
арқылы,  сонымен қоса осы қалдықтарды қосалқы шикізат ретінде пайдалануы арқылы 
реттеледі. Зауыт басқа экологиялық зиянды өндіріс қалдықтарының едəуір мөлшерін өзінің 
ақырғы өнімін өндіру үшін қолданатын кəсіпорын болып табылатынын айта кету маңызды, 
осыны ескере қалдықтарды пайдаланушы ретінде көбіне таныс.  

 Техникалық тəуекелдер. Құрал жабдықтардың тозуы мен ескіруі жалпы сала үшін 
аса маңызды сұрақ болып қалуда. Құрал жабдықтарды жетілдіру жəне ауыстыру сөссіз 
жоспарланған стратегиялық (ұзақ мерзімді) шаралар болып табылады, бірақ сонымен қоса 
осы шараларды дайындау тəуекелсіз шарттарда жоспарлана өткізіле алады.  
6) эмитент  өзінің іс-қимылын жүргізетін нарық жөнiнде, эмитенттің қызметі туралы 

басқа да ақпарат: 
 асбестоцемент өнімдерін өндіру  эитенттің жалғыз негізгі қызметі болып табылады, 
сондықтан да Эмитент нарықта басқа қызметтерді жүргізбейді.  

4. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙ 

27. Инвестициялар 
 Басқа заңды тұлғалардың капиталына тiкелей инвестициялар, ұзақ мерзiмдегi 
инвестициялар мен инвестициялар қоры болған емес. 

 
28. Дебиторлық берешек 
1) 01 шiлде 2006 ж. акционерлік қоғамның алдында ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді қоғам 
активтерінің баланстық құнының бес жəне одан астам проценті жоқ. 
2) Дебиторлық берешекті өтеу мерзімдері жөніндегі ақпарат. 
Дебиторлық берешекті 01 шiлде 2006 ж. – 451 316 мын тенге. 
        9-кесте. Дебиторлық берешек (мын теңге) 

Дебиторлық берешек 3 кв. 2006 4 кв. 2006 1 кв. 2007 2 кв. 2007 Итого 
қысқа мерзімді 118 829 118 829 118 829 118 829 451 316

        
29. Материалдық емес активтердiң жалпы баланс құнының бес жəне одан артық пайыз 
балансы құнын құрайтын материалдық емес активтердiң түрлерi 
    10-кесте. Материалдық емес активтердiң түрлері (5% жəне одан артық) 
Р/с Атауы Қалған құны 

1 Құбыр цехының ғимараты  538 299 
2 Технологиялық желісі СМА-170 162 840 
3 Технологиялық желісі СМА-256 141 834
4 Асбоқұбыр машинасы АТМ-4 150 239
5 Шифер цехының ғимараты 138 504

 
30. Эмитенттiң жарғылық жəне меншiктi капиталының мөлшерi 

 Жарғылық капитал – 500 000 мың теңге; 
 Меншiктi капитал – 1 942 243 мың теңге. 

 
31. Қарыздар 

       11-кесте. Қарыздар (мың. теңге) 
Атауы Валютасы % жылдада Сомасы өтеу 

мерзімдері 
 «Альянс Банк» АК KZT 13% 583 720 2009 
Облигациялар KZT 10% 500 000 2009 
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         12-кесте. Қайтару кестесі (мың. теңге) 
Сомасы 

Атауы Сомасы 3 кв. 
2006 

4 кв. 
2006 

1 кв. 
2007 

2 кв. 
2007 2007 2008 2009 

«Альянс Банк» 
АК 583 720 39 718 13 239 39 718 39 718 84 448 163 884 163 883

Облигациялар 500 000 25 000 - 25 000 - 25 000 50 000 525 000
 
32. Эмитенттiң негiзгi қызметiн жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешегi 
(жеткiзушiлер алдындағы берешек, алынған аванстар) 
1) 01 шiлде 2006 ж. акционерлік қоғамның алдында ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді қоғам 
активтерінің баланстық құнының бес жəне одан астам проценті жоқ. 
2) Кредиторлық берешекті өтеу мерзімдері жөніндегі ақпарат. 
Кредиторлық берешекті 01 шiлде 2006 ж. – 6 518 мын тенге. 
 
       13-кесте. Кредиторлық берешек (мын теңге) 
Кредиторлық берешек 3 кв. 2006 Итого 
қысқа мерзімді 6 518 6 518
Кредиторлық берешектерді өтеу мерзімдері бойынша – 3-шi квартал 2006 жылдада.  
 

5. ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 
 

33 - 43. «КЗАЦИ» АҚ қаржылық ұйымдарға қатысу жоқ. 

6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 

44. Акциялар шығарылымы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңы қабылданғанға дейін тіркелген 
қоғамдар үшін. 

7. ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ 

45. Акциялар туралы мəлімет 
1) Қоғамның жарияланған акцияларының саны 10 000 000 (он миллион) дана болады, 

оның iшiнде: 
• жай атаулы акциялары - 10 000 000 (он миллион) дана; 
• артықшылықты акциялары – жоқ; 

2) құрылтайшылар арасында орналастырылған акциялардың саны, түрлері: 
• жай атаулы акциялары - 5 000 000 (бес миллион) дана; 

3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның нақты құны: 100 (жүз) теңге; 
4) артықшылықты акциялары: жоқ. 
 

46. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздар 
 Жоқ. 

 
47. Төлем жасаушы агент туралы мəлімет 

 Толем агент кызметтері көрсетілмейді. 
 
48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мəлімет 

 Қағаздардың тіркелұі жəне сақталуы тəуелсіз регистраторымен жұргізіледі «Тiркеушi 
«Зерде» акционерлiк қоғам («Тiркеушi «Зерде» АҚ); 

 Бас лицензия №0406200451, 2006 жылдың 24 қаңтарында бағалы қағаздар 
ұстаушылардың тiзiлiм жүйесiн жүргiзу жөнiндегi қызметпен айналысуға;  
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 Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ, Туркебаев к-сi, 92, 
тел.: +7 (3272) 40-08-98, 40-44-56; 

 Қағаздардың тіркелұі жəне сақталуы  № 620/341 келісім арқылы жұргізіледі 2006 
жылдың 1 тамыздан бастап. 

8. ҚОСЫМША АҚПАРАТТАР 

49. Акциялар шығарылымының шығын сомасы жəне бұл шығындардың қандай 
жағдайда төленетiндiгi туралы мəлiметтер 

 Акциялар шығарылымының шығын сомасы – 1 000 000 тенге. 
 
40. Инвесторлар эмитент жарғысының көшiрмесiмен жəне акциялар шығарылымның 
проспектiсiмен, акцияларды орналастыру жиынтығы туралы есеппен жəне эмитент 
қызметi туралы ақпаратты жариялау үшiн пайдаланатын бұқаралық ақпарат 
құралдары таныса алатын орындар туралы ақпарат  

 Инвесторлар қоғамның Жарғысының көшiрмесiмен жəне акциялық  бағдарламалар 
шығарылымының проспектiсiмен төмендегi мекен-жайда  таныса алады: Қазақстан 
Республикасы, 101408, Қарағанды облысы, Темiртау қаласы, Актау поселкесі, 
«КЗАЦИ» АҚ. 
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