
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ-2»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ 

  

БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛАР 
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ  

“КСМК-2” ЖШС  
Купондық облигациялар, қамтамасыз етусіз.  
Жалпы саны 15 000 000 (он бес миллион) дана.  

«Уəкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеуi инвесторларға 
проспектiде суреттелген облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бiр ұсыныстамалар 
беру дегенді бiлдiрмейдi. Облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырған 
уəкілетті орган осы құжатта жазылған ақпараттың шындығы үшін жауапкершілік көтермейді. 
Облигациялар шығарылымының проспектiсi тек Қазақстан Республикасының заңнамасының 
талаптарына сəйкестiк тұрғысынан ғана қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары 
осы проспектінің құрамындағы ақпараттың сенiмдiлiгi үшiн жауапкершiлiк көтередi жəне 
онда берiлген бүкiл ақпараттың сенiмдi екенін жəне эмитент пен оның облигацияларына 
қатысты инвесторларға жалған мəлімет бермейтінін растайды.  

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2007 жыл  



 
1. Эмитент туралы жалпы мəлімет:  

2. Эмитенттің атауы. 
   Толық атауы Қысқаша атауы 

Қазақ тілінде 

«Комбинат строительных 
материалов и конструкций-2» 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі   

«КСМК-2» ЖШС 

Орыс тілінде 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат 
строительных материалов и 

конструкций-2» 

ТОО «КСМК-2» 

 
Осының алдындағы толық жəне қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген 
күндері  

Қазақ тілінде Орыс тілінде 
Атауының 

өзгертілген күні 
№ 2 Құрылыс материалдары мен 

құрылмалары комбинаты 
№ 2 Құрылыс материалдары мен 

құрылмалары комбинаты  24.02.1969 ж. 

«Жаңа Тұрмыс» ҚҚК» АҚ АО «КСК «Жана Турмыс» 28.10.1993 ж. 
«Жаңа Тұрмыс» ҚҚК» ЖАҚ ЗАО «КСК «Жана Турмыс» 07.07.2000 ж. 

 
«КСМК-2» ЖШС 

 
ТОО «КСМК-2» 30.01.2004 ж. 

 
«КСМК-2» ЖШС 

 
ТОО «КСМК-2» 12.02.2007 ж. 

 
«КСМК-2» ЖШС «Жаңа Тұрмыс» ҚҚК» ЖАҚ-ның барлық құқықтары мен міндеттерінің 
құқықтық мирасқоры болып табылады.  

 
3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер.  
«КСМК-2» ЖШС-нің бастапқы тіркелген күні - 2004 жылғы 30 қаңтар  
«КСМК-2» ЖШС-нің қайта тіркелген күні        - 2006 жылғы 16 ақпан  
«КСМК-2» ЖШС-нің қайта тіркелген күні        - 2006 жылғы 05 маусым 
«КСМК-2» ЖШС-нің қайта тіркелген күні - 2007 жылғы 12 ақпан, №152-1907-05-ЖШС, 

ҚР ƏМ Қарасай аудандық Əділет басқармасында тіркелген.  
 
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі.  

       СТН 090 500 033 353  
 
5. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондары мен факс 

нөмірлері, электрондық пошта мекен-жайы.  
Құқықтық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең 
қаласы, Жанғозин көшесі, 1-үй;  
тел.   +7 (327) 298-37-20, +7 (327) 298-39-14 
факс +7 (327) 298-37-20;  
Веб-торап: www.ksmk-2.kz;  
e-mail:    ksmk-2_galina@mail.ru  

 

http://www.ksmk-2.kz/
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6. Эмитенттің банктік деректемелері.  
  1) ЖСК 111 467 105 «ТұранƏлем Банкі» АҚ АФ «Қаскелең» бөлімшесінде  
      БИК 194 101 303, Кбе 17; 
  2) ЖСК 001 467 713 «Банк Каспийский» АҚ-ның Қаскелең қаласындағы филиалында  
      БИК 190 507 865, Кбе 17; 
  3) ЖСК 103 467 395 «АТФБанк» АҚ-ның Алматы қаласындағы филиалында  
      БИК 190 501 956  Кбе 17. 
 

7. Эмитенттің қызметінің түрлері.  
 • сертификатталатындарды қоспағанда, құрылыс материалдарын, бұйымдары мен 

құрылмаларын жасап шығару;  
 •  II жəне III деңгейі бар ғимараттар мен құрылыстардың көтергіш жəне қоршаулық 

құрылмаларын тұрғызу;  
 • сыртқы инженерлік желілер мен құрылыстарды жəне ішкі инженерлік жүйелерді 

жайластыру;  
 •  сылақ жəне бояу жұмыстарын қоспағанда,  II жауапкершілік деңгейі бар ғимараттар мен 

құрылыстардың құрылысын салу, қайта құрылмалау, күрделі жөндеу кезінде əрлеу 
жұмыстарын іске асыру;  

 •  II жəне III жауапкершілік деңгейі бар ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу, 
соның ішінде құрылмаларын күшейту;  

   
8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингілік 

агенттiктер жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингілік агенттiктерi берген 
рейтингілер туралы мəлiметтер.  

Қоғамда халықаралық жəне (немесе) отандық рейтингілік агенттiктер берген рейтингілер 
жоқ. Қоғам қаржы агенттігі болып табылмайды.   

 
9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкiлдiктерінің тіркелген күндері, 

орналасқан жерлерi жəне пошталық мекен-жайлары.  
Эмитентте өкілдіктер мен филиалдар жоқ.  
 
10. Эмитенттің қаржылық есеп-қисабының аудитын жүзеге асырған аудиторлық 

ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегi, аты, болса - əкесiнiң аты), олардың 
тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) мүшелігі көрсетілсін.  

2004 жылдың қорытындысы бойынша қаржылық есеп-қисаптың аудитін эмитент 
жүргізген жоқ. 

2005 жылдың, 2006 жылдың қорытындысы бойынша қаржылық есеп-қисапьың аудиті 
қазақстандық қаржылық есеп-қисап стандарттарына сəйкес өткізілді, «Адал аудит ҰАК» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудиторлық компаниясы жүргізді, Мемлекеттік 
лицензия №0000269, ҚР Қаржы министрлігі 16.02.2004 жылы аудиторлық қызметпен 
айналысуға берген.  

«Адал аудит ҰАҚ» ЖШС-нің директоры - С. Еркенова, Қазақстан Республикасының 
Аудиторлар палатасының мүшесі, (Біліктілік куəлігі №0000518, Аудиторларды аттестациялау 
жөніндегі біліктілік комиссиясының 15.02.2002 жылғы шешімімен берілген).  

«Адал аудит ҰАҚ» ЖШС-нің аудиторы - С. Еркенова, Қазақстан Республикасының 
Аудиторлар палатасының мүшесі, (Біліктілік куəлігі №0000518, Аудиторларды аттестациялау 
жөніндегі біліктілік комиссиясының 15.02.2002 жылғы шешімімен берілген).  
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Тиісті қызметтер көрсетілуі туралы шарттар жасалған құқықтық жəне қаржылық 
кеңесшілердің толық ресми атауы, олардың тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, 
палаталарға) мүшелігі көрсетілсін.  
 • құқықтық мəселелер жөніндегі кеңесші: тартылған жоқ:  
      • қаржылық мəселелер жөніндегі кеңесші:  

«CAIFC» компаниясы» АҚ, қаржы қызметтерін көрсету туралы 16.04.2007 жылғы №1 
шарт, «CAIFC» компаниясы» АҚ 2005 жылғы 17 наурыздан бері «Қазақстан қаржыгерлерінің 
қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің толық құқылы мүшесі болып табылады (куəлік 
сериясы В№154).  

Егер жоғарыда аталған тұлғалармен жасалған шарт үзілген болса, шарттың 
үзілгеніне тараптардың қайсысы бастамашы болғанын көрсете отырып, үзудің себебі 
туралы ақпаратты көрсету қажет.  

Жоғарыда аталған шарттардың үзілуі орын алған жоқ.  
 
11. Эмитенттің корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (егер оның 

қабылдануы қоғамның жарғысымен көзделген болса).  
Эмитенттің Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында 
құрылғанына байланысты, Корпоративтік басқару кодексі қабылданған жоқ.  
 

2. Эмитенттің басқару органдары  
12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы.  

Жоғары орган:                                           Қатысушылардың Жалпы жиналысы; 
Байқаушы орган:                             Байқаушы кеңес; 
Атқарушы орган:                              Бас директор; 
Серіктестіктің бақылаушы органы:  Тексеру комиссиясы (Тексеруші). 
Серіктестіктің басқару органдарының құзыреті Серіктестіктің Жарғысымен жəне Қазақстан 
Республикасының 1998 жылғы 22 көкектегі “Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша 
жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы” № 220-I Заңымен айқындалған. 
 
Қатысушылардың Жалпы жиналысының құзыреті. 
Серiктестiктiң жоғары басқару органы Қатысушылардың Жалпы жиналысы немесе 
Серіктестіктің Жеке дара Қатысушысы болып табылады.  
 

Қатысушылардың Жалпы жиналысының айрықша құзыретiне төмендегi мəселелер 
жатады:  
 Серiктестiктiң Жарғысын өзгерту, соның iшiнде оның жарғылық капиталының 
мөлшерiн, орналасқан жерiн жəне фирмалық атауын өзгерту немесе серiктестiктiң 
жарғысының жаңа оқылымын бекiту;  
 Серiктестiктiң атқарушы органын құру жəне оның өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын 
тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестіктi немесе оның мүлкiн 
сенiмгерлiк басқаруға табыстау туралы шешiм қабылдау жəне осындай табыстаудың 
шарттарын айқындау; 
 Серiктестiктiң Байқаушы кеңесiн жəне (немесе) Тексеру комиссиясын (Тексерушiсiн) 
тағайындау жəне оның өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, сондай-ақ 
Серiктестiктiң Тексеру комиссиясының (Тексерушiсiнiң) есептемелерi мен 
қорытындыларын бекiту; 
 жылдық қаржылық есеп-қисапты бекiту жəне таза табысты үлестiру; 
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 iшкi ережелердi, оларды қабылдау тəртiбiн жəне Серiктестiктiң iшкi қызметiн 
реттейтiн басқа да құжаттарды бекiту; 
 Серiктестiктiң өзге шаруашылық серiктестiктерге, сондай-ақ коммерциялық емес 
ұйымдарға қатысуы туралы шешiм қабылдау; 
 Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау; 
 тарату комиссиясын тағайындау жəне тарату баланстарын бекіту; 
 Серiктестiктiң қатысушысының үлесiн мəжбүрлі түрде құнын төлеп сатып алу туралы 
шешiм қабылдау; 
 Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге салу туралы шешім қабылдау; 
 Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім қабылдау.  

 
Серіктестіктің жоғары басқару органы шешімдерді заңнаманың жəне осы Жарғының 
талаптарын ескере отырып қабылдайды. Серіктестіктің жоғары басқару органының 
Серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мəселені қарастыруға қабылдауға құқығы 
бар. 

  
Бас директордың құзыреті.  
Серіктестіктің атқарушы органы жеке дара болып табылады. Атқарушы органның 
міндеттерін атқару жəне оның істерін жүргізу іске асырылады Бас директорына 
тапсырылады, оны Серіктестіктің Жоғары органы екі жыл мерзімге тағайындайды. Бас 
директор шектелмеген мерзімдер санына қайта сайлана алады. 
 
Атқарушы орган Серіктестіктің қызметіне басшылық жасауды жəне оның істерін жүргізуді 
жүзеге асырады. Атқарушы органның құзыретіне Серіктестіктің қызметінің заңнамаға, осы 
Жарғыға немесе Жалпы жиналыс қабылдаған ережелерге жəне өзге де құжаттарға сəйкес 
Жоғары жəне Байқаушы органдардың құзыретіне жатпайтын барлық мəселелері жатады. Егер 
осындай кесімдер мен құжаттар арқылы басқаша айқындалмаған болса, Серіктестіктің 
Атқарушы органы: 

 Серіктестіктің Жоғары органының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 
 Серіктестіктің ағымдық жəне келешек бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз 
етеді.  

Бас директордың төмендегіге құқығы бар:  
 банктік жəне қаржылық құжаттарға бірінші болып қол қою; 
 Серіктестіктің мүлкіне, соның ішінде оның ақшалай қаражатына билік ету жəне 
Серіктестіктің атынан мəмілелер жасасу; 
 Серіктестіктің атынан сенімхатсыз əрекет ету, жəне Серіктестіктің атынан өкілдік ету 
құқығына сенімхаттар, соның ішінде сенім ауыстыру құқығы бар сенімхаттар беру, 
жəне оларды кері қайтарып алу; 
 Серіктестіктің жұмыскерлерiне қатысты оларды қызметке тағайындау, олардың орнын 
ауыстыру жəне қызметтен босату туралы бұйрықтар шығару, еңбекке ақы төлеу 
жүйелерiн айқындау, олардың лауазымдық айлықақылары мен дербес 
үстемақыларының мөлшерiн белгiлеу, сыйлықақы беру мəселелерiн шешу, 
ынталандыру шараларын қабылдау жəне тəртiптiк жазалар қолдану; 
 Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешімдер қабылдау. 

Атқарушы органның міндеттерін атқаратын тұлғалар өздері үшін заңнамамен, осы Жарғымен 
жəне Серіктестіктің Жоғары органының шешімдерімен белгіленген барлық тыйымдар мен 
шектеулерді ұстануға тиіс. Мұндай шектеулер мен тыйымдар Атқарушы органның орнына 
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жүретін немесе қандай да бір негіз бойынша оның міндеттерін атқаратын тұлғаларға 
таралады.  
 
Байқаушы кеңестің құзыреті. 
Байқаушы кеңестің мəртебесі. Байқаушы кеңес Серіктестіктің байқаушы органы болып 
табылады жəне Серіктестіктің Атқарушы органының қызметіне бақылау жасауды жүзеге 
асыру үшін құрылады. 
Байқаушы Кеңестің қызметі. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің өкілеттіктері, оның 
қызметінің жəне шешімдер қабылдауының тəртібі заңнамамен, осы Жарғымен, сондай-ақ 
Қатысушылардың Жалпы жиналысы қабылдаған ережелермен жəне өзге де құжаттармен 
айқындалады. 
Байқаушы Кеңестің құрамы жəне қызмет ету мерзімі. Байқаушы кеңес бес адамнан аспайтын 
құрамда құрылады. Байқаушы кеңестің мүшесі сонымен бір мезгілде Серіктестіктің 
атқарушы органының мүшесі бола алмайды. Байқаушы кеңесті Серіктестіктің Жоғары 
органы бес жылдан аспайтын мерзімге сайлайды. 
Дауыс беру. Байқаушы Кеңесте дауыс беру кезінде Кеңестің əр мүшесінің бір даусы болады. 
Басқа тұлғалардың қатысуы. Байқаушы Кеңестің отырысына кеңесуші дауыс беру құқығымен 
бөгде адамдар (сарапшылар, мамандар, контрагенттердің өкілдері жəне т.с.с.) тартылуы 
мүмкін. 
 
Серiктестiктiң Тексеру комиссиясының (Тексерушiсiнің) құзыреті. 
Тексеру комиссиясының (Тексерушiнің) мəртебесі. Тексеру комиссиясы (Тексерушi) 
Серіктестіктің бақылаушы органы болып табылады жəне Серіктестіктің Атқарушы 
органының қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасауды жүзеге асыру үшін 
құрылады. Серіктестіктің тексеру комиссиясының жұмыс істеу тəртібі осы Жарғымен, 
сондай-ақ Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ережелермен жəне өзге де құжаттармен 
айқындалады. 
Тексеру комиссиясының (Тексерушiнің) құрамы жəне қызмет ету мерзімі. Тексеру 
комиссиясын Қатысушылардың Жалпы жиналысы бес адамнан аспайтын құрамда екі жылдан 
аспайтын мерзімге сайлайды. Серіктестіктің Бас директоры сонымен бір мезгілде Тексеру 
комиссиясының мүшесі бола алмайды. Тексеру комиссиясының міндеттерін атқару 
Серіктестіктің Қатысушыларының біреуіне немесе оның өкіліне жеке дара Тексеруші ретінде 
тапсырылуы мүмкін. 
Тексеру комиссиясының (Тексерушiнің) өкілеттіктері. Тексеру комиссиясының 
(Тексерушiнің) кез келген уақытта атқарушы органның қаржылық-шаруашылық қызметіне 
тексеріс жүргізуге құқығы бар. Тексеру комиссиясының осы мақсатта Серіктестіктің барлық 
құжаттамасына сөзсіз қол жеткізуге құқығы бар. Тексеру комиссиясының (Тексерушiнің) 
талап етуі бойынша Директор ауызша жəне жазбаша нысанда қажетті түсініктемелер беруге 
міндетті. 
Жылдық қаржылық есеп-қисапты тексеру. Тексеру комиссиясы мiндеттi түрде Серіктестіктің 
жылдық қаржылық есеп-қисабына оны Жоғары орган бекiткенге дейiн тексерiс жүргiзедi. 
Серіктестіктің Жоғары органының бақылаушы органның (ол құрылған жағдайда) 
қорытындысынсыз жылдық есеп-қисапты бекiтуге құқығы жоқ. 

13. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің (байқаушы кеңесінің) мүшелері.  
Жеке дара қатысушы болғандықтан эмитенттің жарғылық капиталында директорлар 

кеңесі жоқ. 
Эмитенттің Жарғысына сəйкес байқаушы кеңес, тексеру комиссиясы факультативтік 

органдар болып табылады жəне эмитент оларды бекітпеген.  
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13-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері (егер ондайлар болса). 
Директорлар кеңесінің комитеті (комитеттері) эмитентте көзделмеген. 
14. Эмитенттің атқарушы органы.  

2007 жылғы 1 қыркүйекте  

Атқарушы 
органның мүшесінің 
тегі, аты, əкесінің 
аты, туған жылы 

(14.1-тармақ) 

Қазіргі кезде жəне соңғы 
екі жылда атқарған 

қызметтері (14. 2-тармақ) 

Эмитенттің 
жарғылық 

капиталындағы 
үлесі,  

(%-бен) (14.3-
тармақ) 

Еншілес жəне 
тəуелі 

ұйымдарының 
жарғылық 

капиталындағы 
үлесі, (%-бен)  

Шегенов Насыр 
Садықұлы, 1960 жылы 
туған 

1. 04.05.2003 – 27.04.2006 
«RBR Estate» ЖШС-нің 
директоры  
2. 04.05.2006 – қазіргі 
уақытқа дейін  
«КСМК-2» ЖШС-нің Бас 
директоры  

Жоқ  Жоқ  

 
15. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық 

ұйымға (басқарушы ұйымға) табысталған жағдайда:  
Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы 
ұйымға) табысталған жоқ.  

16. Эмитенттің директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органының 
мүшелеріне жəне басқа басшы тұлғаларына төленетін сыйақы.  

2007 жылғы 1 қыркүйекте (теңге) 

 Басқару 
органдары  

Соңғы үш ай ішіндегі 
сыйақының жалпы 

мөлшері  

Алдағы он екі айдың ішінде төленуге 
жататын сыйақының жоспарланып 

отырған жалпы мөлшері  
Бас директор  363 000  1 452 000  

 
  17. Эмитенттің ұйымдастырушылық құрылымы.  

1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары мен өкілдіктері. 
 Эмитентте филиалдар, өкілдіктер жоқ.  
Эмитенттің 2007 жылғы 01 қыркүйектегі құрылымдық бөлімшелері. 
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                                               Бас  директор 

                                 Бас инженер 

Автошаруа Армат. Қалыптау 

     БМБ        БАТ  МПОиД Электроц

Бас 
бухгалтер 

Жабдықтау жəне 
сатып өткізу 

Кадрлар 
бөлімі жəне 
заңгерлік 
қамтамасыз 
ету

Қойма 
меңгеруш

Бухгалтерия Бөлім бастығы 
жəне аға 
менеджер 

Қолдау 
кеңсесі 

ҚТ жəне ЕҚ 
жөніндегі 
инженер  
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                           Бас  директор 

Бас  инженер Сатып өткізу Бас  бухгалтер 

Автошаруашылықтың 
бастығы 
Бас  механик 
Қалыптау цехының 
бастығы 
Арматура цехының 
бастығы 
БАТ бастығы 
Электр цехының 
бастығы 
Металл-пластик. 
Бұйымдар шығаратын 
цехтың бастығы 
Қойма меңгерушісі 

Аға менеджер 

             Заңгер 

Бас бухгалтердің 
орынбасары  
Материалдық 
жағы жөні
бухгалтер 

ндегі 

Бухгалтердің 
көмекшісі 
Кассир 

Кадрлар 
бөлімінің 
бастығы 

Еңбек қорғау 
жəне 
қауіпсіздік 
жөніндегі  

  
 
 
2) эмитенттің жұмыскерлерінің, соның ішінде эмитенттің филиалдары мен 
өкілдіктерінің жұмыскерлерінің жалпы саны:  
2007 жылғы 01 қыркүйектегі ахуал бойынша жұмыскерлердің жалпы нақты саны 102 адамды 
құрады, соның ішінде 22 адам əкімшілік қызметкерлер құрамын құрайды.  

 
2007 жылғы 1 қыркүйекте  

Бөлім  Қызметкерлер саны 
Əкімшілік-басқарушы қызметкерлер құрамы  14
Бас механиктің бөлімі 8
Электрлік цех 10
Бетон араластыру торабы 14
Қалып құю цехы 18
Арматура цехы 11
Автошаруашылық 25
Металлпластик бұйымдар жасау цехы 1
Дайын өнімдер қоймасы 1
Барлығы  102
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3) эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер.  

2007 жылғы 1 қыркүйекте  

№  Құрылымдық 
бөлімшенің атауы  Атқаратын қызметі Басшының аты-жөні  Туған жылы 

1  «КСМК-2» ЖШС-нің Бас директоры Шегенов Насыр 
Садықұлы  

1960 

2 Бас инженер Солтанқұлова Роза 
Бегайдарқызы 

1963 

3  Бухгалтерия  Бас бухгалтер  Плехова Галина 
Анатольевна 

1960  

4  Маркетинг жəне 
сатып өткізу бөлімі  

Маркетинг жəне 
сатып өткізу 
бөлімінің бастығы  

Аминова Ақмарал 
Хайруллақызы 

1985  

5  Кадрлар бөлімі, 
еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбек қорғау 
бөлімі  

Кадрлар бөлімінің 
бастығы, ЕҚ 
жөніндегі инженер 

Махатова Оңласын 
Нысанбайқызы 

1963  

6  Қалып құю цехы  Қалып құю цехының 
бастығы 

Рашимов Урман 
Есенəліұлы 

1982  

7 Арматура цехы Арматура цехының 
бастығы 

Сəнкібаев Қолдас 1954 

8  Бетоносмесительный 
узел  

Бетон араластыру 
торабының бастығы 

Сатуллаев Нүкісбай 
Раметуллаұлы 

1967  

9  Бас механиктің 
бөлімі  

Бас механик  Насипов Мухратдин 
Ташойұлы 

1951 

10  Автошаруашылық Автошаруашылықтың 
бастығы 

Смағұлов Əбдіжапар 
Əлдібайұлы 

1957  

11  Электрлік цех  Электрлік цехтың 
бастығы 

Нұрмаханов Серікбай 
Əбілəкімұлы 

1959  

12  Металлпластик 
бұйымдар жасау 
цехы  

Металлпластик 
бұйымдар жасау 
цехының бастығы  

Петров Александр 
Анатольевич  

1958 

13 Дайын өнімдер 
қоймасы 

Қойма меңгерушісі Глушко Любовь 
Викторовна 

1961 

 
 

3. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) мен үлестес тұлғалары   
18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары).  
 1) эмитенттің үлестерінің (орналастырылған жəне дауыс беруші акцияларының) 

он жəне одан көп пайызын иеленетін эмитенттің акционерлерінің 
(қатысушыларының) жалпы саны:  

2007 жылғы 1 қыркүйекте  

№  қатысушы  Қатысушының тұрғылықты жері Төленген жарғылық 
капиталдағы үлесі  

1  Дүзбаев Жанат 
Құрманғалиұлы 

Қазақстан Республикасы, Алматы 
қаласы, Солнечная, 47 «А»  

100 %  
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2) эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ 
эмитенттің қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылауға құқығы бар тұлғалар туралы 
мəлімет.  

Қоғамның қатысушылары болып табылмайтын, бірақ оны басқа ұйымдар арқылы 
бақылайтын тұлғалар жоқ.  

19. Эмитент акцияларының (үлестерінің) он жəне одан көп пайызын иеленетін 
заңды тұлғалар туралы мəліметтер:  

2007 жылғы 1 қыркүйекте  

Заңды 
тұлғаның 

толық атауы  
Орналасқан жері 

Заңды тұлғаның 
капиталындағы 

Қоғамның 
қатысу үлесі  

(%-бен)  

Қызмет 
түрі  

Бірінші 
басшы 
туралы 
ақпарат  

«CS 
Investment» 
ЖШС  

Алматы облысы, 
Қарасай ауданы, 
Қаскелең қаласы 
Жанғозин көшесі, 

1-үй 

50%  қиыршықтас 
өндірісі 

Ергебеков 
Рашид 

Нұрдəулетұлы 

«CS Investment» ЖШС-нің негізгі қызметі қиыршықтас өндіру болып табылады.  
 
20. Эмитент қатысатын өнеркəсіптік, банкілік, қаржылық топтар, холдингілер, 

концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат.  
 Эмитент өнеркəсіптік, банкілік, қаржылық топтарға, холдингілерге, концерндерге, 
қауымдастықтарға, консорциумдарға кірмейді. 
 
       21. Эмитенттің басқа үлестес тұлғалары турлы мəлімет.  

1) Дүзбаев Жанат Құрманғалиұлы («КСМК-2» ЖШС-нің жеке дара 
қатысушысы) бойынша үлестес тұлғалар 

2007 жылғы 01 қыркүйекте 

№  Тегі, аты, əкесінің 
аты  Орналасқан жері 

Үлестестігін тану 
үшін негіздемелер 

(«Акционерлік 
Қоғамдар туралы» 

Заң)  

Айналысатын ісі  

1 

Дүзбаева Несепқан, 
1936 жылы туған 

Алматы қаласы, 
11-ықшамаудан, 
Солнечная көшесі, 
47 "А"-үй 

64-бап, 2-тарм., 
анасы 

зейнеткер 

2 

Дүзбаева Баян 
Өмірзаққызы, 1969 
жылы туған 

Алматы қаласы, 
11-ықшамаудан, 
Солнечная көшесі, 
47 "А"-үй 

64-бап, 2-тарм., 
зайыбы 

үй шаруасындағы 
əйел 

3 

Құрманғалиева 
Адина Жанатқызы, 
1993 жылы туған 

Алматы қаласы, 
11-ықшамаудан, 
Солнечная көшесі, 
47 "А"-үй 

64-бап, 2-тарм., 
қызы 

КАУ 9-сынып 
оқушысы 

4 
Дузбаев Аблай 
Жанатұлы, 1995 

Алматы қаласы, 
11-ықшамаудан, 

64-бап, 2-тарм., ұлы «Данашим»физ-мат 
мектебінің 6-сынып 
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жылы туған Солнечная көшесі, 
47 "А"-үй 

оқушысы 

5 

Дузбаев Кенесары 
Жанатұлы, 2000 
жылы туған 

Алматы қаласы, 
11-ықшамаудан, 
Солнечная көшесі, 
47 "А"-үй 

64-бап, 2-тарм., ұлы №159-мектептің 1-
сынып оқушысы 

6 

Дүзбаева Дариға 
Құрманғалиқызы, 
1956 жылы туған 

Алматы қаласы, 
Киров көшесі, 
192/86-үй, 47-
пəтер 

64-бап, 2-тарм., 
апасы (некеде жоқ) 

"RBR Estate" ЖШС-
нің бас директоры 

7 

Наурызбекова 
Гүлжан 
Құрманғалиқызы, 
1960 жылы туған 

Алматы қаласы, 
09-ықшамаудан, 
28 "А"-үй, 13-
пəтер 

64-бап, 2-тарм., 
апасы (некеде жоқ) 

Жүргенов атындағы 
«Қазақ Ұлтық Өнер 
Академиясының» 

өнертану 
кафедрасының 
меңгерушісі 

8 

Дүзбаева Мара 
Құрманғалиқызы, 
1961 жылы туған 

Алматы қаласы, 
11-ықшамаудан, 
Солнечная көшесі, 
47 "А"-үй 

64-бап, 2-тарм., 
қарындасы  

үй шаруасындағы 
əйел 

9 

Қоспақов Шайділда, 
1957 жылы туған 

Алматы қаласы, 
11-ықшамаудан, 
Солнечная көшесі, 
47 "А"-үй 

64-бап, 2-тарм., 
жездесі  

Техникалық 
орталығының 
жұмысшы 

10 

Мəдиева Гүлмайра 
Құрманғалиқызы, 
1961 жылы туған 

Алматы қаласы, 
Наурызбай батыр 
көшесі, 152-үй, 
43-пəтер 

64-бап, 2-тарм., 
қарындасы  

 "CAIFC" 
компаниясының" 
Бас директоры  

11 

Мəдиев Біржан 
Мұхамадиұлы, 1961 
жылы 

Алматы қаласы, 
Наурызбай батыр 
көшесі, 152-үй, 
43-пəтер 

64-бап, 2-тарм., 
күйеу баласы  

«ACIG» АҚ-нің 
президенты 

12 

Сағындықова 
Раушан 
Құрманғалиқызы, 
1966 жылы туған 

Алматы қаласы, 
Достық даңғылы, 
36-үй, 6-пəтер 

64-бап, 2-тарм., 
қарындасы  

үй шаруасындағы 
əйел 

13 

Сағындықов Асқар, 
1963 жылы туған 

Алматы қаласы, 
Достық даңғылы, 
36-үй, 6-пəтер 

64-бап, 2-тарм., 
күйеу баласы  

«КТС» АҚ-нің вице-
президенты 

 
2) Шегенов Насыр Садықұлы («КСМК-2» ЖШС-нің Бас директоры) бойынша 

үлестес тұлғалар 
2007 жылғы 1 қыркүйекте  

№  Тегі, аты, əкесінің 
аты  

Орналасқан 
жері  

Үлестестігін тану 
үшін негіздемелер 

(«Акционерлік 
Қоғамдар туралы» 

Заң)  

Айналысатын ісі  
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1  Шегенов Насыр Садықұлы (Бас директор)  

2  
Қасенова Бақтыбала 
Қыдырəліқызы, 
1963 жылы туған 

Алматы қаласы, 
əл Фараби 
көшесі, 93/19  

64-бап, 2-тарм., зайыбы  үй шаруасындағы 
əйел 

3  

Шегенова Самал 
Насырқызы, 1987 
жылы туған 

Алматы қаласы, 
əл Фараби 
көшесі, 93/19 

64-бап, 2-тарм., қызы Аспандияров 
атындағы Медицина 
университетінің 

студенті 

4  
Шегенова Мақпал 
Насырқызы, 1989 
жылы туған 

Алматы қаласы, 
əл Фараби 
көшесі, 93/19 

64-бап, 2-тарм., қызы  Брунел 
университетінің 

(Англия) студенті 

5  
Шегенов Дəурен 
Насырұлы, 1992 
жылы туған 

Алматы қаласы, 
əл Фараби 
көшесі, 93/19 

64-бап, 2-тарм., ұлы  Мектеп оқушысы 

6  
Шегенов Нияз 
Насырұлы, 1987 
жылы туған 

Алматы қаласы, 
əл Фараби 
көшесі, 93/19 

64-бап, 2-тарм., ұлы  Мектеп жасына 
дейінгі бала 

7  
Жұмағұлова 
Мариха, 1940 жылы 
туған 

Талдықорған 
қаласы  

64-бап, 2-тарм., анасы  Зейнеткер 

 
22. Үлестес тұлғалары қатысқан мəмілелер.  

     теңге
Контрагент Негіздеме Мақсаты Сомасы  

Дүзбаев Ж. Қ. 
07.06.2007 жылғы нөмірсіз 
шарт 

Уақытша қаржылық 
көмек 35 439 000

Дүзбаев Ж. Қ. 
07.06.2007 жылғы нөмірсіз 
шарт 

Уақытша қаржылық 
көмек 455 000 000 

"RBR Estate" 
ЖШС 

07.06.2007 жылғы нөмірсіз 
шарт 

Уақытша қаржылық 
көмек 15 000 000

      22-1. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде 
секьюритизация мəмілесінің тараптарының үлестестігі туралы ақпарат жария етіліп, 
үлестестікті мойындаудың негіздемелері мен пайда болған күні көрсетіледі. 
     Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.   

4. Эмитенттің қызметінің суреттемесі  
23. Эмитенттің қызметіндегі жалпы беталыстардың, соның ішінде эмитенттің 

қызметінің негізгі түрлері бойынша қысқаша суреттемесі.  
1) эмитенттің бəсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мəліметтер:  
Эмитенттің Алматы қаласы мен Алматы облысындағы негізгі бəсекелестері:  

1. «Темірбетон» ЖШС  
2. «Алматыбетон» АҚ  
3. «Салават БС» ЖШС   
4. «КСМК-1» ЖШС  
5. «КСМК-3» ЖШС 

 «КСМК-2» ЖШС 2006 жылы шығарған тауарлық бетон 31 459 тоннаны, темірбетон 
бұйымдарының өндірісі 9 519,36 тоннаны құрады – Алматы қаласы мен Алматы облысы 
бойынша бетон жəне бетоннан жасалған бұйымдарды өндіру нарығындағы эмитенттің үлесі 
жалпы өндіріске қатысты тиісінше 0,98% жəне 1,28%-ды құрайды. 
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2) эмитенттің қызметінің Қазақстан Республикасының ішіндегі орташа салалық 
жəне, егер мүмкін болса, орташа əлемдік көрсеткіштермен салыстырмалы 
сипаттамасы. 

Шындыққа сай статистиканың болмауына жəне компаниялардың қызметінің басым 
түрлерінің арасындағы айырмашылыққа байланысты қазіргі сəтте «КСМК-2» ЖШС-нің 
қызметін Қазақстан Республикасының орташа салалық көрсеткіштерімен салыстыру мүмкін 
болмай тұр. 

3) саланың болашақтағы дамуына жəне аталған саладағы эмитенттің алатын 
орнына қатысты болжам.  

Қазіргі кезде Қазақстанның құрылыс нарығы жылдам өсіп келеді, жəне бұл бірнеше 
объективті себептерге байланысты: 

 үдеп келе жатқан қалаландыру 
 көші-қон үрдістері 
 тұрғын үйге деген сұраныстың артуы 
 шетелдік капиталдың құйылуы 
 жылжымайтын мүліктің бағасының үнемі өсуі 
 ипотекалық несиелендіру 

Кəсіпорындар мен ұйымдардың тарапынан тұрғын үй құрылысына инвестициялаудың 
артуының айқын үрдісі байқалады. Біздің пікірімізше, тұрғын үй құрылысына 
инвестициялаудың арту үрдісінің пайда болуының басты факторларының бірі төмендегілер 
болып табылады: 
 
- тұрғын үй нарығында орын алған алыпсатарлық;  
- ипотекалық несиелендірудің дамуы, бұл тұрғын үйлерге деген сұранысты айтарлықтай 
жоғарылатты. 
2006 жылы Алматы облысында 376,3 мың шаршы метр тұрғын үй, іске пайдалануға енгізілді, 
бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 146,4%-ды құрайды. Тұрғын үй 
құрылысының қарқыны бойынша Алматы облысы республика бойынша жетекші орында, ал 
тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі бойынша – 5-ші орында келеді.  
Алматы қаласында 829,7 мың шаршы метр іске пайдалануға берілді, бұл 2005 жылғымен 
салыстырғанда 137,1% артық. 
Қазіргі кезде үкімет тұрғын үй құрылысының 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын 
əзірледі, ол қабылданғаннан кейін енгізілетін тұрғын үйдің көлемін жылына 3-4 млн. шаршы 
метрге дейін, ал одан кейін 5 млн. шаршы метрге дейін арттыру жоспарланып отыр, бұл 2003 
жылдың деңгейінен 2-2,5 есе артық. Еліміздің ішкі ұлттық өніміндегі құрылыстың үлесін 
2010 жылға қарай 6%-дан 12,8%-ға дейін арттыру жоспарлануда. 
Тұрғын үй құрылысының өсуімен бірге құрылыс материалдары нарығында құрылыс 
материалдарына деген сұраныс күрт артты. Қазіргі кезде құрылыс материалдарын шығару 
Қазақстандағы басым бағыттардың бірі болып табылады. 
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Тұрғын үйлерді қолданысқа енгізу, мың шаршы метр

 
Отандық кəсіпорындар тек бастапқы өңделетін құрылыс материалдарына деген ішкі 
мұқтаждықты ғана қанағаттандыра алады. Қазіргі кезде Қазақстанға құрылыс 
материалдарының отандық кəсіпорындар тек шығарып қана қоймай, сонымен қатар олармен 
ішкі нарықты жеткілікті көлемде қамтамасыз ете алатын түрлері де импортқа əкелінеді. Бұл – 
құм, цемент, балшық, кірпіш, гранит, мəрмəр, қиыршықтас.  
Тұрғын үй құрылысының қазіргі өсуіне байланысты бетон жəне бетоннан жасалған бұйымдар 
өндірісі үнемі өсіп келеді. Сұраныс деңгейі құрылыс секторындағы белсенділікке 
байланысты. Отандық өндірушілердің қуаттылықтарының шектеулі болуына байланысты 
барынша үлкен сұраныс кезеңінде оны қанағаттандыруға шамалары жетпейді. Қазір нарық 
белсенді түрде өсіп келе жатқандықтан, бəсекелестің қалыптасқан деңгейі орташа, маусым 
аралығында күшейетін ретінде бағаланады. 
 2006 жылы тауарлық бетон өндірісінің өсімі осының алдындағы жылғыға қарағанда 13,2%-
ды, ал бетоннан жасалған бұйымдар өсімі алдындағы жылғыға қарағанда 19,4%-ды құрады. 
2005 жылдағы құрама темірбетон құрылмаларын өндіру жəне құрылыстағы оған деген 
мұқтаждық 2366,0 мың тоннаны құрады.  
 

Қазақстан Республикасындағы тауарлық бетон ресурстары мен пайдаланылуының 
балансы  

Баланс баптарының атауы 2005 ж., т. 

Қолдағы бар ресурстардың барлығы 
соның ішінде: 

9 023 882,50

Өндірілді, барлығы 8 946 250,00
Пайдаланылды – барлығы 
соның ішінде 

9 023 882,50

Ішкі нарықтағы тұтынылуы – барлығы 
соның ішінде 

8 921 903,10

Жалпы тұтынылуынан экономикалық қызмет түрлері 
бойынша* 
соның ішінде 

8 921 903,10

Ауыл шаруашылығы, аңшылық жəне орман шаруашылығы 1 105,60
Тау-кен өндіру өнеркəсібі 10 839,00
Өңдеу өнеркəсібі 216 793,10
Электр қуатын, газ бен су өндіру жəне тұтыну 1 024,20
Құрылыс 7 564 222,70
Сауда; Автомобильдерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке 1 040 446,00
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пайдаланыстағы заттарды жөндеу. 
Көлік жəне байланыс 4 816,90
Экономикалық қызметтің басқа түрлері 82 655,60

Жылдың соңындағы қорлар 101 979,40
Статистикалық алшақтықтар -
ақпарат көзі: Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігі  

 

Алматы қаласы мен Алматы облысында құрылыс материалдарын өндіру, 2006 
жылғы қаңтар-желтоқсан 
  заттай нысанда өткен жылдың 

тиісті кезеңіне 
қатысты %-бен 

Есіктер, терезелер, есік қораптары жəне терезе жақтаулары, есік 
табалдырықтары, терезе қақпақтары, жалюзи жəне осыларға ұқсас, 
пластмассадан жасалған бұйымдар мен олардың бөлшектері, кг 
Алматы облысы 345 976 164,1 
Алматы қаласы 4 192 829 75,7 
Бетоннан жасалған құрама құрылыстық құрылмалар, тонна 
Алматы облысы 226 237 112,2 
Алматы қаласы 512 460 124,4 
Тауарлық бетон, тонна 
Алматы облысы 611 193 151,4 
Алматы қаласы 2 739 976 114,8 
ақпарат көзі: Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігі 

 

Қазақстан Республикасындағы бетоннан жасалған құрама құрылыстық 
құрылмалардың ресурстары мен пайдаланылуының балансы 

Баланс баптарының атауы 2 005 

Ресурстар – барлығы 
соның ішінде: 

2 482 681,30

Өндірілді, барлығы 2 365 984,00
Импортқа əкелінді – барлығы 
соның ішінде: 

16 421,20

Қырғызстан 3 176,90
Ресей Федерациясы 3 161,10
Өзбекстан 17,10
Əлемнің басқа елдері 10 066,10
Жылдың басындағы қорлар 100 276,10
Пайдаланылды – барлығы 
соның ішінде 

2 482 681,30

Ішкі нарықтағы тұтынылуы – барлығы 
соның ішінде 

2 346 737,80

Жалпы тұтынылуынан экономикалық қызмет түрлері бойынша* 
соның ішінде 

2 346 737,80

Ауыл шаруашылығы, аңшылық жəне орман шаруашылығы 640,40
Тау-кен өндіру өнеркəсібі 23 185,10
Өңдеу өнеркəсібі 479 872,40
Электр қуатын, газ бен су өндіру жəне тұтыну 17 274,90
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Құрылыс 1 799 970,40
Сауда; автомобильдерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке 
пайдаланыстағы заттарды жөндеу. 

9 641,60

Көлік жəне байланыс 6 972,30
Экономикалық қызметтің басқа түрлері 9 180,70
Экспорт – барлығы 
соның ішінде: 

20,80

ТМД елдері 
соның ішінде: 

19,40

Ресей Федерациясы 19,40
Əлемнің басқа елдері 1,40
Жылдың соңындағы қорлар 135 922,70
Статистикалық алшақтықтар -
ақпарат көзі: Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігі  

Жоғарыда келтірілген статистикалық деректер мынаны болжауға мүмкіндік береді: 
данные позволяют предположить: құрылыс материалдары өндірісі қазіргі кезде құрылыстың 
мұқтаждарын толық көлемде қанағаттандыра алмайды – құрылыс материалдарын (атап 
айтқанда, бетонды, бетоннан жасалған бұйымдар) тұтыну қарқынының өсуі, жəне, демек, 
эмитенттің даму əлеуеті жуықтағы үш-бес жыл ішінде сақталады.  

24. Эмитент жасаған, келешекте эмитенттің қызметіне елеулі ықпал етуі мүмкін 
келісімшарттар, келісімдер туралы мəліметтер.  

Кейіннен эмитенттiң қызметiне елеулi ықпал етуi мүмкiн келісім-шарттар, келiсiмдер 
жасалған жоқ.  

25. Эмитент өзiнiң қызметiн жүзеге асыру үшiн алған лицензиялар, патенттер, 
рұқсаттар туралы, құжаттың берілген күні мен нөмірі, əрекет мерзімі жəне аталған 
құжатты берген орган көрсетілген мəлiметтер.  

Эмитентте Қазақстан Республикасының аумағында сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
салу қызметінің саласында жұмыстарды іске асыру құқығына берілген мемлекеттік лицензия 
бар, Қазақстан Республикасының Индустрия жəне сауда министрлігінің құрылыс істері 
жөніндегі комитеті 2005 жылғы 08 көкекте берген, МҚЛ №00051, Талдықорған қаласы. 
Мемлекеттік лицензияға екі қосымшада көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыруға 
қойылатын біліктілік талаптарына сəйкестігі 2008 жылғы 08 көкектен кешіктірілмей 
құпталуға жатады.  

Эмитентте өндірілетін өнімнің қауіпсіздік талаптарына сəйкестігінің (сапасының) 
төмендегі сертификаттары бар: 

- «қолдану үшін дайын бетон қоспалар»                 №0102156, 26.06.2007 ж. 
- «құдықтарға арналған темірбетон құрылмалар»  №1918862, 26.06.2007 ж. 
- «аражабындардың темірбетон тақталары»           №1918863, 26.06.2007 ж. 
              
26. Соңғы екі жыл ішінде немесе нақты қызмет еткен кезең ішіндегі сатып 

өткізілген өнімнің (атқарылған жұмыстардың, қызметтердің) қабылданған физикалық 
немесе сандық өлшем бірліктеріндегі көлемі.  

 
Кезең: Үлестік салмағы, %-бен Ауытқулар, теңге 

Атауы  2004 ж. 2005г. 2006г. 2004 ж. 2005г. 2006г. 

2005 ж. – 
2004 
жылға 
қатысты 

2006 ж. -   
2005 
жылға 
қатысты 

Негізгі қызметінен 
алынған барлық 

136 
270,1 

149 
059,8 184 173,7 99,50% 85,30% 80,70% 12 790 35 114 
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табыс, соның 
ішінде: 
- бетон 58 076,9 75 302,8 110299,8 42,4% 43,1% 48,4% 17 226 34 997 
- ТББ 32 066,9 47 352,2 69 868,5 23,4% 27,1% 30,6% 15 285 22 516 
- ҚҚЖ 46 126,3 3 405,9   33,7% 2,0% 0,0% -42720 -3 406 
- тауарлық 
арматура   4 501,5 119,6   2,6% 0,1% 4 502 -4 382 
- металпластик 
бұйымдар   2 302,3 2 766,9   1,3% 1,2% 2 302 465 
- металл 
құрылмалар   3 939,3 1 118,9   2,3% 0,5% 3 939 -2 820 
- көбікбетон   526,9     0,3%   527 -527 
- қапталған цемент   11 728,9     6,7%   11 729 -11 729 
КСМК-2 ЖШС-нің 2006 жылдағы табысының құрылымында табыстың негізгі үлесін бетонды 
сатып өткізуден түскен табыс құрайды – 110 299,8 мың теңге (48,4%) жəне темірбетон 
бұйымдары – 69 868,5 мың теңге (30,6%). Сатып өткізілген өнімнен қалған табыстың үлесіне 
шамамен 1,8% келеді.   

 
Негізгі қызмет бойынша тауарларды сатып өткізу көлемі 

2% 1%

Бетон38%
Тауарлық арматура  

ТББ 

Металлпластик терезелер мен есіктер 
59% Металл құрылмалар 

0% 

 
 
 
2006 жылдағы табыстың құрылымы КСМК-2 2005 жылмен салыстырғанда құрылыс-
құрастыру жұмыстарынан, көбікбетонды, қапталған цементті сатып өткізуден төмендегі 
себептер бойынша табыс алмағанын көрсетеді:  
Көбікбетон шығару желісі КСМК-2-де 2005 жылы іске қосылды, КСМК-2-нің жаңа 
басшылығы оның өндірісінің табыстылығы төмен деп тапты да, көбікбетон өндірісі 
доғарылды. 
2005 жылы КСМК-2-нің басшылығында цементті арзанырақ бағаға жəне жеткілікті көлемде 
сатып алу мүмкіндігі болды, цемент сыртқа сатып өткізу мақсатында қапталды. 

 
27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сатылымдардың (жұмыстардың, 

қызметтердің) табыстылығына оңды жəне теріс ықпал ететiн факторлар.  
Оңды факторлар:  

 Елеулі өндірістік база жəне жаңа техниканың болуы. Жеткілікті біліктілігі бар 
қызметкерлер құрамы. 
 Құрылыс өнеркəсібін дамыту Қазақстанда басым сала деп танылды да, оған үкімет 
тарапынан қолдау көрсетіледі.  
 Алматы қаласының базасында қаржылық орталық (ЕЭА) құру бағдарламасы жақын 
жылдарда халықтың көптеп келетінін білдіреді. Үкіметтің алдын ала бағалауы 
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бойынша ол 2015 жылға дейін жылына шамамен 250 000 адамды құрайды. Осыны 
есепке алатын болсақ, тұрғын үйге деген жыл сайынғы мұқтаждық шамамен 5 млн. 
шаршы метрді құрайтын болады. Ал қазіргі кезде нарықта жылына 500 000 шаршы 
метрге жуық енгізілуде.  
 Алматы қаласының жолдары мен көлік тораптарының құрылысын салу ісі кеңейе 
түсуде. 
 Құрылыс материалдарын импортқа əкелудің кедендік баж салықтары едəуір жоғары, 
бұл да құрылыстың өзіндік құнын арттырады. 
 Алматы қаласындағы құрылысқа тыйым салынуы, қала маңын дамудың жобасы, 
қаланың батысқа жəне оңтүстік-батысқа қарай өсуі. 

Теріс факторлар:  
 Алматы қаласының нарығындағы өсе түскен бəсекелестік.  
 Алматы қаласының ірі компанияларының көпшілігінің құрылыс нысандарында өз 
бетон араластырғыш тораптары жəне қызмет көрсететін техникасы бар. 
 Өзінің меншікті шикізат базасының болмауы. 
 Сауда белгісінің танымал болмауы. 

 
 28. Эмитенттің өз өнімдерінің (жұмыстарын, қызметтерін) сатылымдарын 

ұйымдастыру бойынша қызметі.  
1) эмитенттің барлық жеткізілімдерінің жалпы көлемінің он жəне одан көп пайызы 

үлесіне тиетін жеткізушілерінің атауы жəне орналасқан жері:  
2007 жылғы 1 қыркүйекте  

Жеткізушінің атауы Орналасқан жері Өнімнің 
атауы 

Жеткізілімде
рдің сомасы 

Үлесі 
(%) 

Sonik ЖШС Алматы қаласы металл 689 378  1,5%
Нұрсат компаниясы 
ЖШС Алматы қаласы цемент 27 716 000  58,6%
Сайдахметов ЖК Қаскелең қаласы ЖЖМ 2 282 600  4,8%

AKSU TAS ЖШС Фабричный кенті 
құм, 
қиыршықтас 7 436 070  15,7%

Тас Құм ЖШС Қапшағай кенті құм 1 314 000  3,2%
Дəулетжолқұрылыс Фабричный кенті қиыршықтас 2 246 550  4,7%
Басқалар   5 466 000 11,5%
БАРЛЫҒЫ   47 216 598 100%

 
Осы көздерді болашақта пайдалану мүмкіндігіне қатысты болжамдар:  

Эмитент болашақта да аталған жеткізушілермен, жеткізілетін өнімнің жалпы көлеміндегі сол 
үлестер бойынша жұмыс істеуді жалғастыруды жоспарлап отыр.  

2) эмитенттің өнімдерін (жұмыстары, қызметтерін) сатып өткізуден түсетін жалпы 
түсімнің он жəне одан көп пайызы үлесіне тиетін тұтынушылардың атауы жəне 
орналасқан жері:  

2007 жылғы 1 қыркүйекте  
Тұтынушылардың 

атауы Орналасқан жері Қызмет түрі Тұтыну 
сомасы 

Үлесі 
(%) 

Сити Пресс ЖШС Қаскелең қаласы құрылыс 2 334 300 2,8%
Керей АК ЖШС Қаскелең қаласы құрылыс 1 744 800 2,1%
Конструкшн АК ЖШС Қаскелең қаласы құрылыс 1 577 800 1,9%
Интерьер Спектр ЖШС Қаскелең қаласы құрылыс 2 411 500 2,9%
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Сити Конструкт ЖШС Қаскелең қаласы құрылыс 9 895 500 11,8%
Строй ҰБК ЖШС Қалқаман кенті құрылыс 2 653 600 3,2%
Нордстрой ЖШС Қаскелең қаласы құрылыс 15 185 000 18,1%
Шалқар ЖШС Шалқар кенті құрылыс 6 066 411 7,2%
Buildex ЖШС Шамалған ауылы құрылыс 1 410 000 1,7%
Шебер Құрылыс ЖШС Бесмойнақ кенті құрылыс 1 430 000 1,7%
Басқалар     39 125 478 46,7%
БАРЛЫҒЫ   83 834 389 100%

 
«КСМК-2» ЖШС-нің негізгі клиенттері «Эристайл-Қазақстан» ЖШС, Хван С. ЖК, «Турхан» 
ЖШС, «Buildex» ЖШС, «Скарлет LTD компаниясы» ЖШС, «Алматытұрғынүйқұрылыс ҚК» 
ЖШС, «Жөндеу-Құрылыс» ЖШС болып табылады, олармен сатып алу-сату жəне жеткізу 
бойынша ұзақ мерзімді шарттар жасалған.  

Өнімдерді (жұмыстарды, қызметтерді) сатып өткізуге теріс ақпал ететін ықтимал 
факторлар  

Теріс ықпал ететін ықтимал факторларға құрылыс материалдары нарығындағы 
бəсекелестіктің артуын жатқызуға болады.  

29. Эмитенттің қызметіне ықпал ететін өзекті факторлар:  
1) эмитенттің қызметінің маусымдылығы, эмитенттің қызметінің маусымдық 

сипаты бар түрлері жəне эмитенттің жалпы табысындағы олардың үлесі:  
 Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша құрылыс нысандарындағы құрылыс 
ісінің ерекшеліктеріне байланысты, «КСМК-2» ЖШС-нің базасынан сатып өткізілетін 
тауарларға, атап айтқанда, бетон өнімдеріне деген сұраныс маусымдық болып табылады. 
Алматы қаласы мен Алматы облысындағы жылжымайтын мүліктің құрылысын салудың 
сипатын ескере отырып, өнімдер сатылымы жыл бойы жүзеге асырылатын болады деп 
топшыланады, тек қысқы кезеңде ғана сатылымдардың шамалы төмендеуі байқалуы мүмкін.  

2) эмитентке жеткізілетін шикізаттың, (көрсетілетін) (жұмыстардың, қызметтердің) 
жалпы көлеміндегі импорттың үлесі:  

Эмитент экспортқа шығарып сататын өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатып 
өткізілетін өнімдердің жалпы көлеміндегі үлесі:  

Компания өзінің өнімін экспортқа шығармайды.  
3) егер облигацияларды шығару туралы шешім қабылданғаннан кейін алты айдың 

ішінде жасалуға немесе іске асырылуға тиісті мəміленің (мəмілелердің) сомасы 
эмитенттің активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын болса,  осындай 
мəміле (мəмілелер) туралы мəліметтер.  

Мұндай мəмілелер жасалған жоқ.  
4) Болашақ міндеттемелер. Эмитенттің негізгі болашақ міндеттемелері жəне осы 

міндеттемелер эмитенттің қызметіне көрсетуі мүмкін теріс ықпал туралы, соның ішінде 
басқа эмитенттердің үшінші тұлғалардың кепілдіктерімен қамтамасыз етілген 
облигациялары бойынша эмитенттің кепілдіктері туралы, соның ішінде осындай 
эмитент, облигациялардың саны, кепілдік шарттары, кепілдік берілетін 
шығарылымның өтелетін күні мен валютасы туралы.      
       Эмитентте аталған өлшемдер бойынша міндеттемелер жоқ.  

5) эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер. Сот процестерінің 
нəтижесінде эмитенттің қызметі тоқтатылуы немесе шектелуі, оған ақшалай немесе 
басқа міндеттемелер артылуы мүмкін, эмитент қатысатын сондай сот процестерінің 
суреттемесін беру керек.   

Компания сот процестеріне қатысқан жоқ.  
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6) соңғы бір жыл ішінде эмитентке жəне оның лауазымды тұлғаларына уəкілетті 
мемлекеттік органдар жəне/немесе сот салған барлық əкімшілік шектемелер туралы 
мəліметтер. Шектеме қолданылған уақытты, шектемені қолданған органды, 
шектеменің себебін, шектеменің түрі мен мөлшерін, сондай-ақ шектеменің орындалу 
дəрежесін көрсету керек;  

Жоқ  
7) тəуекелдік факторлары. Облигацияларды иеленушілерге кездесетін тəуекелдік 

факторларының егжей-тегжейлі талдамасын беру керек:    
 • Экономикалық тəуекелдер  
Экономикалық тəуекел факторлары Қазақстан Республикасының нарығындағы сұраныстың, 
соның нəтижесінде ұсыныстың күр артуымен байланысты. Болашақта сұраныстың шамалы 
төмендеуі мүмкін, ол бағалардың төмендеуіне əсер етуі мүмкін. Алайда, Алматы қаласы мен 
Астана қаласының, сондай-ақ тұтастай алғанда елдің қарқынды дамуына байланысты, 
экономиканың аталған секторы стратегиялық сектор болып табылады, бұл кем дегенде 
алдағы 10 жыл ішінде нарықтағы орнықты сұранысты қамтамасыз етеді.  
 • Бəсекелестің əсері  
Алматы қаласы мен Алматы облысының құрылыс нарығындағы «КСМК-2» ЖШС-нің 
өнімдерінің бағасы құрылыс материалдарын шығаратын ірі өндірушілердің бағаларына ұқсас. 
Шығарылатын өнімнің жоғары сапасы жəне уақтылы жеткізілімдер бəсекеге қабілетті болуға 
мүмкіндік береді.  
 • Техникалық тəуекелдер  
«КСМК-2» ЖШС-нің жабдығы соңғы бір жыл ішінде техникалық жағынан бірте-бірте 
жаңартылуда: жаңа бетон араластырғыш торап орнатылды; жаңа арнайы автокөлік техникасы 
сатып алынды. Шамалы мөлшерде моральдық жəне физикалық тозудың техникалық тəуекелі 
бар.  
 • Əлеуметтік тəуекелдер  
Кəсіпорынның əлеуметтік жəне кадрлық саясаты жоғары білікті мамандарды тартуға жəне 
қызметкерлерді əлеуметтік игіліктермен барынша мол қамтамасыз етуге бағытталған. 
Қажетті деңгейдегі біліктілігі бар жұмыскерлердің тапшылығының мəселесі тиісті оқу 
орындарында оқыту, соның ішінде ішінде өндірісте оқып-үйрету мен машықтандыру 
жолымен шешіледі.  

8) эмитенттің қызметі, эмитент өзінің қызметін жүзеге асыратын нарықтар туралы 
басқа да мəлімет.  

Жоқ  
  

 
5. Қаржылық жағдайы  

30. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес 
жəне одан көп пайызын құрайтын материалдық емес активтердің түрлері.  

2007 жылғы 01 шілдеде 

Р/р №  Атауы  Баланстық құны  Активтердің жалпы 
құнындағы үлесі 

1  Лицензия 89 770,00 0,0052
2 Бағдарламалық жасақтама 166 798,28 0,0098
3 ПДВ 58 000,00 0,0034

БАРЛЫҒЫ 314 568,28 0,0184
 

 21



ТОО «КСМК-2» Проспект выпуска облигаций
 

31. Баланстық құны негізгі қаражаттың жалпы баланстық құнының бес жəне одан 
көп пайызын құрайтын негізгі қаражаттың түрлері.  

2007 жылғы 01 шілдеде 
Р/р №  Атауы Баланстық құны 

Активтердің жалпы 
құнындағы үлесі 

1 Жер 517 095 145,00 30,26%
2 Ғимараттар мен құрылыстар 341 118 246,38 19,96%
3 Машиналар мен құрал-жабдық 42 723 863,50 2,50%
4 Беру құрылғылары  8 993 052,61 0,53%
5 Көлік құралдары 130 292 289,37 7,63%
6 Басқа негізгі қаражат 899 551,01 0,05%

БАРЛЫҒЫ 1 041 122 147,87 60,93%
 

32. Инвестициялар.  
 • басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар:  

Эмитент “CS Investment” ЖШС-нің (Қаскелең қаласы) жарғылық капиталындағы 50 
(Елу) % үлесті иеленеді: 2007 жылғы 01 шілдеге қарай инвестициялардың сомасы 
29 027 000,00 (жиырма тоғыз миллион жиырма жеті мың) теңгені құрайды. 
• ұзақ мерзімді инвестициялар: жоқ;  
• инвестициялық қоржын: жоқ.  

 
33. Дебиторлық берешек.  
Дебиторлық берешектің құрылымын, дебиторлық берешектің жалпы сомасының 

бес немесе одан көп пайызының мөлшерінде эмитенттің алдында дебиторлық берешегі 
бар ұйымдардың атауын немесе эмитенттің ең ірі дебиторларының тізімін көрчсету 
керек:   

Дебиторлық берешектің құрылымы төмендегі кестеде келтірілген  
2007 жылғы 01 шілдеде  

Баптың атауы Сомасы (теңге) 
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек  0,00
       Басқа дебиторлық берешек  0,00
       Болашақ кезеңдердің шығындары  0,00
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек 578 667 871,38
       Алынатын шоттар   1 340 297,65
       Болашақ кезеңдердің шығындары  4 395 506,77
       Берілген аванстар  56 379 958,48
Басқа дебиторлық берешек  516 552 108,48
                                                                БАРЛЫҒЫ 578 667 871,38

 
Дебиторлық берешектің жалпы сомасының 5 немесе одан көп %-ы мөлшерінде эмитенттің 
алдында дебиторлық берешегі бар дебиторлардың тізімі  

2007 жылғы 01 шілдедегі дебиторлық берешек 
Р/р 
№   Атауы  Орналасқан 

жері  
берешектің 
сомасы  Өтеу мерзімі Үлесі, 

%-бен 

1. Бетонқұрылыссерви
с 

Шемолған 
станциясы 10 478 242,00 2007 ж. 4-

тоқсан  1,82 
2. Нұрсат компаниясы Алматы 24 150 000,40 2007 ж. 3- 4,21 
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қаласы тоқсан 

3 Дүзбаев Ж. Қ. 
Алматы 
қаласы 490 438 600,00 2007 ж. 4-

тоқсан 85,40 

4 "RBR Estate" ЖШС 
Алматы 
қаласы 15 000 000,00 2007 ж. 4-

тоқсан 2,61 
 

34. Эмитенттің жарғылық жəне меншікті капиталының мөлшері  
Жарғылық, Меншікті капиталдардың 2007 жылғы 01 шілдедегі мөлшері 

Капиталдың түрі  Сомасы (теңге)  
Жарғылық капитал 85 537 557,00   
Меншікті капитал 919 025 698,42 
 

35. Қарыздар.  
Эмитентте 01 шілдеге қарай банкілік қарыздар жоқ, эмитенттің берешегі жаңа арнайы 

техниканы (мамандандырылған көлік құралдарын) сатып алған кезде түзілген лизингілік 
төлемдерден тұрады:  

2007 жылғы 01 шілдеде  
Қарыздың құрылымы  Сомасы (теңге)  

Ұзақ мерзімді міндеттемелер  0,00
Ағымдық міндеттемелер  80 999 122,46

Қысқа мерзімді қарыздар жəне овердрафт  80 999 122,46
 БАРЛЫҒЫ 80 999 122,46
 
Эмитенттің лизингілік төлемдер бойынша берешегін өтеу кестесі 

Өтелетін сомалар 
Ұйымның атауы Сомасы 

(KZT) 
Қамтамасыз 
ету түрі 2007 ж. 3-

тоқсан 
2007 ж. 4-
тоқсан 

2008 ж. 1-
тоқсан 

"Темірлизинг" АҚ  
СТН 032600008482 31 588 053,00 арнайы 

техника 2 712 611,00 2 825 878,00 2 943 878,00 
"Альянс Лизинг" АҚ  
СТН 600900508204 16 315 572,38 арнайы 

техника 1 284 954,16 1 025 735,05 1 072 829,67 
"Альянс-Фактор" 
ЖШС СТН 
600900535828 

33 095 497,08 арнайы 
техника 4 476 073,05 3 556 885,81 3 720 392,56 

БАРЛЫҒЫ 80 999 122,46   8 473 638,21 7 408 498,86 7 737 100,23 

  
2008 ж. 2-
тоқсан 

2008 ж. 2-
жартысы  2009 2010 Барлығы 

"Темірлизинг" АҚ  
СТН 032600008482 3 066 811,00 6 523 187,00 13 375 398,00 140 290,00 31 588 053,00 
"Альянс Лизинг" АҚ  
СТН 600900508204 1 116 291,65 2 396 945,73 5 504 646,89 3 914 170,23 16 315 572,38 
"Альянс-Фактор" 
ЖШС СТН 
600900535828 3 883 823,75 8 326 311,51 9 132 010,40 0,00 33 095 497,08 
БАРЛЫҒЫ 8 066 926,40 17 246 444,24 28 012 055,29 4 054 460,23 80 999 122,46 

 
      36. Эмитенттің негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты несиегерлік берешек 
(жеткізушілердің алдындағы берешек, алынған аванстар).  

Несиегерлік берешектің құрылымы 
2007 жылғы 01 шілдеде  

Р/р                 Берешектің атауы Сомасы (теңге) 
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№ 
1. Қысқа мерзімді неисегерлік берешек, соның ішінде: 783 108 646,70
    Төленетін шоттар  84 795 336,29
    Алынған аванстар 698 313 310,41
2. Бюджетпен есеп айырысу 665 078,33
3. Басқа несиегерлік берешек, соның ішінде: 4 877 946,12
    Қызметкерлердің еңбекақысын төлеу бойынша 

есеп айырысу  
3 766 541,55

    Басқалар 1 111 404,57
  Барлығы 788 651 671,15

 
Несиегерлік берешектің жалпы сомасының 5 немесе одан көп %-ы мөлшерінде эмитенттің 
алдында несиегерлік берешегі бар несиегерлердің тізімі  

2007 жылғы 01 шілдеде несиегерлік берешек 

Р/р 
№  Атауы  Орналасқа

н жері  
Берешектің 
сомасы, теңге  

Өтеу 
мерзімі  

Үлес
і, %-
бен  

1  
RBR Estate ЖШС (шарт 
бойынша аванс) 

Алматы 
қаласы 655 072 479,00 2008 83,65

2  Темір Лизинг ЖШС  
Алматы 
қаласы 31 588 053,00 2009   4,03

3 Альянс Лизинг ЖШС  
Алматы 
қаласы 16 315 572,38 2010  2,08

4 Альянс-Фактор ЖШС 
Алматы 
қаласы 33 095 497,08 2009 4,23

 
36-1. Соңғы аяқталған үш жылдың ішінде эмитент алған (көтерген) табыстың 

(залалдың) мөлшері (үш жылдың əрқайсысының қорытындысы бойынша қимада).  
    теңге 

Жыл 2004 2005 2006 
2007 ж. 2-
тоқсан 

Таза табыстың сомасы 2 275 020 6 525 706 7 515 057 1 448 928
 
36-2. Левередж.  

    теңге 

Жыл 2004 2005 2006 
2007 ж. 2-
тоқсан 

Меншiктi капиталдың мөлшерi 7 347 548 13 873 254 578 026 082 919 025 698
Міндеттемелердің мөлшері  16 246 791 79 783 714 249 848 857 789 651 671
"Левередждің" мөлшері  2,21 5,75 0,43 0,86 

 
36-3. Егер нашарласа, эмитент үшін облигациялардың құнын төлеп сатып алуға 

əкелетін, эмитенттің қаржылық жағдайының өлшемдері жəне басқа көрсеткіштер. 
 Қаржылық ахуалдың мұндай өлшемдері эмитентте жоқ. 

 
 

6. Бағалы қағаздар шығарылымдары туралы мəліметтер  
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37. Облигациялар шығару туралы шешім қабылданғанға дейінгі эмитенттің бағалы 
қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдарына қатысты төмендегілер 
көрсетіледі:  

1) əр шығарылымның облигацияларының жалпы саны, түрі жəне атаулы құны, əр 
шығарылым бойынша орналастырылған облигациялардың саны, сондай-ақ орналастырылған 
кезде тартылған ақшаның (атауыл құны бойынша) жалпы көлемі, негізгі борыштың сомасы, 
əр шығарылым бойынша есептелген жəне төленген сыйақының сомасы, құны төленіп сатып 
алынған жəне мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны, өтелген күні көрсетілуге 
тиіс. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, осындай 
шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне мемлекеттік тіркелген күні;  

Қазіргі уақытқа дейін Қоғам облигациялары шығаруды жүзеге асырған емес. 
2) құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі жəне атаулы құны, сондай-ақ 

орналастырылған кезде тартылған ақшаның жалпы сомасы. Айналымда жүрген, құны төленіп 
сатып алынған акциялардың саны, соңғы күнгі сатып алу бағасын көрсету керек. Акцияларды 
сатып алу əдістемесі бекітілген күн. Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге 
асырған орган, осындай шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне мемлекеттік 
тіркелген күні;  

Эмитент ЖШС нысанында ұйымдастырылған, сондықтан акциялар шығарылымы болған 
жоқ.  

3) эмитенттің бағалы қағаздарды иеленушілердің алдындағы өзінің міндеттемелерін 
орындамау жайттары (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеуі (төлемді кешіктіруі), 
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлемеуі (төлемді кешіктіруі), соның 
ішінде орындалмаған міндеттемелердің мөлшері жəне олардың орындалуының кешіктірілу 
мерзімі туралы ақпарат, бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген 
сыйақылардың сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша бөлек-бөлек);  

Эмитенттің бағалы қағаздарды иеленушілердің алдындағы өзінің міндеттемелерін 
орындамау жайттары болған жоқ.  

4) егер бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы доғарылған болса немесе іске 
асырылмаған деп танылса, немесе күшін жойылған болса, осындай шешімдерді қабылдаған 
мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негіздемелері мен күні көрсетіледі;  

Эмитентте бағалы қағаздардың доғарылған немесе іске асырылмаған деп танылған 
немесе күшін жойылған шығарылымдары жоқ.  

5) облигациялар бойынша төлемдердің өтелген күні жəне жалпы мөлшері;  
Эмитент осы сəтке дейін облигациялар бойынша төлемдер жасаған жоқ.  
6) соңғы екі қаржылық жылдың əрбір жылындағы немесе нақты жұмыс істеген кезеңдегі 

бір акцияға (жай, артықшылықты) шаққандағы дивидендтің мөлшері, есептелген 
дивидендтердің сомасын жəне төленген дивидендтердің сомасын көрсету керек;  

Эмитент ЖШС нысанында ұйымдастырылған, сондықтан дивидендтерді есептеу мен 
төлеу жүзеге асырылған жоқ.  

7) эмитенттің бағалы қағаздарының саудасы жүзеге асырылатын негізгі нарықтар, соның 
ішінде сауда-саттықтарды ұйымдастырушылардың атаулары;  

Эмитент бағалы қағаздар шығарған жоқ.  
8) Эмитент бұрын шығарған бағалы қағаздарды иеленушілерге олардың əр түрімен 

берілетін құқықтар.  
 Эмитентте бұрын шығарылған бағалы қағаздар жоқ. 

 
7. Облигациялар шығарылымы туралы мəліметтер  
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38. Облигациялар туралы мəліметтер:  
1) облигациялардың түрі - купондық, қамтамасыз етусіз.  
2) шығарылатын облигациялардың саны – 15 000 000 (Он бес миллион) дана  
    шығарылатын облигациялардың жалпы көлемі – 1 500 000 000 (Бір миллиард бес жүз 

миллион) теңге  
3) бір облигацияның атаулы құны – 100 (бір жүз) теңге  
4) облигациялар бойынша сыйақы: облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін 

көрсету керек  
облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесі тұрақты жəне 12% жылдық 

өсімді құрайды. 
сыйақыны есептеу жəне облигациялар айналымы басталатын күндер 
Осы облигациялар шығарылымы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне 

кіргізілген күннен бастап;  
сыйақы төлеудің мерзімділігі жəне төлем күндері Осы облигациялар шығарылымы 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне кіргізілген күннен бастап өтелген мерзімге 
дейін, облигациялар айналымға түскен əр 12 (Он екі) ай сайын жылына 1 (Бір) рет;  

оны төлеу тəртібі жəне шарттары  
Сыйақы төлеу облигацияларды иеленушілердің ағымдық шоттарына ақша аудару 

жолымен іске асырылады. Сыйақы осы төлемдер қай кезең үшін жүзеге асырылатын болса, 
сол кезеңнің соңғы күнінің басындағы ахуал бойынша, оларды алуға құқығы бар тұлғаларға 
төленеді. Облигациялар бойынша табыс табысты алуға құқығы бар бар тұлғалар тобы 
айқындалған күннен кейін келетін 10 (Он) Жұмыс күні ішінде төленеді. Егер инвестор 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, сыйақы Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкінің төлем жасалатын күнгі ресми бағамы бойынша долларлық баламада 
төленеді;  

сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі;  
Төлем бір жылдағы 360 (Үш жүз алпыс) күндік жəне бір айдағы 30 (Отыз) күндік 

уақыттық негізді есепке ала отырып іске асырылады. 
5) облигациялардың айналымы жəне өтелуі туралы мəліметтер, облигациялардың айналу 

мерзімі жəне оларды өтеудің шарттары көрсетілуге тиіс  
облигациялар айнала бастаған күннен бастап, облигациялар өтелетін күнге дейін 3 (Үш) 

жыл;  
Облигациялар айналу мерзімінің соңында облигациялардың атаулы құны бойынша 

теңгелей өтеледі, сонымен бір мезгілде қатар облигацияларды иеленушілердің ағымдық 
шоттарына ақша аудару жолымен соңғы купондық сыйақы төленеді;  

облигацияларды өтеу іске асырылатын орын;  
050014 Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Жанғозин көшесі, 1-үй;  
облигацияларды өтеу тəсілі;  
Негізгі борыштың сомасын өтеу облигацияларды иеленушілер тізілімінің деректеріне 

сəйкес облигацияларды иеленушілердің ағымдық шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге 
асырылады.  

5-1) облигациялардың ақысын төлеу шарттары мен тəртібі:  
Атаулы күні мен сыйақы сомасын алуға осы төлемдер қай кезең үшін жүзеге асырылатын 
болса, сол кезеңнің соңғы күнінің басындағы ахуал бойынша облигацияларды 
иеленушілер тізілімінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар. Облигациялар бойынша 
табыс табысты алуға құқығы бар бар тұлғалар тобы айқындалған күннен кейін келетін 10 
(Он) жұмыс күні ішінде төленеді. 
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5-2) облигациялар бойынша қамтамасыз ету:  
Облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген;  
5-3) арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде төмендегі мəлімет 

қосымша көрсетіледі:  
Компания арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды;  
5-4) облигацияларды иеленушілердің өкілі туралы мəлімет (атауы, орналасқан жері, 

байланыс телефондары, бірінші басшысының, атқарушы органның мүшелерінің тегі, аты, 
болған жағдайда - əкесінің аты);  

облигацияларды иеленушілердің өкілі көзделмеген;  
5-5) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде концессиялық шарттың жəне 

мемлекеттің кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының 
деректемелері көрсетіледі;  

Шығарылым облигациялары инфрақұрылымдық емес;  
5-6)  
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ Қазақстан Республикасының Қаржы 

нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу жəне қадағалау жөніндегі Агенттігі бағалы 
қағаздарды иеленушілер тізілімі жүйесін жүргізу бойынша қызметпен айналысуға 19.03.2005 
жылы берген № 0406200352 лицензия), Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қаласы, 
Достық көшесі, 291/3, тел/факс: +7 (327) 2669511, 2669512. «Бағалы қағаздарды иеленушілер 
тізілімі жүйесін жүргізу туралы» 2007 жылғы 13 қыркүйектегі №133/07-РД шарт.  

5-7) төлем агенті туралы мəліметтер:  

Төлем агенті көзделмеген.  

6) əр облигацияны иеленушіге облигация беретін құқықтар:  
 • атаулы құнын алу  

 • сыйақы алу;  

 • Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тəртіпте өзінің 
мұқтаждықтарын қанағаттандыру;  

 • облигацияларды еркін сату жəне басқаша жолмен иеліктен шығару  

 • облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.  

облигацияларды құнын төлеп сатып алудың мерзімдері, тəртібі; облигациялар мерзімінен 
бұрын сатып алынған немесе толық орналастырылмаған жағдайда, облигациялардың 
ақысына берілген ақшаны қайтару тəртібі     

Аталған шығарылымның облигациялары бойынша мерзімінен бұрын (толық немесе 
ішінара) өтеу көзделмеген;  

7) қандай оқиғалар орын алса, эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жарияланады, 
жəне қандай жағдайларда облигацияларды иеленушілердің облигацияларды мерзімінен 
бұрын өтеуді талап етуге құқығы болады.  

• Облигациялар бойынша дефолт – бұл сыйақы мен негізгі борышты төлеудің осы 
проспект арқылы белгіленген мерзімдері аяқталған күннен кейін келетін күннен 
бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде купондық сыйақының, атаулы күннен жөне 
соңғы купондық сыйақының төленбеу немесе ішінара төленуі. Егер осы мерзім 
аяқталғаннан кейін эмитент өзінің міндеттемелерін орындамаса, облигацияларды 
иеленушілердің барлық құқықтары жəне олардың мүддесін қорғау Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады. 
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• Егер Компанияның осы Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық 
орындамауы дүлей күштің мəн-жайларының нəтижесі болып табылса, онда ол 
жауапкершіліктен босатылады. Дүлей күштің мəн-жайлары ретінде орын алатынын 
алдын ала болжап білу немесе болдырмау мүмкін болмаған мəн-жайларды (табиғи 
құбылыстар, əскери іс-қимылдар жəне т.с.с.) түсінеміз. Дүлей күштің мəн-жайлары 
орын алған жағдайда, Компанияның осы Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін 
орындау мерзімі осындай мəн-жайлар мен олардың салдарлары əрекет ететін уақытқа 
мөлшерлес түрде кейінге шегеріледі. 

• Мерзімінен бұрын өтеу көзделмеген.  
8) опциондар туралы ақпарат:  

Опциондар көзделмеген  

39. Айырбасталымды облигациялар:  
Облигацияларды айырбастау көзделмеген.  
40. Облигацияларды орналастыру тəсілі:  
1) Облигациялар айналымның бүкіл мерзімі барысында орналастырылады: 

ұйымдастырылған нарықта: Облигацияларды орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның 
ішкі құжаттарына сəйкес жүзеге асырылатын болады  

ұйымдастырылмаған нарықта: Облигацияларды орналастыру жазылуды жүзеге асыру 
жолымен іске асырылатын болады.  

Облигациялардың ақысы тек ақшалай төленеді;  

Облигацияларды жазылу жолыменорналастырған кезде, облигациялардың ақысын 
төлеудің тəртібі мен шарттары эмитент пен инвестор арасында жасалатын Облигацияларды 
сатып алу-сату шартында көрсетіледі.  

Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда алаңында мамандандырылған 
сауда-саттық арқылы орналастырған кезде, облигациялардың ақысын төлеу «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сəйкес жүзеге асырылады.  

2) акцияларға айырбасталатын облигацияларды жазылу жолымен орналастырған кезде 
айырбастау шарттары көрсетіледі;  

Облигацияларды айырбастау көзделмеген  
7) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мəліметтер:  
«CAIFC» компаниясы» АҚ, қаржылық қызметтер көрсету туралы 16.04.2007 жылғы № 1 

шарт. «CAIFC» компаниясы» АҚ 2005 жылғы 17 наурыздан бастап Заңды тұлғалардың 
«Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» бірлестігінің толық құқылы мүшесі болып 
табылады (куəлік сериясы В №154).  

 
41. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану.  

Облигацияларды орналастырудан алынған қаражатты төмендегі нысандардың құрылысына 
инвестициялау жоспарланып отыр:  

 Газбетоннан жасалған бұйымдар шығару зауыты;  
 Қыш кірпіш шығару зауыты.  

алынған ақшаны жоспарлы түрде үлестіруді өзгертуге негіз болуы мүмкін жағдайлар 
көзделмеген  
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8. Қосымша ақпарат  
41-1. Қандай оқиғалар орын алса, эмитенттің облигациялары бойынша дефолт 

жарияланады, жəне қандай жағдайларда облигацияларды иеленушілердің 
облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге құқығы болады:  

облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарлама болып табылмайтындықтан, бұл 
тарауң толтырылмайды    

42. Облигациялардың айналымына қойылатын шектеулер.  
Облигациялардың айналымына қойылатын шектеулер көзделмеген.  
43. Эмитенттің облигацияларды шығаруға жұмсалған шығындарының сомасы 

жəне бұл шығындардың қалай төленетіні туралы мəлімет.  
Облигациялардың бірінші шығарылымын тіркеуге, шығаруға жəне орналастыруға жұмсалған 
Компанияның шығындарының сомасы шамамен 8 000 000 (Сегіз миллионов) теңгені құрайды 
жəне төмендегілерді қамтиды:  
 • қаржы кеңесшісі көрсеткен қызметтер;  
 • тəуелсіз тіркеуші көрсеткен қызметтер;  
 • кіру листингілік алымдары мен жылдық листингілік алымдарын төлеу;  
 • басқа да ықтимал қосымша шығындар.  

44. Инвесторлар эмитенттің жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығару 
проспектісімен, эмитенттің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдалану 
бұқаралық ақпарат құралдарындағы облигацияларды орналастыру қорытындысы 
туралы есептемемен таныса алатын жерлер туралы ақпарат.  
Инвесторлар эмитенттің жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығару проспектісімен, 
сондай-ақ басқа да ақпаратпен төмендегі мекен-жай бойынша таныса алады:  
050014, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, 
Жанғозин көшесі, 1-үй; телефон: +7 (327) 298-37-20, 298-39-14, факс +7 (327) 298-37-20;   
Интернеттегі мекен-жай (веб-торап): www.ksmk-2.kz . 
Сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми торабында, www.kase.kz.  

 
 
Бас директор  
«КСМК-2» ЖШС        Шегенов Н.С.   
 
Бас бухгалтер  
«КСМК-2» ЖШС        Плехова Г.А.  
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ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 
ОБЛИГАЦИЙ  

ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ  
«КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ-2»  
ТОО “КСМК-2”  

Купонные облигации, без обеспечения.  
Общее количество 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук.  

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 
облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики 
Казахстан. Должностные лица эмитента 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 эмитента и его облигаций».  

Республика Казахстан, г. Алматы, 2007 год  
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1. Общие сведения об эмитенте:  

2. Наименование эмитента. 

  Язык Полное наименование 
Сокращенное 
наименование 

На казахском языке 

«Комбинат строительных 
материалов и конструкций-2» 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік 

«КМСК-2» ЖШС 

На русском языке 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат 
строительных материалов и 

конструкций-2» 

ТОО «КСМК-2» 

 
Предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они 
были изменены  

На казахском языке На русском языке 
Дата изменения 
наименования 

Комбинат строительных 
материалов и конструкций №2 

Комбинат строительных 
материалов и конструкций №2  24.02.1969 г. 

«КСК «Жана Турмыс» АК АО «КСК «Жана Турмыс» 28.10.1993 г. 

«КСК «Жана Турмыс» ЖАК ЗАО «КСК «Жана Турмыс» 07.07.2000 г. 

 
«КСМК-2» ЖШС 

 
ТОО "КСМК-2" 30.01.2004 г.  

 
«КСМК-2» ЖШС 

 
ТОО "КСМК-2" 12.02.2007 г.  

 
ТОО «КСМК-2» является правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО «КСК «Жана 
Турмыс».  

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.  
Дата первичной регистрации ТОО «КСМК-2» - 30 января 2004 года  
Дата перерегистрации            ТОО «КСМК-2» - 16 февраля 2006 года  
Дата перерегистрации            ТОО «КСМК-2» - 05 июня 2006 года 
Дата перерегистрации  ТОО «КСМК-2» - 12 февраля 2007 года №152-1907-05-ТОО, 

зарегистрировано в Управлении юстиции Карасайского района МЮ РК.  
 
4. Регистрационный номер налогоплательщика.  

       РНН 090 500 033 353  
 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и 

факса, адрес электронной почты.  
Юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, 
г.Каскелен, ул. Жангозина, д. 1;  
тел.   +7 (327) 298-37-20, +7 (327) 298-39-14 
факс +7 (327) 298-37-20;  
Вебсайт: www.ksmk-2.kz;  
e-mail:    ksmk-2_galina@mail.ru  

 

http://www.ksmk-2.kz/
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6. Банковские реквизиты эмитента.  
  1) ИИК 111 467 105 в отделении «Каскелен» ТФ АО «Банк ТуранАлем»  
      БИК 194 101 303, Кбе 17; 
  2) ИИК 001 467 713 в филиале АО «Банк Каспийский» в г.Каскелен  
      БИК 190 507 865, Кбе 17; 
  3) ИИК 103 467 395 в филиале АО «АТФБанк» в г.Алматы  
      БИК 190 501 956  Кбе 17. 
 

7. Виды деятельности эмитента.  
 • производство строительных материалов, изделий и конструкций, за исключением 

сертифицируемых;  
 •  возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений II и III 

уровня;  
 • устройство наружных инженерных сетей и сооружений и внутренних инженерных 

систем;  
 •  отделочные работы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий 

и сооружений II уровня ответственности, за исключением штукатурных и малярных 
работ;  

 •  капитальный ремонт и реконструкция, включая усиление конструкций зданий и 
сооружений II и III уровня ответственности;  

   
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 

ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.  

Общество не имеет рейтингов международных и(или) отечественных рейтинговых 
агентств. Общество не является финансовым агентством.  

 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 

филиалов и представительств эмитента.  
Эмитент не имеет представительств и филиалов.  
 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 

при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит 
финансовой отчетности эмитента с указанием их принадлежности к 
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).  

Аудит финансовой отчетности по итогам 2004 года эмитентом не проводился. 
Аудит финансовой отчетности проведен по итогам 2005 года, 2006 года в 

соответствии с Казахстанскими стандартами финансовой отчетности проведен 
аудиторской компанией Товарищество с ограниченной ответственностью «НАК Адал 
аудит», Государственная лицензия №0000269, выданная Министерством финансов РК от 
16.02.2004г. на занятие  аудиторской деятельностью.  

Директор ТОО «НАК Адал аудит» - С.Еркенова, Член Палаты аудиторов Республики 
Казахстан, (Квалификационное свидетельство №0000518, выданное Решением 
квалификационной комиссии по аттестации аудиторов от 15.02.2002г.).  

Аудитор ТОО «НАК Адал аудит» – С.Еркенова, Член Палаты аудиторов Республики 
Казахстан, (Квалификационное свидетельство №0000518, выданное Решением 
квалификационной комиссии по аттестации аудиторов от 15.02.2002г.).  

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и 
финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание 
соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим 
коллегиям (ассоциациям, палатам).  
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 • консультант по юридическим вопросам: не привлекался:  
      • консультант по финансовым вопросам:  

АО «Компания «CAIFC», договор об оказании финансовых услуг №1 от 16.04.2007 г. 
АО «Компания «CAIFC» является полноправным членом Объедения юридических лиц 
«Ассоциации финансистов Казахстана» с 17 марта 2005 года (свидетельство серии 
В№154).  

В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием 
информации кем из сторон оно было инициировано.  

Расторжение вышеуказанных договоров не происходило.  
 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, 

если его принятие предусмотрено уставом общества).  
В связи с тем, что Эмитент создан в организационной правовой форме Товарищества с 
ограниченной ответственностью, Кодекс корпоративного управления не был принят.  
 

2. Органы управления эмитента  
12. Структура органов управления эмитента.  

Высший орган:                                          Общее собрание Участников; 
Наблюдательный орган:                           Наблюдательный совет; 
Исполнительный орган:                            Генеральный директор; 
Контролирующий орган Товарищества: Ревизионная комиссия (Ревизор). 
Компетенция органов управления Товарищества определена Уставом Товарищества и 
Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220-I «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью». 
 
Компетенция Общего собрание Участников. 
Высшим органом управления Товарищества является Общее собрание Участников либо 
Единственный Участник Товарищества.  
 

К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся следующие 
вопросы:  
 изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного 
капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава 
товарищества в новой редакции;  
 образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его 
полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной 
ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение 
условий такой передачи; 
 избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и (или) 
Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и 
заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества; 
 утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода; 
 утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 
регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества; 
 решение об участии товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также в 
некоммерческих организациях; 
 решение о реорганизации или ликвидации Товарищества; 
 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
 решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества; 
 решение о залоге  всего имущества товарищества; 
 решение о внесении дополнительных  взносов в имущество Товарищества.  
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Высший орган Товарищества принимает решения с учетом требований законодательства и 
настоящего Устава. Высший орган Товарищества вправе принять к рассмотрению любой 
вопрос, связанный с деятельностью Товарищества. 

  
Компетенция Генерального директора.  
Исполнительный орган Товарищества является единоличным. Выполнение функций 
Исполнительного органа и ведение его дел поручается Генеральному директору 
Товарищества, который назначается Высшим органом Товарищества сроком на два года. 
Генеральный директор может быть переизбран на неограниченное количество сроков. 
 
Исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества 
и ведение его дел. К компетенции Исполнительного органа относятся все вопросы 
обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Высшего или 
Наблюдательного органов в соответствии с законодательством, настоящим Уставом или 
правилами и иными документами, принятыми Общим собранием. Если такими актами и 
документами не определено иное, Исполнительный орган Товарищества: 

 организует выполнение решений Высшего органа Товарищества; 
 обеспечивает выполнение текущих и перспективных программ Товарищества.  

Генеральный директор обладает правом:  
 первой подписи банковских и финансовых документов; 
 распоряжаться имуществом Товарищества, включая его денежные средства, и 
заключать сделки от имени Товарищества; 
 без доверенности действовать от имени Товарищества,  и выдавать доверенности 
на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом 
передоверия, и отзывает их; 
 в отношении работников Товарищества издавать приказы о назначении их на 
должность, об их переводе и увольнении, определять систему оплаты труда, 
устанавливать размеры их должностных окладов и персональных надбавок, решать 
вопросы премирования, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные 
взыскания; 
 принимать решения о создании филиалов и представительств Товарищества. 

Лицо, выполняющее функции Исполнительного органа должны соблюдать все запреты и 
ограничения, которые установлены для них законодательством, настоящим Уставом и 
решениями Высшего органа Товарищества. Такие ограничения и запреты 
распространяются на лица, которые замещают Исполнительный орган или по какому-либо 
основанию выполняют его функции.  
 
Компетенция Наблюдательного совета. 
Статус Наблюдательного Совета. Наблюдательный совет является наблюдательным 
органом Товарищества и образуется для осуществления контроля над деятельностью 
Исполнительного органа Товарищества. 
Деятельность Наблюдательного Совета. Полномочия, порядок деятельности 
Наблюдательного Совета Товарищества и принятия им решений определяется 
законодательством, настоящим Уставом, а также правилами и иными документами, 
принятыми Общим собранием Участников. 
Состав и срок деятельности Наблюдательного Совета. Наблюдательный совет образуется 
в составе не более пяти человек. Член Наблюдательного Совета не может быть 
одновременно членом исполнительного органа Товарищества. Наблюдательный совет 
избирается Высшим органом Товарищества на срок не более пяти лет. 
Голосование. При голосовании в Наблюдательном Совете каждый член Совета имеет 
один голос. 
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Присутствие иных лиц. На заседании Наблюдательного Совета могут привлекаться 
посторонние лица (эксперты, специалисты, представители контрагентов и т.п.) с правом 
совещательного голоса. 
 
Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества. 
Статус Ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия (Ревизор) является 
контролирующим органом Товарищества и образуется для осуществления  контроля  за 
финансово-хозяйственной деятельностью Исполнительного органа Товарищества. 
Порядок работы ревизионной комиссии Товарищества определяется настоящим Уставом,  
а также правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность 
Товарищества. 
Состав и срок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия 
избирается в составе не более пяти человек Общим Собранием Участников на срок до 
двух лет. Членом ревизионной комиссии не может быть одновременно Генеральный 
директор Товарищества. Исполнение функций ревизионной комиссии может быть 
поручено одному из Участников Товарищества или его представителю в качестве 
единоличного Ревизора. 
Полномочия ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе 
во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности 
исполнительного органа. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом 
безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной 
комиссии (Ревизора) Генеральный директор обязан давать необходимые пояснения в 
устной или письменной форме. 
Проверка годовой финансовой отчетности. Ревизионная комиссия в обязательном порядке 
проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения 
Высшим органом. Высший орган Товарищества не вправе утверждать годовую 
финансовую отчетность без заключения контролирующего органа (в случае его создания). 

13. Члены Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
Совет директоров по причине наличия единственного участника в уставном капитале 

эмитента отсутствует. 
Наблюдательный совет, ревизионная комиссия согласно Устава эмитента являются 

факультативными органами и эмитентом не  утверждены..  
13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых). 
Комитет (комитеты) Совета Директоров эмитентом не предусмотрен. 
14. Исполнительный орган эмитента.  

На 1 сентября 2007 года  

Фамилия,  
имя, отчество,  
год рождения  

члена 
исполнительного 
органа (Пункт 14.1) 

Занимаемые должности в 
настоящее время  

и за последние два года 
(пункт 14. 2) 

Доля в 
уставном 
капитале 
Эмитента,  

(в %) 
(Пункт 14.3) 

Доля в 
уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 
организаций,  

(в %)  

Шегенов Насыр 
Садыкович, 1960 г.р. 

1. 04.05.2003 – 27.04.2006 
Директор ТОО «RBR Estate» 
2. 04.05.2006 – по настоящее 
время  
Генеральный директор ТОО 
«КСМК-2»  

Не имеет  Не имеет  
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15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы 
другой коммерческой организации (управляющей организации):  
Полномочия исполнительного органа эмитента другой коммерческой организации 
(управляющей организации) не передавались.  

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.  

На 1 сентября 2007 года (тенге) 

 Органы 
управления  

Общий размер 
вознаграждения за 

последние три месяца  

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий выплате 
в течение последующих двенадцати 

месяцев  
Генеральный 
директор  

363 000  1 452 000  

 
  17. Организационная структура эмитента.  

1) Структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента. 
 Эмитент филиалов, представительств не имеет.  
Структурные подразделения эмитента на 01 сентября 2007 года. 

 

Формов. цех Армат. цех 

     ОГМ        БСУ  МПОиД Электроц

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтерия 

Отдел снабжения
и сбыта

Начальник 
отдела 
и старший  
менеджер 

Отдел 
кадров и 
Юридич. 
обеспечение 

Зав. 
складом

Инженер по 
ТБ и ОТ 

Офис 
поддер
жки 

Автохозяйс

                                 Главный  инженер 

                                               Генеральный  директор 
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                           Генеральный  директор 

Главный  инженер Начальник отд. сбытаГлавный  бухгалтер 

Начальник 
автохозяйства 
Главный  механик 
Начальник  
формовочного  цеха 
Начальник  
арматурного  цеха 
Начальник  БСУ 
Начальник  
электроцеха 
Начальник  цеха  по  
выпуску  металло-
пластик. изделий 
Заведующий  складом

Заместитель 
главного 
бухгалтера 
Бухгалтер по 
материальной 
части 
Помощник 
бухгалтера 
Кассир 

Инженер по 
охране труда 
и 
безопасности 

             Юрист 

Начальник 
отдела кадров

Старший менеджер 

  
 
 
2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента:  
По состоянию на 1 сентября 2007 года общая фактическая численность работников 
составила 102 человека, в том числе 22 человека составляет административный персонал.  

 
На 1 сентября 2007 года  

Отдел  Количество 
сотрудников  

Административно-управленческий персонал  14
Отдел главного механика 8
Электроцех 10
Бетоносмесительный узел 14
Формовочный цех 18
Арматурный цех 11
Автохозяйство 25
Цех по изготовлению металлопластиковых изделий 1
Склад готовой продукции 1
Всего  102
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3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента.  

На 1 сентября 2007 года  

№  
Наименование 
структурного 
подразделения  

Занимаемая 
должность  Ф.И.О. руководителя  Год 

рождения  

1  Генеральный директор ТОО «КСМК-2» Шегенов Насыр 
Садыкович  

1960 

2 Главный инженер Солтанкулова Роза 
Бегайдаровна 

1963 

3  Бухгалтерия  Главный бухгалтер  Плехова Галина 
Анатольевна 

1960  

4  Отдел маркетинга и 
сбыта  

Начальник отдела 
маркетинга и сбыта  

Аминова Акмарал 
Хайруллаевна 

1985  

5  Отдел кадров, отдел 
безопасности и 
охраны труда  

Начальник отдела 
кадров, инженер по 
ТБ 

Махатова Онласын 
Нысанбаевна 

1963  

6  Формовочный цех  Начальник 
формовочного цеха 

Рашимов Урман 
Есеналиевич 

1982  

7 Арматурный цех Начальник 
арматурного цеха 

Санкибаев Колдас 1954 

8  Бетоносмесительный 
узел  

Начальник 
бетоносмесительного 
узла 

Сатуллаев Нукусбай 
Раметуллаевич 

1967  

9  Отдел главного 
механика  

Главный механик  Насипов Мухратдин 
Ташоевич 

1951 

10  Автохозяйство Начальник 
автохозяйства 

Смагулов Абдижапар 
Алдибаевич 

1957  

11  Электроцех  Начальник 
электроцеха 

Нурмаханов Серикбай 
Абилакимович 

1959  

12  Цех по выпуску 
металлопластиковых 
изделий  

Начальник цеха по 
выпуску метало-
пластиковых изделий 

Петров Александр 
Анатольевич  

1958 

13 Склад готовой 
продукции 

Заведующая складом Глушко Любовь 
Викторовна 

1961 

 
 

3. Акционеры (участники) и аффилиированные лица эмитента  
18. Акционеры (участники) эмитента.  
 1) общее количество акционеров (участников) эмитента, которые владеют 

десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) 
эмитента:  

На 1 сентября 2007 года  

№  участник  Место жительства участника  Доля в оплаченном 
уставном капитале  

1  Дузбаев Жанат 
Курмангалиевич 

Республика Казахстан, г. 
Алматы, ул.Солнечная, 47 «А»  

100 %  
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2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации.  

Лица, не являющиеся участниками Общества, но контролирующие через другие 
организации, отсутствуют.  

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей):  

На 1 сентября 2007 года  

Полное 
наименование 
юридического 

лица  

Место 
нахождения  

Доля участия 
Общества в 
капитале юр. 

лица  
(в %)  

Вид 
деятельности  

Информация  
о первом  

руководителе  

ТОО «CS 
Investment»  

Алматин, область, 
Карасайский р-н,  

г.Каскелен 
ул.Жангозина, д.1 

50%  производство 
щебня 

Ергебеков 
Рашид 

Нурдаулетович 

Основной деятельностью ТОО «CS Investment» является производство щебня.  
 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.  
 Эмитент в промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, 
ассоциации, консорциумы, не входит. 
 
       21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента.  

1) Аффилированные лица по Дузбаеву Жанату Курмангалиевичу 
(Единственный участник ТОО «КСМК-2») 

На 01 сентября 2007 года 

№  Фамилия Имя 
Отчество  

Место-
проживание  

Основания для 
признания 

аффилиированнос
ти (Закон «Об 
Акционерных 
обществах)  

Род занятий  

1 

Дузбаева Несепкан, 
1936 г.р. 

г.Алматы, 11 мкр., 
ул. Солнечная, д. 
47 "А" 

п.2 ст.64 мама пенсионер 

2 

Дузбаева Баян 
Умирзаковна, 1969 
г.р. 

г.Алматы, 11 мкр., 
ул. Солнечная, д. 
47 "А" 

п.2 ст.64 супруга домохозяйка 

3 

Курмангалиева 
Адина Жанатовна, 
1993 г.р. 

г.Алматы, 11 мкр., 
ул. Солнечная, д. 
47 "А" 

п.2 ст.64 дочь учащаяся 9 класса 
КАУ 

4 

Дузбаева Аблай 
Жанатович, 1995 
г.р. 

г.Алматы, 11 мкр., 
ул. Солнечная, д. 
47 "А" 

п.2 ст.64 сын учащийся 6 класса 
физ-мат школы 

«Данашим» 

5 

Дузбаев Кенесары 
Жанатович, 2000 
г.р. 

г.Алматы, 11 мкр., 
ул. Солнечная, д. 
47 "А" 

п.2 ст.64 сын учащийся 1 класса 
школы №159 
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6 

Дузбаева Дарига 
Курмангалиевна, 
1956 г.р. 

г.Алматы, 
ул.Кирова, д. 
192/86, кв. 47 

п.2 ст.64 сестра (не 
замужем) 

Генеральный 
директор ТОО 
"RBR Estate" 

7 

Наурузбекова 
Гульжан 
Курмангалиевна, 
1960 г.р. 

г.Алматы, 09 мкр., 
д.28 "А", кв. 13 

п.2 ст.64 сестра (не 
замужем) 

Заведующая 
кафедры 

искусствоведения 
«КазНацАИ» им. 

Жургенова 

8 

Дузбаева Мара 
Курмангалиевна, 
1961 г.р. 

г.Алматы, 11 мкр., 
ул. Солнечная, д. 
47 "А" 

п.2 ст.64 сестра  домохозяйка 

9 

Коспаков 
Шайдильда, 1957 
г.р. 

г.Алматы, 11 мкр., 
ул. Солнечная, д. 
47 "А" 

п.2 ст.64 зять  Рабочий в 
техническом центре 

10 

Мадиева Гульмайра 
Курмангалиевна, 
1961 г.р. 

г.Алматы, ул. 
Наурызбай 
батыра, д.152, кв. 
43 

п.2 ст.64 сестра  Генеральный 
директор АО 

"Компания "CAIFC"

11 

Мадиев Биржан 
Мухамадиевич, 
1961 г.р. 

г.Алматы, ул. 
Наурызбай 
батыра, д.152, кв. 
43 

п.2 ст.64 зять  Президент АО 
«ACIG» 

12 

Сагындыкова 
Раушан 
Курмангалиевна, 
1966 г.р. 

г.Алматы, 
пр.Достык, д.36, 
кв. 6 

п.2 ст.64 сестра  Домохозяйка 

13 

Сагындыков Аскар, 
1963 г.р. 

г.Алматы, 
пр.Достык, д.36, 
кв. 6 

п.2 ст.64 зять  Вице-президент АО 
«КТС» 

 
2) Аффилированные лица по Шегенову Насыру Садыковичу (Генеральный 

директор ТОО «КСМК-2») 
На 1 сентября 2007 года  

№  Фамилия Имя 
Отчество  

Место-
проживание  

Основания для  
признания  

аффилиированности  
(Закон  

«Об Акционерных  
обществах)  

Род занятий  

1  Шегенов Насыр Садыкович (Генеральный директор)  

2  
Касенова Бактыбала 
Кыдыралиновна, 
1963 г.р. 

г.Алматы, 
ул.Аль-Фараби 
93/19  

п.2 ст.64 жена  домохозяйка  

3  

Шегенова Самал 
Насыровна, 1987 г.р. 

г.Алматы, 
ул.Аль-Фараби 
93/19 

п.2 ст.64 дочь Студентка 
Медицинского 
университета им. 
Аспандиярова 

4  
Шегенова Макпал 
Насыровна, 1989 г.р. 

г.Алматы, 
ул.Аль-Фараби 
93/19 

п.2 ст.64 дочь  Студентка 
университета 
Брунел, Англия  
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5  
Шегенов Даурен 
Насырович, 1992 
г.р. 

г.Алматы, 
ул.Аль-Фараби 
93/19 

п.2 ст.64 сын  Учащийся школы 

6  
Шегенов Нияз 
Насыровна, 1987 г.р. 

г.Алматы, 
ул.Аль-Фараби 
93/19 

п.2 ст.64 сын  Дошкольник  

7  
Жумагулова 
Мариха, 1940 г.р. 

г.Талдыкурган  п.2 ст.64 мать  Пенсионерка  

 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц.  

     тенге
Контрагент Основание Назначение Сумма  

Дузбаев Ж.К. Договор б/н от 07.06.2007г. 
Временная финансовая 
помощь 35 439 000

Дузбаев Ж.К. Договор б/н от 14.06.2007г. 
Временная финансовая 
помощь 455 000 000 

ТОО "RBR Estate" Договор б/н от 28.06.2007г. 
Временная финансовая 
помощь 15 000 000

      22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается 
информация об аффиллированности сторон сделки секьюритизации с указанием 
основания для признания аффилированности и даты ее возникновения. 
     Эмитент не является специальной финансовой компанией.   

4. Описание деятельности эмитента  
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 

основным видам деятельности эмитента.  
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:  
Основными конкурентами эмитента в г.Алматы и Алматинской области являются:  

6. ТОО «Темирбетон»  
7. АО «Алматыбетон»  
8. ТОО «Салават БС»   
9. ТОО «КСМК-1 »  
10. ТОО «КСМК-3» 

 Производство ТОО «КСМК-2» товарного бетона в 2006 году составило 31 459 
тонн, производство железобетонных изделий 9 519,36 тонн – доля эмитента на рынке по 
производству бетона и изделий из него по г.Алматы и Алматинской области составляет 
0,98% и 1,28% соответственно к общему производству. 

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным. 

На данный момент не представляется возможным сравнить деятельность ТОО 
«КСМК-2» со среднеотраслевыми показателями Республики Казахстан, ввиду отсутствия 
достоверной статистики и различиями в приоритетных видах деятельности компаний. 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в 
данной отрасли.  

На сегодняшний день строительный рынок Казахстана стремительно растет и это 
связано с рядом объективных причин: 

 стремительная урбанизация 
 миграционные процессы 
 рост  спроса на жилье 
 приток иностранного капитала 
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 постоянно растущие цены на недвижимость 
 ипотечное кредитование 

Наблюдается отчетливая тенденция роста инвестиций в жилищное строительство со 
стороны предприятий и организаций. Одним из главнейших факторов возникновения 
тенденции роста инвестиций в жилищное строительство, на наш взгляд, является: 
- развернувшая спекуляция на рынке жилья; 
- развитие ипотечного кредитования, которое значительно повысило спрос на жилье. 
За 2006 год в  Алматинской  области введено в эксплуатацию 376,3 тыс. кв. метров жилья, 
или 146,4% к соответствующему периоду прошлого года. По темпам жилищное 
строительство Алматинская область лидирует, а по объемам ввода жилья - 5 место в 
республике.  
В г.Алматы введено в действие в эксплуатацию 829,7 тыс. кв. метров, что на 137,1% 
больше по сравнению с 2005 годом. 
В настоящее время правительством разработана программа жилищного строительства на 
2005-2007, с принятием которой планируется увеличение объемов вводимого жилья до 3-4 
млн. кв. метров, а в дальнейшем до 5 млн. кв. метров в год, что превышает уровень 2003 
года в 2-2,5 раза. Планируется рост доли строительства в ВВП страны с 6% до 12,8% к 
2010 году. 
Вместе с ростом жилищного строительства на рынке стройматериалов резко увеличился 
на строительные материалы. На сегодняшний день производство строительных 
материалов в Казахстане является одним из приоритетных направлений. 

 
Отечественные предприятия способны обеспечить внутреннюю потребность лишь в 
строительных материалах первичной обработки. В настоящее время Казахстан 
импортирует даже такие виды стройматериалов, которые отечественные предприятия не 
только могут производить, но и обеспечивать ими внутренний рынок в достаточном 
объеме. Это песок, цемент, глина, кирпич, гранит, мрамор, щебень.  
В связи с происходящим ростом жилищного строительства производство бетона и 
изделии из него в Казахстане постоянно растет. Уровень спроса диктуется активностью в 
строительном секторе. Отечественные производители ввиду ограниченности мощностей 
не в состоянии удовлетворить его в период максимального спроса. Поскольку сейчас 
рынок активно растет, сложившийся уровень конкуренции оценивается как средний, 
усиливающийся в межсезонье. 
 В 2006 году прирост производства товарного бетона составил 13,2% относительно 
предыдущего года, а изделии из бетона на 19,4% соответственно к предыдущему году. За 
2005 год производство сборных железобетонных конструкций и его потребность в 
строительстве  составило 2366,0 тыс. тонн.  
 

 42



ТОО «КСМК-2» Проспект выпуска облигаций
 
Баланс ресурсов и использования товарного бетона в Республики Казахстан  

Наименование статей баланса 2005 г., т. 

Имеющихся ресурсов, всего 
в том числе: 

9 023 882,50

Произведено, всего 8 946 250,00
Использовано – всего 
в том числе 

9 023 882,50

Потребление на внутреннем рынке – всего 
в том числе 

8 921 903,10

Из общего потребления по видам экономической 
деятельности* 
в том числе 

8 921 903,10

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 105,60
Горнодобывающая промышленность 10 839,00
Обрабатывающая промышленность 216 793,10
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

1 024,20

Строительство 7 564 222,70
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного     пользования. 

1 040 446,00

Транспорт и связь 4 816,90
Прочие виды экономической деятельности 82 655,60

Запасы на конец года 101 979,40
Статистические расхождения -
источник: статистическое агентство Республики Казахстан  

 

Производство строительных материалов г. Алматы и Алматинской области, за 
январь-декабрь 2006 года 
  в натуральном 

выражении 
в % к 

соответствующему 
периоду прошлого 

года 
Двери, окна, коробки для дверей и рамы оконные, пороги для дверей, ставни, 
жалюзи и изделия аналогичные и их части из пластмасс, кг 
Алматинская область 345 976 164,1 
г. Алматы 4 192 829 75,7 
Конструкции строительные сборные из бетона, тонн 
Алматинская область 226 237 112,2 
г. Алматы 512 460 124,4 
Бетон товарный, тонн 
Алматинская область 611 193 151,4 
г. Алматы 2 739 976 114,8 
источник: статистическое агентство Республики Казахстан 

 

Баланс ресурсов и использования конструкции строительных сборных из бетона 
в Республике Казахстан 

Наименование статей баланса 2 005 

Ресурсы – всего 
в том числе: 

2 482 681,30
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Произведено, всего 2 365 984,00
Импортировано – всего 
в том числе: 

16 421,20

Кыргызстан 3 176,90
Российская Федерация 3 161,10
Узбекистан 17,10
Другие страны мира 10 066,10
Запасы на начало года 100 276,10
Использование – всего 
в том числе 

2 482 681,30

Потребление на внутреннем рынке – всего 
в том числе 

2 346 737,80

Из общего потребления по видам экономической деятельности* 
в том числе 

2 346 737,80

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 640,40
Горнодобывающая промышленность 23 185,10
Обрабатывающая промышленность 479 872,40
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17 274,90
Строительство 1 799 970,40
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования. 

9 641,60

Транспорт и связь 6 972,30
Прочие виды экономической деятельности 9 180,70
Экспорт – всего 
в том числе: 

20,80

Страны СНГ 
в том числе: 

19,40

Российская Федерация 19,40
Другие страны мира 1,40
Запасы на конец года 135 922,70
Статистические расхождения -
Источник: статистическое агентство Республики Казахстан  

Вышеуказанные статистические данные позволяют предположить: производство 
строительных материалов на данный момент не удовлетворяет в полной мере 
потребностям строительства – дальнейший рост темпов потребления строительных 
материалов (в частности бетона, изделий из бетона) и, следовательно,  потенциал развития  
эмитента сохранится в ближайшие три-пять лет.  

 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 

впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.  
Контракты, соглашения, которые впоследствии могут оказать существенное влияние 

на деятельность эмитента не заключались.  
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 

осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока 
действия и органа, выдавшего данный документ.  

Эмитент имеет государственную лицензию на право выполнение работ в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории 
Республики Казахстан, выдан Комитетом по делам строительства Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан от 08 апреля 2005 года, ГСЛ №00051, город 
Талдыкорган. Соответствие квалификационным требованиям на осуществление видов 
деятельности, указанных в двух Приложениях к Государственной лицензии подлежат 
подтверждению не позднее 08 апреля 2008 года.  
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Эмитент имеет следующие сертификаты соответствия производимой продукции 
требованиям безопасности (качества): 

- «смеси бетонные, готовые к употреблению»      №0102156 от 26.06.2007г. 
- «конструкции железобетонные для колодцев»   №1918862 от 26.06.2007г. 
- «плиты перекрытий железобетонные»                 №1918863 от 26.06.2007г. 
              
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних 

два года или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения.  

 

За период: Удельный вес, в % 
Отклонения, в 

тенге 

Наименование  2004 г. 2005г. 2006г. 2004 г. 2005г. 2006г. 

2005г 
к 

2004г. 

2006г 
к 

2005г 
Доход от основной 
деятельности всего, 
в т. ч.: 136 270,1 149 059,8 184 173,7 99,50% 85,30% 80,70% 12 790 35 114 
- бетон 58 076,9 75 302,8 110299,8 42,4% 43,1% 48,4% 17 226 34 997 
- ЖБИ 32 066,9 47 352,2 69 868,5 23,4% 27,1% 30,6% 15 285 22 516 
- СМР 46 126,3 3 405,9   33,7% 2,0% 0,0% -42720 -3 406 
- товарная арматура   4 501,5 119,6   2,6% 0,1% 4 502 -4 382 
- металлоп. изделия   2 302,3 2 766,9   1,3% 1,2% 2 302 465 
- металлоконструкции   3 939,3 1 118,9   2,3% 0,5% 3 939 -2 820 
- пенобетон   526,9     0,3%   527 -527 
- тарированный 
цемент   11 728,9     6,7%   11 729 

-11 
729 

В структуре доходов КСМК-2 за 2006 год основную долю доходов занимают доходы от 
реализации бетона – 110 299,8 тыс. тенге (48,4%) и железобетонные изделия – 69 868,5 
тыс. тенге (30,6%). На долю оставшихся доходов от реализованной продукции приходится 
порядка 1,8%.   

 
Объем реализации товаров по основной деятельности 

 

2% 1%

Бетон38%
Арматура товарная

ЖБИ
Металлопластиковые окна и двери

59% Металлоконструкции

0% 

 
 
 
Структура доходов за 2006 год показывает, что КСМК-2 в сравнении с 2005 годом не 
получены доходы от строительно-монтажных работ, реализации пенобетона, 
тарированного цемента по следующим причинам:  
Линия по производству пенобетона в КСМК-2 запущена в 2005 году, новый менеджмент 
КСМК-2 посчитал его производство низко рентабельным, и производство пенобетона 
было приостановлено. 
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В 2005 году у менеджмента КСМК-2 имелась возможность приобретать цемент по более 
низкой цене и в достаточных объемах, который тарировался в целях реализации на 
сторону.     

 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, 

услуг) по основным видам деятельности эмитента.  
Позитивные факторы:  

 Существенная производственная база и наличие новой техники. Достаточно 
квалифицированный персонал. 
 Развитие строительной индустрии в Казахстане признано приоритетной отраслью 
и имеет правительственную поддержку.  
 Программа создания финансового центра на базе г. Алматы (СЭЗ) означает 
приток населения в ближайшие годы. По предварительной оценке правительства 
составляет примерно на 250 000 человек в год до 2015 года. Исходя из этого, 
ежегодная потребность в жилье, составит порядка 5 млн. кв. м. А в настоящее 
время на рынке вводится в около 500 000 кв. м. в год.  
 Расширяется строительство дорог и транспортных развязок в г.Алматы. 
 Таможенные пошлины на импорт строительных материалов довольно высоки, 
что так же увеличивает себестоимость строительства. 
 Запрет на строительство в г.Алматы, проекты развития пригородов, рост города 
на запад и юго-запад.   

Негативные факторы:  
 Возросшая конкуренция на рынке в г. Алматы.  
 Большинство крупных компаний города Алматы на строительных объектах 
имеют собственные бетоносмесительные узлы и обслуживающую технику 
 Отсутствие собственной сырьевой базы. 
 Отсутствие узнаваемости торговой марки. 

 
 28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, 

услуг).  
1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых 

приходится десять и более процентов общего объема всех поставок:  
На 1 сентября 2007 года  

Наименование 
поставщика Местонахождение Наименование 

продукции 
Сумма 
поставок 

Доля 
(%) 

ТОО Sonik г.Алматы металл 689 378  1,5%
ТОО Компания Нурсат г.Алматы цемент 27 716 000  58,6%
ИП Сайдахметова г.Каскелен ГСМ 2 282 600  4,8%
ТОО AKSU TAS п.Фабричный песок, щебень 7 436 070  15,7%
ТОО Тас Кум п.Капчагай песок 1 314 000  3,2%
ТОО Даулетдорстрой п.Фабричный щебень 2 246 550  4,7%
Прочие   5 466 000 11,5%
ИТОГО   47 216 598 100%

 
Прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем:  

Эмитент планирует и в дальнейшем продолжать работу с указанными поставщиками, в 
тех же долях в общем объеме поставляемой продукции.  

2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 
десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
эмитента:  
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На 1 сентября 2007 года  

Наименование 
потребителей 

Место-
нахождение 

Вид 
деятельности 

Сумма 
потребления 

Доля 
(%) 

ТОО Сити Пресс г.Каскелен строительство 2 334 300 2,8%
ТОО АК Керей г.Каскелен строительство 1 744 800 2,1%
ТОО АК Конструкшн г.Каскелен строительство 1 577 800 1,9%
ТОО Интерьер Спектр г.Каскелен строительство 2 411 500 2,9%
ТОО Сити Конструкт г.Каскелен строительство 9 895 500 11,8%
ТОО НБК Строй п. Калкаман строительство 2 653 600 3,2%
ТОО Нордстрой г.Каскелен строительство 15 185 000 18,1%
ТОО Шалкар п.Шалкар строительство 6 066 411 7,2%
ТОО Buildex с.Шамалган строительство 1 410 000 1,7%
ТОО Шебер Курылыс п.Бесмайнак строительство 1 430 000 1,7%
Иные     39 125 478 46,7%
ИТОГО   83 834 389 100%

 
Основными клиентами ТОО «КСМК-2» являются: ТОО «Эристайл-Казахстан», ЧП Хван 
С., ТОО «Турхан», ТОО «Buildex», ТОО «Компания Скарлет LTD», ТОО «СК 
Алматыжилстрой», ТОО «Жондеу-Курылыс» с которыми заключены долгосрочные 
договора купли-продажи и поставки.  

Возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, 
услуг) эмитента.  

К возможным негативным факторам можно отнести увеличение конкуренции на 
рынке строительных материалов.  

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:  
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые 

носят сезонный характер и их доля в общем доходе эмитента:  
 В связи с особенностями строительства на строительных объектах по городу 
Алматы и Алматинской области спрос на реализуемые товары, а именно на бетонную 
продукцию с базы ТОО «КСМК-2» является сезонным. Учитывая характер строительства 
недвижимости города Алматы и Алматинской области, предполагается, что продажи 
продукции будут осуществляться круглый год, небольшое снижение продаж может 
наблюдаться лишь в зимний период.  

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту:  

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции:  

Компания не экспортирует свою продукцию.  
3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть 

совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты 
принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента.  

Таковые сделки не заключались.  
4) Будущие обязательства. Основные будущие обязательства эмитента и 

негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность 
эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, 
обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, 
количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого 
выпуска.  
       Эмитент не имеет обязательств, отвечающих данным критериям  
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5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание 
сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может 
произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него 
денежных и иных обязательств.  

Компания в судебных процессах не участвовала  
6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и 

его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший 
санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения 
санкции;  

Не имеются  
7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым 

будут подвергаться держатели облигаций:  
 • Экономические риски  
Экономические факторы риска связаны с резким увеличением спроса, и как следствие 
предложения на рынке строительства в Республике. Возможно некоторое уменьшение 
спроса в будущем, которое может отразиться на снижении цен. Но в связи с активным 
развитием г.Алматы и г.Астаны, а также страны в целом, данный сектор экономики 
является стратегическим, что обеспечивает устойчивый спрос на рынке в ближайшие 
минимум 10 лет.  
 • Влияние конкуренции  
На строительном рынке города Алматы и Алматинской области цены на продукцию ТОО 
«КСМК-2» аналогичны с ценами крупных производителей строительных материалов. 
Высокое качество выпускаемой продукции и своевременные поставки позволяют быть 
конкурентоспособными.  
 • Технические риски  
Оборудование ТОО «КСМК-2» за последний год постепенно технически обновляется: 
установлен новый бетоносмесительный узел; приобретена новая специальная 
автотранспортная техника. Технический риск морального и физического износа 
существует в малых размерах.  
 • Социальные риски  
Социальная и кадровая политика предприятия направлена на привлечение 
высококлассных специалистов и максимальное обеспечение сотрудников социальными 
благами. Проблема нехватки работников необходимого уровня квалификации решается 
посредством обучения в соответствующих учебных заведениях, в том числе обучением и 
стажировкой на производстве.  

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент.  

Не имеется  
  

5. Финансовое состояние  
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет 

пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.  
На 01 июля 2007 года 

№ п\п  Наименование  Балансовая стоимость  Доля в общей 
стоимости активов 

1  Лицензия 89 770,00 0,0052
2 Программное обеспечение 166 798,28 0,0098
3 ПДВ 58 000,00 0,0034

ИТОГО 314 568,28 0,0184
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31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости основных средств.  

На 01 июля 2007 года 
№ п\п Наименование Балансовая стоимость 

Доля в общей 
стоимости активов 

1 Земля 517 095 145,00 30,26%
2 Здания и сооружения 341 118 246,38 19,96%
3 Машины и оборудование 42 723 863,50 2,50%
4 Передаточные устройства 8 993 052,61 0,53%
5 Транспортные средства 130 292 289,37 7,63%
6 Прочие основные средства 899 551,01 0,05%

ИТОГО 1 041 122 147,87 60,93%
 

32. Инвестиции.  
 • прямые инвестиции в капитал других юридических лиц:  

Эмитент имеет 50 (Пятьдесят) % доли участия в уставном капитале ТОО “CS 
Investment” (г.Каскелен): сумма инвестиций на 01 июля 2007 года составляет 
29 027 000,00 (двадцать девять миллионов двадцать семь тысяч) тенге.   
• долгосрочные инвестиции: нет;  
• инвестиционный портфель: нет.  

 
33. Дебиторская задолженность.  
Структура дебиторской задолженности с указанием наименований организаций, 

имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более 
процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо список десяти 
наиболее крупных дебиторов эмитента:  

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице ниже  
На 01 июля 2007 года  

Наименование статьи Сумма (тенге) 
Долгосрочная дебиторская задолженность 0,00
       Прочая дебиторская задолженность  0,00
       Расходы будущих периодов  0,00
Краткосрочная задолженность 578 667 871,38
       Счета к получению   1 340 297,65
       Расходы будущих периодов  4 395 506,77
       Авансы выданные  56 379 958,48
Прочая дебиторская задолженность  516 552 108,48
                                                                ИТОГО 578 667 871,38

 
Список дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере 5 и 
более % от общей суммы дебиторской задолженности  

Дебиторская задолженность на 01 июля 2007 
№ 
п/п  

Наименование  Место-
нахождение  

сумма 
задолженности  

Срок 
погашения  

Доля 
в %  

1. Бетонстройсервис ст.Шемолган 10 478 242,00 4 кв. 2007 1,82 
2. Компания Нурсат г. Алматы 24 150 000,40 3 кв. 2007 4,21 
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3 Дузбаев Ж.К. г. Алматы 490 438 600,00 4 кв. 2007 
85,40 

4 ТОО «RBR Estate» г. Алматы 15 000 000,00 4 кв. 2007 
2,61 

 
34. Размер уставного и собственного капитала эмитента.  

Размер Уставного, Собственного капиталов на 01 июля 2007 года 
Вид капитала  Сумма (тенге)  

Уставный капитал 85 537 557,00   
Собственный капитал 919 025 698,42 
 

35. Займы.  
Эмитент на 01 июля не имеет банковские займы, задолженность эмитента состоит в 

лизинговых платежах, образованных при приобретении новой специальной техники 
(специализированных транспортных средств):  

На 01 июля 2007 года  
Структура займа  Сумма (тенге)  

Долгосрочные обязательства  0,00
Текущие обязательства  80 999 122,46

Краткосрочные займы и овердрафт  80 999 122,46
 ИТОГО 80 999 122,46
 
График погашения задолженности эмитента по лизинговым платежам 

Суммы к погашению Наименование 
организации Сумма (KZT) Вид 

обеспечения 3 кв-л 2007 4 кв-л 2007 1 кв-л 2008 
АО "Темирлизинг"  
РНН 032600008482 31 588 053,00 спецтехника 2 712 611,00 2 825 878,00 2 943 878,00 
АО "Альянс Лизинг"  
РНН 600900508204 16 315 572,38 спецтехника 1 284 954,16 1 025 735,05 1 072 829,67 
ТОО "Альянс-Фактор" 
РНН 600900535828 33 095 497,08 спецтехника 4 476 073,05 3 556 885,81 3 720 392,56 
ИТОГО 80 999 122,46   8 473 638,21 7 408 498,86 7 737 100,23 

  2 кв-л 2008 2 полугодие 
2008  2009 2010 Всего 

АО "Темирлизинг"  
РНН 032600008482 3 066 811,00 6 523 187,00 13 375 398,00 140 290,00 31 588 053,00 
АО "Альянс Лизинг"  
РНН 600900508204 1 116 291,65 2 396 945,73 5 504 646,89 3 914 170,23 16 315 572,38 
ТОО "Альянс-Фактор" 
РНН 600900535828 3 883 823,75 8 326 311,51 9 132 010,40 0,00 33 095 497,08 
ИТОГО 8 066 926,40 17 246 444,24 28 012 055,29 4 054 460,23 80 999 122,46 

 
      36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом 
основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные).  

Структура кредиторской задолженности 
На 01 июля 2007 года  

№ 
п/п 

                Наименование задолженности Сумма (тенге) 

1. Краткосрочная  кредиторская задолженность, в т.ч. 783 108 646,70
    Счета к оплате  84 795 336,29
    Авансы полученные 698 313 310,41
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2. Расчеты с бюджетом 665 078,33
3. Прочая кредиторская задолженность в т.ч. 4 877 946,12
    Расчеты с персоналом по оплате труда  3 766 541,55
    Прочие 1 111 404,57
  Итого 788 651 671,15

 
Список кредиторов, имеющих перед эмитентом кредиторскую задолженность в размере 5 
и более % от общей суммы кредиторской задолженности  

Кредиторская задолженность на 01 июля 2007 года 

№ 
п/п  Наименование  Место-

нахождение  

Сумма 
задолженности, 

в тенге  

Срок 
погашения 

Доля 
в % 

1  
RBR Estate ТОО 
(аванс по договору) г.Алматы 655 072 479,00 2008 83,65

2  Темир Лизинг ТОО  г.Алматы 31 588 053,00 2009   4,03
3 Альянс Лизинг ТОО  г.Алматы 16 315 572,38 2010  2,08
4 Альянс-Фактор ТОО г.Алматы 33 095 497,08 2009 4,23

 
36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за 

три последних завершенных года (в разрезе по итогам каждого из трех лет).  
    тенге 

Год 2004 2005 2006 2 кв. 2007 
Сумма чистого дохода 2 275 020 6 525 706 7 515 057 1 448 928

 
36-2. Левередж.  

    тенге 
Год 2004 2005 2006 2 кв. 2007 

Размер собственного капитала 7 347 548 13 873 254 578 026 082 919 025 698
Размер обязательств 16 246 791 79 783 714 249 848 857 789 651 671
Величина "левереджа"  2,21 5,75 0,43 0,86 

 
36-3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение 

которых влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций. 
 Данных критерий финансового состояния эмитент не имеет. 

 
6. Сведения о выпусках ценных бумаг  

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются:  

1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 
количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, 
привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), сумма основного долга, 
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество 
выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты погашения. Орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный 
регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска;  

До настоящего времени выпуск облигаций Обществом не осуществлялся. 
2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, 

а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, 
находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. 
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Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации такого выпуска;  

Эмитент организован в форме ТОО, поэтому выпусков акций не было.  
3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 

ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения 
таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам 
(отдельно по видам и выпускам);  

Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг не имеется.  

4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основания и дату их принятия;  

Эмитент не имеет приостановленных или признанных несостоявшимися либо 
аннулированных выпусков ценных бумаг.  

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям;  
Эмитент не производил выплаты по облигациям на данный момент.  
6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из 

двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием 
суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов;  

Эмитент организован в форме ТОО, поэтому начисление и выплата дивидендов не 
осуществлялась.  

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 
эмитента, включая наименования организаторов торгов;  

Эмитент не выпускал ценные бумаги.  
8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 

выпущенных эмитентом.  
 Эмитент ранее выпущенных ценных бумаг не имеет. 

 
7. Сведения о выпуске облигаций  

38. Сведения об облигациях:  
1) вид облигаций - купонные, без обеспечения.  
2) количество выпускаемых облигаций – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук  
    общий объем выпуска облигаций – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот 

миллионов) тенге  
3) номинальная стоимость одной облигации – 100 (сто) тенге  
4) вознаграждение по облигациям с указанием:ставки вознаграждения по облигациям  
ставка купонного вознаграждения по облигациям фиксированная и составляет 12% 

годовых. 
даты, с которой начинается обращение облигаций и начисление вознаграждения  
С даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО 

«Казахстанская фондовая биржа»;  
периодичности и даты выплаты вознаграждения 1 (Один) раз в год через каждые 12 

(Двенадцать) месяцев обращения облигаций, начиная с даты включения настоящего 
выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» до срока 
погашения;  

порядка и условий его выплаты  
Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета 

держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом 
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на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на 
получение дохода. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, 
вознаграждение выплачивается в долларовом эквиваленте по официальному курсу 
Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты;  

период времени, применяемого для расчета вознаграждения;  
Выплата производится из расчета временной базы 360 (Триста шестьдесят) дней в 

году и 30 (Тридцать) дней в месяце. 
5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием срока обращения 

облигаций и условий их погашения  
3 (Три) года с даты начала обращения облигаций до даты погашения облигаций;  

Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости 
облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения 
путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций;  

место, где будет произведено погашение облигаций;  
050014, Республика Казахстан, Алматинская область, ул.Жангозина, д.1;  
способ погашения облигаций;  
Погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления на текущие 

счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.  
5-1) условия и порядок оплаты облигаций:  
На получение номильнальной стоимости и суммы вознаграждения имеют права лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за которым осуществляется эти выплаты. Доход по 
облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой 
определния круга лиц, обладающих правом на полученгие дохода;  
5-2) обеспечение по облигациям:  
Выпуск облигаций является необеспеченным;  
5-3) при выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно 

указываются:  
Компания не является специальной финансовой компанией;  
5-4) сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место 

нахождения, контактные телефоны, фамилия, имя, при наличии - отчество первого 
руководителя, членов исполнительного органа);  

представитель держателей облигаций не предусмотрен;  
5-5) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты 

концессионного договора и постановления Правительства Республики Казахстан о 
предоставлении поручительства государства;  

Облигации выпуска не являются инфраструктурными;  
5-6)  
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (лицензия на занятие деятельностью 

по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, выданная Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организации №0406200352 от 19.03.2005 года), Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, 
ул. Достык, 291/3, тел/факс: +7 (327) 2669511, 2669512. Договор №133/07-РД «О ведении 
системы реестров держателей ценных бумаг» от 13 сентября 2007 года.  

5-7) сведения о платежном агенте:  

Платежный агент не предусмотрен.  

6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю:  
 • на получение номинальной стоимости  
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 • на получение вознаграждения;  

 • на удовлетворение своих потребностей в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан;  

 • свободно продавать и иным образом отчуждать облигации  

 • иные права, вытекающие из права собственности на облигации.  

сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату 
облигаций; в случаях досрочного выкупа или неполного размещения облигаций  

Досрочное (полное или частичное) погашение по облигациям данного выпуска не 
предусмотрено;  

7) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента, и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать 
досрочного погашения облигаций.  

• Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного 
вознаграждения, номинальной стомиости и последнего купонного вознаграждения 
в течение 20 (двадцати) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем 
окончания установленных данным проспектом сроков выплаты вознаграждения и 
основного долга. Если по истечению этого срока эмитент не исполнит свои 
обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

• Компания освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не 
представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, 
военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, срок выполнения Компанией своих обязательств по настоящему Проспекту 
отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.  

• Досрочное погашение не предусмотрено.  
8) информация об опционах:  

Опционы не предусмотрены  

39. Конвертируемые облигации:  
Конвертирование облигаций не предусмотрено.  
40. Способ размещения облигаций:  
1) Облигации размещаются в течение всего срока обращения:  
на организованном рынке: Размещения облигаций будет осуществляться в 

соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»  
на неорганизованном рынке: Размещения облигаций будет осуществляться путем 

проведения подписки.  
Облигации оплачиваются исключительно деньгами;  

При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации 
указывается в Договорах купли продажи облигаций заключаемых между эмитентом и 
инвестором.  

При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке 
АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».  

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, 
указываются условия конвертирования;  
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Конвертирование облигаций не предусмотрено  
7) сведения об организациях принимающих участие в размещении облигаций:  
АО «Компания «CAIFC», договор об оказании финансовых услуг №1 от 16.04.2007 г. 

АО «Компания «CAIFC» является полноправным членом Объедения юридических лиц 
«Ассоциации финансистов Казахстана» с 17 марта 2005 года (свидетельство серии В 
№154).  

 
41. Использование денег от размещения облигаций.  

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется инвестировать в постройку 
следующих объектов:  

 Завод по производству изделий из газобетона;  
 Завод по производству керамического кирпича.  

условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом 
распределении полученных денег не предусмотрены  
 

8. Дополнительная информация  
41-1. События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по 

облигациям эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право 
потребовать досрочного погашения облигаций:  

данный раздел не заполняется в связи с тем, что выпуск облигаций не является 
облигационной программой  

42. Ограничения в обращении облигаций.  
Ограничений в обращении облигаций не предусмотрено.  
43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким 

образом эти затраты будут оплачиваться.  
Сумма затрат Компании на регистрацию, выпуск и размещением первого выпуска 
облигаций составляет около 8 000 000 (Восемь миллионов) тенге и включает в себя:  
 • услуги финансового консультанта;  
 • услуги независимого регистратора;  
 • оплата вступительного и ежегодного листинговых сборов;  
 • прочие возможные накладные расходы.  

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций 
в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о 
деятельности эмитента.  
Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава Товарищества, Проспекта первого 
выпуска облигаций, а также иной информацией по адресу:  
050014, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, 
ул.Жангозина, д.1; телефон: +7 (327) 298-37-20, 298-39-14, факс +7 (327) 298-37-20;   
адрес net (вебсайт): www.ksmk-2.kz . 
А так же на официальном сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа», www.kase.kz.  

 
Генеральный Директор  
ТОО «КСМК-2»        Шегенов Н.С..   
 
Главный бухгалтер  
ТОО «КСМК-2»        Плехова Г.А.  
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