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 «Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в 

проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в 

настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно 

акционерного общества и его размещаемых акций. 

Акционерное общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой 

отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности 

акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерного общества, а 

также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в 

порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан 

от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария 

финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности 

и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о 

суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным 

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438). 

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом 

до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария 

финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой 

информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, 

установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 

года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой 

отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и 

аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о 

суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным 

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438)». 

 

 

 

г. Семей 
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Общие сведения об обществе 

 

1. Наименование общества в соответствии со справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица: 

 

1). справка о государственной регистрации юридического лица от 10 июня 2016 года, выдана 

Управлением юстиции города Семипалатинска Департамента юстиции Восточно-

Казахстанской области, номер регистрации 4734-1917-27-АҚ(ШҚ). 

 

2). полное и краткое наименование общества 

Наименование 

общества 

Полное Сокращенное 

На казахском языке «Қаражыра» Акционерлік Қоғамы «Қаражыра» АҚ 

На русском языке Акционерное Oбщество «Каражыра» АО «Каражыра» 

 

 

3). в случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные 

и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены. 

АО «Каражыра» (далее «Акционерное общество» или «общество») не имело изменений 

наименования. 

 

4). если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических 

лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных 

юридических лиц и (или) общества. 

 

Акционерное общество, было создано в результате преобразования ТОО «Каражыра ЛТД» 

(БИН 021240000409,  расположенного по адресу: 071412, Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская Область, город Семей, улица Би Боранбая, дом 93), в связи с чем является 

правопреемником всего имущества, всех прав и обязательств ТОО «Каражыра ЛТД». 

 

5). в случае наличия филиалов и представительств общества указываются их наименования, 

даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств 

общества в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) 

юридических лиц. 

 

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой или свидетельством о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием 

бизнес-идентификационного номера общества, номеров контактных телефонов, факса 

и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если 

фактический адрес общества отличается от адреса, внесенного в Национальный 

реестр бизнес-идентификационных номеров 

 

Место нахождения (в соответствии 

со справкой или свидетельством о 

гос. регистрации (перерегистрации) 

071412, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 

Область, город Семей, улица Би Боранбая, дом 93. 

Фактический адрес (в случае, если 

фактический адрес общества 

071412, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 

Область, город Семей, улица Би Боранбая, дом 93. 
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отличается от адреса, внесенного в 

Национальный реестр бизнес-

идентификационных номеров) 

БИН 021240000409 

Контакты 

Тел.: +7 (7222) 30-22-07  

Факс: +7 (7222) 30-21-89 

E-mail:  mail@karazhyra.kz 

 

3. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 

выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и 

(или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении 

статуса финансового агентства:      

Акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными 

рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан кредитные и 

иные рейтинги не присваивались. Статус финансового агентства обществу так же не 

присваивался. 

 

 

Крупные акционеры или учредители общества и органы общества 

 

4. Учредители (участники) владеющие 10 (десятью) или более процентами долей 

участия в уставном капитале общества: 

№ 
 

 

Полное наименование юридического 

лица, место нахождения/Фамилия, 

имя, отчество, год рождения 

учредителя - физического лица 

Количество и вид акций, 

предварительно 

оплаченных участниками, 

которые владеют 10 

(десятью) и более 

процентами долей участия 

в уставном капитале 

общества 

Дата, с которой 

участники стали 

владеть 10 (десятью) 

и более процентами 

долей участия в 

уставном капитале 

общества 

1 DEMEX LIMITED LIABILITY 

COMPANY,  

учрежденная по законодательству и в 

штате Южная Дакота, США, номер 

DL003535, адрес: USA, 400, West 

Apple Street, TEA, South Dakota, 57064 

800 000 штук простых 

акций 

 

 

10.06.2016 г. 

2 Огай Эдуард Викторович,  

1969 г.р., ИИН 691018300072, 

проживающий по адресу: Республика 

Казахстан, г. Алматы, ул. 

Текстильная, дом 76, кв. 11 

 

100 000 штук простых 

акций 
10.06.2016 г. 

3 Джуманбаев Владимир 

Викторович,  

1973 г.р., ИИН 730929300499, 

проживающий по адресу: Республика 

Казахстан, г. Алматы, микрорайон 

Самал-2, дом 70, кв. 23 

100 000 штук простых 

акций 
10.06.2016 г. 

 

5. Органы общества: 

 

1). Совет директоров акционерного общества. 

Совет директоров Акционерного общества не сформирован - на дату проспекта выпуска 

объявленных акций Акционерное общество является вновь созданным. 

mailto:mail@karazhyra.kz
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2). Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества. 

Исполнительный орган Акционерного общества (Генеральный директор) не сформирован - на 

дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь созданным.  

 

3). Комитеты совета директоров общества (при наличии). 

Комитеты совета директоров не создавались - на дату проспекта выпуска объявленных акций 

Акционерное общество является вновь созданным.  

 

4). Служба внутреннего аудита (при ее наличии). 

Служба внутреннего аудита не формировалась - на дату проспекта выпуска объявленных 

акций Акционерное общество является вновь созданным. 

 

6. Аффилиированные лица общества 
 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным.  
 

7. Сведения об аффилиированных лицах общества, являющихся юридическими 

лицами, в которых общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций или 

долей участия в уставном капитале данных юридических лиц: 

 

Акционерное общество не владеет акциями или долями участия в уставном капитале других 

юридических лиц. 

 

Виды деятельности общества 

 

8. Виды деятельности общества: 

1). Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, 

которые носят сезонный характер с указанием их доли в общем доходе общества:  
 

 разработка и эксплуатация месторождений, в том числе вскрышные, добычные, буровые, 

взрывные работы; 

 эксплуатация горных производств; 

 эксплуатация электрических сетей и подстанций; 

 производство, передача и распределение тепловой энергии; 

 гражданское и промышленное строительство, архитектурная, строительная и 

градостроительная деятельность; 

 производство и реализация строительных материалов и конструкций; 

 добыча и переработка камня; 

 переработка, дробление и обогащение угля; 

 строительство и укладка железнодорожных путей, включая верхнее строение 

железнодорожных путей; 

 маркшейдерские работы на горном отводе и за его пределами; 

 перевозка опасных грузов; 

  приобретение, хранение и использование прекурсоров; 

 буровзрывные работы, приобретение, транспортировка, хранение, применение, реализация 

взрывных веществ; 

 проектирование, изготовление, монтаж и ремонт бурового геологоразведочного, 

горношахтного оборудования и подъемных сооружений; 

 монтаж и ремонт энергооборудования; 

 проектирование и строительство электросетей; 



  4 

 монтаж и эксплуатация котлов, работающих под давлением; 

 осуществление инвестиционной деятельности; 

 разработка и реализация перспективных проектов развития энергетического комплекса, 

контроль за их исполнением; 

 организация оптовой и розничной торговли; 

 формирование стратегии и тактики в области научно-технических разработок, экологии 

производства и социальных программ; 

 представительская деятельность, маркетинг, инжиниринг; 

 перевозка грузов железнодорожным и иным транспортом; 

 обслуживание и ремонт машин, оборудования и его принадлежностей, необходимых для 

добычи и реализации угля; 

 внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

 услуги по управлению коммерческой деятельностью; 

 разработка и управление инвестиционными проектами; 

 привлечение инвестиций;  

 предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг; 

 осуществление импортных или экспортных операций исключительно в объеме, 

необходимом для достижения корпоративной цели общества; 

 аренда, продажа, покупка или приобретение иным способом имущества, в том числе 

недвижимого, в Республике Казахстан и за ее пределами и использование такого 

имущества в целях общества или в целях передачи его в субаренду другим лицам;  

 приобретение оборудования, материалов и услуг, необходимых или желательных для 

осуществления хозяйственной деятельности общества; 

 участие во встречах, семинарах, выставках и ярмарках в Республике Казахстан и за ее 

пределами; 

 предоставление гарантий и залог активов общества для обеспечения его договорных 

обязательств, включая финансирование в тенге и другой валюте; 

 участие в союзах, ассоциациях и любых других объединениях; 

 осуществление всех видов разрешенных инвестиций в Республике Казахстан и за ее 

пределами; 

 осуществление другой хозяйственной деятельности, необходимой для достижения целей 

общества, не запрещенной юридическим лицам, созданным в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 

Деятельность общества не является сезонной. Производство готовой продукции 

осуществляется круглогодично.  

Предусматриваются капитальные и текущие ремонты основного технологического 

оборудования задействованного:  

а) в подготовке к добыче угля;   

б) добыче угля;  

в) обеспечении вспомогательных и сопутствующих работ, связанных с деятельностью 

производства. 

Данная ремонты производится на основании утвержденных графиков планово- 

предупредительных ремонтов и технических регламентов и руководств по эксплуатации 

производителей оборудования. 

 

2). Сведения об организациях, являющихся конкурентами Акционерного общества: 

Полное название 

конкурента 

Местонахождение 

конкурента 

Преимущества 

конкурента перед 

обществом и (или) 

недостатки 

Недостатки 

конкурента и (или) 

преимущества 

Акционерного 
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Акционерного 

общества 

общества перед 

конкурентом 

АО «Шубарколь 

Комир» 

Карагандинская 

область,  

ст. Шубарколь 

1. Качественные 

характеристики угля: 

Марка «Д», зольность 

5-7%, Низшая теплота 

сгорания 5600 – 6 200 

кКал/кг. 

Географически 

расположен в центре 

РК: равнозначно удален 

от всех регионов РК; 

логистически 

привлекателен при 

отгрузках на Урал и 

Центральную часть РФ; 

при экспорте в Европу. 

Расположен в ВКО: 

имеет преимущество 

при отгрузках в 

Алтайский край, 

Омскую, Курганскую 

области РФ. Благодаря 

повышенной зольности 

13%-18% и наличию 

углистых сланцев, 

которые после полного 

сгорания угля 

становятся вторичными 

источниками тепла, 

имеет меньший расход 

топлива. 

АО «Майкубен Вест» 
Павлодарская обл,  

ст. Ушкулын 

Марка «Б-3».  

Ниже зольность. 

Марка угля «Б». 

Склонен к 

самовозгоранию, 

хрупкий, выше по 

влажности. 

ТОО «Гамма» 
Павлодарская обл,  

ст. Ушкулын 

Марка «Б-3».  

Ниже зольность. 

Марка угля «Б». 

Склонен к 

самовозгоранию, 

хрупкий, выше по 

влажности. 

ТОО «Разрез 

Кузнецкий» 

Карагандинская обл,  

г. Караганда 

Марка «Б-3».  

Ниже зольность. 

Марка угля «Б». 

Склонен к 

самовозгоранию, 

хрупкий,  не держит 

фракцию, выше по 

влажности. 

АО «SAT Комир» 
Карагандинская обл,  

г. Караганда 

Марка «Б-3».  

Ниже зольность. 

Марка угля «Б». 

Склонен к 

самовозгоранию, 

хрупкий,  не держит 

фракцию, выше по 

влажности. 

ТОО «Он-Олжа» 
Акмолинская обл,  

ст Коржунколь 

Марк «ГЖО» и «ГЖ». 

Имеет длительный срок 

хранения, прочный, 

хорошо держит 

фракцию. 

Имеет повышенную 

зольность: 32% для 

«ГЖО» и 25% для 

«ГЖ», имеет ниже 

показатель выхода 

летучих, высокое 

сажавыделение, 

влекущее  забиваемость 

в трубах. 

 

3). Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности акционерного общества. 

Факторы, позитивно влияющие на доходность: 

- повышение покупательской способности населения; 

- рост промышленного производства в РК; 

- увеличение потребление электроэнергии и теплоэнергии, пара; 
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- повышение спроса в Российской Федерации, в Киргизии и других странах СНГ. 

 

Факторы, негативно влияющие на доходность: 

- климат; 

- падение покупательской способности в регионе и в республике в целом; 

- рост конкурентного предложения на рынке; 

- замедление темпов роста экспортных продаж; 

- переход на другие виды топлива (газ, кокс). 

 

4). Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, 

затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, 

спонсируемые обществом. 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным.  

 

5). Сведения о доле импорта в сырье (работах, услугах), поставляемом (оказываемых) 

обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) обществом на 

экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг). 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь  

созданным.  

 

6). Сведения об участии общества в судебных процессах с указанием сути судебных 

процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или 

изменение деятельности общества, взыскание с него денежных и иных обязательств. 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным.  

 

7). Другие факторы риска, влияющие на деятельность общества. 

Риски, оказывающие влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг 

или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей 

на стоимость акций общества: 

Общество считает, что основным риском, влияющим на цену акций на организованном рынке 

ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, 

влияющей на стоимость акций общества, является падение спроса на продукцию вследствие: 

изменения климатических условий в сторону потепления в течение 2-5 лет подряд; сокращение 

объемов производства в отраслях Республики Казахстан, влекущих за собой уменьшение 

потребления электроэнергии, тепловой энергии, пара и горячей воды, и цементной 

промышленности. 

Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией и ставкам банковского процента: 

Эти риски влияют на Общество так же, как и на экономику Республики Казахстан. В своей 

деятельности Общество использует технологическое оборудование иностранного производства, 

поэтому на значительную часть затрат влияет курс тенге по отношению к российскому рублю и 

доллару США. Опыт прошлых девальваций показал, что стоимость продукции и услуг 

поставщиков и подрядчиков находится практически в прямой пропорции с изменением курса 

указанных валют. Небольшой объем экспорта (10-12% от объема продаж) не позволяет 

существенно снизить девальвационные риски. 

Текущее состояние экономики Республики Казахстан характеризуется высокими ставками 

банковского процента. Специфика деятельности Общества заключается в том, что при 

равномерном ведении горных работ продажи в весенне-летний период снижаются. Это приводит к 

существенным кассовым разрывам, и, соответственно, к привлечению заменых средств. Однако, 

учитывая незначительную долю расходов по процентам (1-1,5%), риск, связанный со ставкой 

банковского процента несущественен. 
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Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции: 

Общество уверенно занимает свою нишу на рынке Республики Казахстан, России и 

Кыргызстана за счет оптимального сочетания качества продукции и ее цены. Общество на 

постоянной основе проводит анализ рынков и мониторинг продукции конкурирующих 

предприятий. Ее деятельность направлена на внедрение эффективных технологий, использование 

современного и производительного оборудования, управленческого опыта для поддержания и 

улучшения конкурентоспособности своей продукции. 

Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением 

законодательства: 

Политическая ситуация в Республики Казахстан отличается стабильностью, в связи с этим 

данный риск незначителен. 

Риски, связанные с социальными факторами: 

Общество проводит взвешенную социальную политику, направленную на обеспечение 

работников благоприятными условиями труда, в связи с этим данный риск незначителен.  

 

9. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества в объеме, 

составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или 

потребляемых им товаров (работ, услуг). 

 

Сведения об основных поставщиках продукции  

№ Наименование Поставляемые ТМЦ 

1 ТОО "EastTradeSolution" дизельное топливо 

2 ТОО "КазАзот" селитра аммиачная 

3 ТОО "Комек Машинери" запчасти к спецтехнике 

4 ТОО "АстанаБелазСервиз" запчасти к спецтехнике 

5 ТОО "Aktiv Project" запчасти к спецтехнике 

6 ТОО "Искра-Сервис" материалы для буровзрывных работ 

7 ООО "ГлавАвтоТранс" запчасти и расходные материалы 

8 ТОО "Туркуаз Машинери" расходные материалы: масла  

9 ТОО "КазРосОйл" смазочные материалы: масла 

10 ТОО "Беларусская шина" шины для спецтехники 

11 ООО "ЭКГ Лидер" запчасти к экскаваторам 

12 ТОО "Hartex" запчасти 

         

Сведения об основных потребителях продукции  

Основные потребители продукции можно разделить на 4 группы: 

 продажа угля через товарную биржу для бюджетных и промышленных предприятий 

Республики Казахстан; 

 продажа угля по договорам на поставку угля на экспорт (Россия и Киргизия); 

 ТЕМ ВКО такие как AES Усть-Каменогорская ТЭЦ, АЭС Согринская ТЭЦ, ГКП 

Теплокоммунэнерго г. Семей, АО Риддер ТЭЦ,  ГП Теплоцентраль  и другие; 

 прочие предприятия такие как Усть-Каменогорские тепловые сети, коммунальные 

предприятия города Аягоза (Аягоз Жылу, Айгуль+К), Бухтарма Инфрасервис, КМЭП и другие. 

 

Финансовое состояние общества 

 

10. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема 

активов общества. 

Активы Общества составляют менее 10 (Десяти) процентов. 
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11. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой 

стоимости активов общества: 

1) наименование дебиторов общества, задолженность которых перед обществом составляет 5 

(пять) и более процентов от балансовой стоимости активов общества; 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным. 

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев 

делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием 

даты погашения) и сроки ее погашения. 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным. 

 

12. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема 

активов общества, которые являются обеспечением обязательств общества: 

1) наименование активов общества, которые являются обеспечением обязательств 

общества, с указанием соответствующей стоимости активов, которые являются 

обеспечением обязательств общества; 

Активы общества не являются обеспечением обязательств общества. 

 

2) наименование оценщика, дата оценки каждого актива:  

Активы общества не являются обеспечением обязательств общества. 

 

3) дата завершения действия соответствующих договоров:  

Активы общества не являются обеспечением обязательств общества. 

 

13. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема 

активов общества, которые переданы в доверительное управление: 

1) наименование активов общества, которые переданы в доверительное управление, с 

указанием соответствующей стоимости активов, которые переданы в доверительное управление; 

Активы общества не передавались в доверительное управление. 

 

2) наименование оценщика, дата оценки каждого актива; 

Активы общества не передавались в доверительное управление. 

 

3) дата завершения действия соответствующих договоров. 

Активы общества не передавались в доверительное управление. 

 

14. Кредиторская задолженность общества, составляющая 5 (пять) и более процентов 

от балансовой стоимости обязательств общества: 

1) наименование кредиторов общества; 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным. 

 

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев 

делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием 

даты погашения) и сроки ее погашения. 

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь 

созданным. 
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Сведения о выпуске объявленных акций 

 

15. Сведения о выпуске объявленных акций 

1) количество, виды объявленных  акций – 1 000 000 (один миллион) шт. простых акций; 

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями – 1 000 000 (один миллион) шт. 

простых акций; 

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями – 3 873 (три тысячи 

восемьсот семьдесят три) тенге 78 (семьдесят восемь) тиын; 

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – привилегированные 

акции не выпускаются; 

5) дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики 

определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных 

бумаг – протокол № 1 учредительного собрания Акционерного общества от 20 мая 2016 года. 
 

16. В случае если уставом общества предусмотрен обмен размещенных акций общества 

одного вида на акции данного общества другого вида, то в данном пункте раскрывается 

условия, сроки и порядок обмена размещенных акций общества одного вида на акции 

данного общества другого вида. 

Уставом общества не предусмотрен обмен размещенных акций одного вида на акции данного 

общества другого вида. 

 

17. Сведения о платежном агенте.  

1) полное и сокращенное наименование платежного агента; 

У общества отсутствует платежный агент. 

2) место нахождения, контактные телефоны, дата и номер договора общества с платежным 

агентом. 

У общества отсутствует платежный агент. 

 

18. Сведения о лице, оказывающем консультационные услуги по вопросам включения 

и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:  

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по 

вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи; 

Финансовым консультантом Эмитента является АО "SkyBridge Invest" 

2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по 

вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи; 

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, бизнес-центр "Есентай Тауэр", 

77/7, 12-й этаж; Телефон: (727) 311 06 06; Факс: (727) 311 16 06 

3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по 

вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи. 

Договор об оказании финансовых консультационных услуг №43-п.н. от 04.04.2016г. 

 

Информация для инвесторов 

 

19. Информация для инвесторов.  

1) места, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, проспектом выпуска 

объявленных акций, изменениями и дополнениями в указанные документы, а также 

сведения о наименовании средств массовой информации, используемых для публикации 

информации о деятельности общества в соответствии с уставом общества; 

 По адресу общества: 071412, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, 

город Семей, улица Би Боранбая, дом 93; 

 на web-портале депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz 

 на web сайте общества – www.karazhyra.kz 

http://www.dfo.kz/




«ҚАРАЖЫРА» 

Акционерлік Қоғамы 
 

 

«ЖАРИЯЛАНҒАН 

АКЦИЯЛАР 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІСІ»   

 

Толық атауы: «Қаражыра» 

 

Қысқартылған атауы:  

акционерлік қоғамы 

 «Қаражыра» АҚ 

 

«Жарияланған акциялар шығарылымының уәкілетті органмен мемлекеттік тіркелуі инвесторларға 

проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да кеңес беруді білдірмейді және осы 

құжатта қамтылған ақпараттың сенімділігін растамайды.  

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде көрсетілген бүкіл ақпарат сенімді 

болып табылатынын және инвесторларда акционерлік қоғам мен оның орналастыратын акцияларына 

қатысты теріс түсінік тудырмайтынын растайды. 

Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы 

заңнамаға сәйкес белгіленген қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында акционерлік 

қоғамның корпоративтік оқиғалары, жылдық қаржы есептілігі туралы ақпарат пен акционерлік қоғамның 

үлестес тұлғаларының тізімінің, сондай-ақ атқарушы орган мүшелеріне жыл нәтижесі бойынша берілетін 

жалпы сыйақы көлемі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі басқармасының 2016 

жылғы 28 қаңтардағы № 26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-

ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық 

есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы 

бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты 

орналастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен белгіленген (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) тәртіп пен мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді. 

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102-бабының 2-тармағында қамтылған өзгертулерді эмитент 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамаға сәйкес белгіленген 

қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру және бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпаратты оның пайда болған сәтінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн аралығында 

жариялау арқылы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 

«Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар 

туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес 

тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген 

сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен 

белгіленген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) тәртіпте 

бағалы қағаздарды ұстаушылар назарына жеткізеді. 

Семей қ. 
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Қоғам туралы жалпы мәліметтер 

 

1. Қоғамның заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасына 

немесе Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігіне сәйкес 

атауы: 

 

1). заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркелу) туралы анықтама 2016 жылғы 10 

маусымда Шығыс Қазақстан облысы Әділет Департаментінің Семей қаласы бойынша Әділет 

басқармасымен берілген, тіркеу нөмірі 4734-1917-27-АҚ(ШҚ). 

 

2). Қоғамның толық және қысқартылған атауы 

Қоғамның атауы Толық Қысқартылған 

Қазақ тілінде «Қаражыра» Акционерлік Қоғамы «Қаражыра» АҚ 

Орыс тілінде Акционерное Oбщество «Каражыра» АО «Каражыра» 

 

 

 3). қоғам атауы өзгерген жағдайда, оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған 

атаулары, сондай-ақ өзгертілген күндері көрсетіледі.  

 «Қаражыра» АҚ (бұдан әрі «Акционерлік қоғам» немесе «қоғам») атауын өзгертпеген. 

 

4). егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған 

болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғалар және (немесе) қоғамға қатысты құқықтық 

мирасқор туралы мәліметтер көрсетіледі. 

 

Акционерлік қоғам «Қаражыра ЛТД» ЖШС-ін қайта құру нәтижесінде құрылған (БСН 

021240000409,  орналасқан мекенжайы: 071412, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан 

облысы, Семей қаласы, Боранбай би көшесі, 93-үй), осыған байланысты «Қаражыра ЛТД» 

ЖШС-нің барлық мүлкінің, құқықтары мен міндеттемелерінің құқықтық мирасқоры болып 

табылады. 

 

5). қоғамның филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, олардың атаулары, тіркелген 

күндері, орналасқан жері және қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошталық 

мекенжайлары заңды тұлғалардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы 

анықтамасына сәйкес көрсетіледі. 

 

2. Қоғамның заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы анықтамаға немесе куәлікке 

сәйкес орналасқан жері қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі, байланыс 

телефондарының нөмірі, факс және электронды пошта мекенжайы, сондай-ақ 

қоғамның нақты мекенжайы Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізіліміне 

енгізілген мекенжайдан өзгеше болған жағдайда, нақты мекенжайымен бірге  

көрсетіледі  

 

Орналасқан жері (мемлекеттік 

тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

анықтамаға немесе куәлікке сәйкес  

071412 Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан 

облысы, Семей қаласы, Боранбай Би көшесі, 93-үй 

Іс жүзіндегі мекенжайы 
(қоғамның іс жүзіндегі мекенжайы 

Бизнес сәйкестендіру нөмірлерінің 

ұлттық тізіліміне енгізілген 

071412 Қазақстан Республикасы, шығыс Қазақстан 

облысы, Семей қаласы, Боранбай Би көшесі, 93 үй 
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мекенжайдан бөлек болған жағдайда) 

БСН 021240000409 

Байланысу 

Тел.: +7 (7222) 30-22-07  

Факс: +7 (7222) 30-21-89 

E-mail: mail@karazhyra.kz 

 

3. Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік 

агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген 

рейтингтер туралы мәліметтер. Қаржылық агенттік мәртебесін беру туралы мәліметтер:  

Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агенттіктер 

және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген кредиттік және басқа 

рейтингтер берілген жоқ. Сондай-ақ қоғамға қаржылық агенттік мәртебесі берілген жоқ.  

 

 

Қоғамның ірі акционерлері немесе құрылтайшылары және қоғамның органдары 

 

4. Қоғамның жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан артық 

үлесін иеленетін құрылтайшылар (қатысушылар): 

№ 
 

 

Заңды тұлғаның толық атауы, 

орналасқан 

орны/құрылтайшының - жеке 

тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты, 

туған жылы 

 

Қоғамның жарғылық 

капиталындағы қатысу 

үлесінің 10 (он) немесе 

одан артық үлесін 

иеленетін 

қатысушылардың 

алдын ала төлеген 

акцияларының саны 

мен түрі  

Қатысушылар 

қоғамның 

жарғылық 

капиталындағы 

қатысу үлесінің 10 

(он) немесе одан 

артық үлесін 

иелене бастаған күн  

1 DEMEX LIMITED LIABILITY 

COMPANY,  

Заң бойынша және АҚШ, Оңтүстік 

Дакота штатында құрылған, 

нөмірі DL003535, мекенжайы: 

USA, 400, West Apple Street, TEA, 

South Dakota, 57064 

 800 000 дана жай 

акция 

 
10.06.2016 г. 

2 Огай Эдуард Викторович,  

1969 ж.т., ЖСН 691018300072,  

Қазақстан Республикасы, Алматы 

қ., Текстильная к., 76-үй,  11-п. 

мекенжайында тұрады 

 

 100 000 дана жай 

акция 

10.06.2016 г. 

3 Джуманбаев Владимир 

Викторович,  

1973 ж.т., ЖСН 730929300499, 

Қазақстан Республикасы, Алматы 

қ., Самал-2 ықшам ауданы, 70-үй, 

23-п. мекенжайында тұрады 

100 000 дана жай 

акция 

10.06.2016 г. 

 

5. Қоғам органдары: 

 

1). Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі. 

mailto:mail@karazhyra.kz
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Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі құрылмаған - жарияланған акцияларды шығару 

проспектісі күніне қарай Акционерлік қоғам жаңадан құрылған болып табылады. 

 

 

2). Акционерлік қоғамның Алқалық (дара) атқарушы органы. 

Акционерлік қоғамның Атқарушы органы (Бас директор) құрылмаған - жарияланған 

акцияларды шығару проспектісі күніне қарай Акционерлік қоғам жаңадан құрылған болып 

табылады.  

 

3). Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері (болған жағдайда). 

Директорлар кеңесінің комитеттері құрылмаған - жарияланған акцияларды шығару 

проспектісі күніне қарай Акционерлік қоғам жаңадан құрылған болып табылады.  

 

4). Ішкі аудит қызметі (болған жағдайда). 

Ішкі аудит қызметі құрылмаған - жарияланған акцияларды шығару проспектісі күніне қарай 

Акционерлік қоғам жаңадан құрылған болып табылады. 

 

6. Қоғамның үлестес тұлғалары 
 

Жарияланған акцияларды шығару проспектісі күніне қарай Акционерлік қоғам жаңадан 

құрылған болып табылады.  

 

7. Акциялардың немесе осы заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу 

үлесінің 10 (он) немесе одан артық пайызын қоғам иеленген заңды тұлға болып 

табылатын, қоғамның қосылма тұлғалары туралы мәліметтер: 

Акционерлік қоғам басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы акцияларды немесе 

қатысу үлестерін иеленбеген. 

 

Қоғамның қызмет түрлері 

 

8. Қоғамның қызмет түрлері: 

1). Қоғамның жалпы кірісіндегі үлестерін көрсете отырып, маусымдық сипаттағы 

қызмет түрлерін көрсете отырып, қоғамның қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы:  
 

 кен орындарын өңдеу және пайдалану, соның ішінде аршу, өндіру, бұрғылау, жару 

жұмыстары;  

 тау-кен өндірісін пайдалану; 

 электр желілері мен қосалқы стансаларды пайдалану; 

 жылу қуатын өндіру, тарату және үлестіру; 

 азаматтық және өндірістік құрылыс, сәулет, құрылыс және қала құрылысы қызметі; 

 құрылыс материалдары мен конструкцияларды өндіру және сату; 

 тасты шығару және қайта өңдеу; 

 көмірді қайта өңдеу, ұсақтау және байыту; 

 темір жол жолдарының үстіңгі құрылысты қоса алғанда, темір жол құрылысы және жол 

салу; 

 тау кесіндісінде және оның шегінен тысқары маркшейдерлік жұмыстар жүргізу; 

 қауіпті жүк тасымалы; 

 прекурсорларды сатып алу, сақтау және пайдалану; 

 бұрғылау-жарылыс жұмыстары, жарылғыш заттарды сатып алу, тасымалдау, сақтау, 

қолдану, сату; 

 геологиялық барлау, тау-кен бұрғылау жабдықтары мен көтеру құрылғыларын 

жобалау, жасау және жөндеу; 



  4 

 энергия жабдықтарын монтаждау және жөндеу; 

 электр желілерін жобалау және құрылысы; 

 қысыммен жұмыс жасайтын қазандықтарды монтаждау және жөндеу; 

 инвестициялық қызметті жүзеге асыру; 

 энергетикалық кешенді дамытудың перспективалық жобаларын әзірлеу және жүзеге 

асыру, олардың орындалуына бақылау жасау; 

 толайым және бөлшектеп сатуды ұйымдастыру; 

 ғылыми-техникалық зерттеу, өндіріс экологиясы мен әлеуметтік бағдарламалар 

саласындағы стратегия мен тактиканы қалыптастыру; 

 таныстыру қызметі, маркетинг, инжиниринг; 

 жүктерді теміржол және басқа көлікпен тасымалдау; 

 көмірді өндіруге және сатуға қажетті машиналарды, жабдықтарды және оның керек-

жарақтарына қызмет көрсету; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет; 

 коммерциялық қызметті басқару жөніндегі қызметтер; 

 инвестициялық жобаларды әзірлеу және басқару; 

 инвестицияларды тарту; 

 кеңестік, ақпараттық және аналитикалық қызметтерді көрсету;  

 Қоғамның корпоративтік мақсатына жету үшін қажетті көлемде ғана импорттық және 

экспорттық операцияларды жүзеге асыру; 

 Қазақстан Республикасында және оның аумағынан тыс жерлерде мүлікті, соның ішінде 

жылжымайтын мүлікті жалдау, сату, сатып алу немесе басқа жолмен алу және мұндай 

мүлікті Қоғамның мақсатында немесе оны басқа тұлғаларға субарендаға тапсыру 

мақсатында пайдалану; 

 Қоғамның шаруашлық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті немесе қалаулы 

жабдықтарды, материалдарды және қызметтерді сатып алу;  

 Қазақстан Республикасында және оның аумағынан тыс жерлердегі кездесулерге, 

семинарларға, көрмелерге және жәрменкелерге қатысу; 

 Қоғамның шарт міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін, теңге және басқа валютадағы 

қаржыландыруды қоса алғанда, кепілдіктерді және Қоғам Активтерінің кепілдігін беру; 

 қоғамдарға, қауымдастықтарға және басқа бірлестіктерге қатысу; 

 Қазақстан Республикасында және оның аумағынан тыс жерлерде барлық рұқсат етілген 

инвестиция түрлерін жүзеге асыру; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар тыйым 

салмаған, Қоғамның мақсатына жету үшін қажетті басқа Шаруашылық қызметті жүзеге 

асыру. 

 

Қоғамның қызметі маусымдық болып табылмайды. Жылдық өнім өндірісі жыл бойы 

жүргізіледі.  

Мыналар үшін қолданылатын негізгі технологиялық жабдықтарды күрделі және ағымдағы 

жөндеу қарастырылған: 

а) көмір өндірісіне дайындық;  

б) көмір өндірісі;  

в) өндіріс қызметіне байланысты қосымша және ілеспелі жұмыстарды қамтамасыз ету. 

Бұл жөндеу жұмыстары бекітілген жоспарлы-алдын ала жөндеу кестелеріне және жабдық 

өндірушілерін пайдалану жөніндегі техникалық регламенттер мен басшылықтардың негізінде 

жүзеге асырылады.  

 

 

 

2). Акционерлік қоғамның бәсекелес ұйымдары туралы мәліметтер: 

Бәсекелестің толық Бәсекелестің Бәсекелестің Қоғам Бәсекелестің 
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атауы орналасқан жері алдындағы 

артықшылығы және 

(немесе) 

Акционерлік 

қоғамның 

кемшіліктері 

кемшіліктері және 

(немесе) 

Акционерлік 

қоғамның 

бәсекелестер 

алдындағы 

артықшылықтары 

«Шұбаркөл Көмір» 

АҚ 

Қарағанды облысы,  

Шұбаркөл ст. 

1. Көмірдің сапалы 

сипаттамалары: «Д» 

маркалы, күл 

қалушылығы 5-7%, 

жанудың ең төмен 

жылулығы 5600 – 

6 200 кКал/кж. 

Географиялық 

жағынан ҚР 

орталығында 

орналасқан: ҚР 

барлық аумақтарынан 

бірдей қашықтықта 

орналасқан; Оралға 

және РФ Орталық 

бөлігіне тиеу, 

Еуропаға экспорттау 

үшін  логистикалық 

тұрғыдан тиімді. 

ШҚО-да орналасқан: 

РФ Алтай өлкесіне, 

Омбы, Қорған 

облыстарына тиеу 

бойынша тиімді 

орналасқан. Жоғары 

күл қалушылығының 

13%-18% және көмір 

толық жанып 

біткеннен кейін 

қалатын көмір 

тақтатастардың 

болуының  арқасында 

екінші жылу көзі бола 

отырып, отынның аз 

жағылуына ықпал 

етеді. 

«Майкубен Вест» АҚ Павлодар облысы,  

Үш құлын ст. 

 «Б-3» маркалы.  

Күл қалдығы төмен.  

«Б» көмір маркасы. 

Өзінен өзі жануға 

бейім, морт, 

ылғалдылығы 

жоғары.  

«Гамма» ЖШС Павлодар облысы,  

Үш құлын ст. 

 «Б-3» маркалы.  

Күл қалдығы төмен.  

«Б» көмір маркасы. 

Өзінен өзі жануға 

бейім, морт, 

ылғалдылығы 

жоғары. 

«Разрез Кузнецкий» 

ЖШС 

Қарағанды обл,  

Қарағанды қ. 

 «Б-3» маркалы.  

Күл қалдығы төмен.  

«Б» көмір маркасы. 

Өзінен өзі жануға 

бейім, морт, 

фракцияны 

ұстамайды, 

ылғалдылығы 

жоғары.  

«SAT Комир» АҚ Қарағанды обл,  

Қарағанды қ. 

 «Б-3» маркалы.  

Күл қалдығы төмен.  

«Б» көмір маркасы. 

Өзінен өзі жануға 

бейім, морт, 

фракцияны 

ұстамайды, 

ылғалдылығы 

жоғары.  

«Он-Олжа» ЖШС Акмолинская обл,  «ГЖО» және «ГЖ» Күл қалдығы жоғары: 
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Қоржынкөл ст. маркалы. 

Сақтау мерзімі ұзақ, 

берік, фракцияны 

жақсы ұстайды. 

32%  «ГЖО» үшін 

және 25%  «ГЖ» үшін, 

ұшқыш заттардың 

шығу көрсеткіші 

төмен, мұржалардың 

бітелуіне әкеп соғатын 

құрымның жоғары 

құрамда болуы. 

 

3). Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сатылым (жұмыс, қызмет) 

табыстылығына оңтайлы және теріс әсер ететін факторлар. 

Табыстылыққа оңтайлы әсер ететін факторлар: 

- халықтың сатып алушылық қабілетінің артуы;  

- ҚР өнеркәсіптік өндірісінің өсімі;   

- электр қуатын, жылу қуатын және буды тұтынушылықтың артуы; 

- РФ, Қырғыз Республикасында және ТМД-ның басқа елдерінде сұранымның артуы 

 

Табыстылыққа теріс әсер ететін факторлар: 

- климат; 

- аймақта және жалпы Республикада сатып алу қабілетінің кемуі; 

- нарықтағы бәсекелестік ұсыныстарының өсімі;  

- экспорттық сатылым өсімі қарқынының баяулауы;  

- басқа отын түрлеріне ауысу (газ, кокс). 

 

4). Қоғамның лицензиялары (патенттері) және олардың әрекет ету кезеңі, зерттеулер мен 

өңдеулерге, соның ішінде қоғам демеушілік еткен зерттеу талдамаларына жұмсалған 

шығындар туралы ақпарат. 

Жарияланған акцияларды шығару проспектісі күніне қарай Акционерлік қоғам жаңадан 

құрылған болып табылады.  

 

 

5). Қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізат (жұмыстар, қызметтер) импортының 

үлесі және қоғам сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы 

көлеміндегі экспортқа өткізетін (шығаратын) өнім (жұмыс, қызмет) үлесі туралы 

мәліметтер. 

Жарияланған акцияларды шығару проспектісі күніне қарай Акционерлік қоғам жаңадан 

құрылған болып табылады.  

 

6). Нәтижесінде қоғамның қызметін тоқтатуға немесе өзгертуге, одан ақшалай немесе 

басқа міндеттемелердің өндірісіне әкеп соғуы мүмкін қоғам қатысқан сот процестерінің 

мәнін көрсете отырып, қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер  

Жарияланған акцияларды шығару проспектісі күніне қарай Акционерлік қоғам жаңадан 

құрылған болып табылады.  

 

7). Қоғамның қызметіне әсер ететін басқа тәуекел факторлары. 

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында немесе биржадан тыс нарықта 

акциялардың бағасына, сондай-ақ қоғамның акциялар құнына ықпал ететін нарықтағы 

өнім құнының өзгеруіне ықпал ететін тәуекелдер: 

Қоғам климаттық жағдайдың 2-5 жыл бойы қатарынан жылынуы, ҚР салаларында өндіріс 

көлемінің қысқаруы, соның салдарынан электр қуатын, жылу қуатын, буды және ыстық суды 

тұтынудың азаюы және цемент өнеркәсібінің қысқаруы салдарынан өнімге деген сұраныстың 

кемуі ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында немесе биржадан тыс нарықта акциялардың 
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бағасына, сондай-ақ қоғамның акциялар құнына ықпал ететін нарықтағы өнім құнының өзгеруіне 

ықпал ететін негізгі тәуекел болып табылады деп есептейді. 

Инфляциямен, девальвациямен және банк пайызы мөлшерлемелерімен сипатталатын 

тәуекелдер:  

Бұл тәуекелдер ҚР экономикасына, сондай-ақ Қоғамға ықпал етеді. Өз қызметінде Қоғам 

шетел өндірушілерінің технологиялық жабдықтарын қолданады, сондықтан шығындардың басым 

бөлігіне теңгенің рубльге және АҚШ долларына қатысты бағамы әсер етеді. Өткен девальвациялар 

тәжірибесі өнімнің құны мен жеткізушілердің қызметтері аталған валюталардың бағамының 

өзгеруіне тікелей пропорцияда екенін көрсетті. Біраз көлемдегі экспорт (сату көлемінен 10-12%) 

девальвациялық тәуекелдерді толық көлемде төмендетуге мүмкіндік бермейді.  

 ҚР ағымдағы экономикалық жағдайы банк пайыздарының жоғары мөлшерлемелерімен 

сипатталады. Қоғам қызметі тау-кен жұмыстарын бірқалыпты жүргізу кезінде көктем-жаз 

маусымында сатылымдар азаятындығымен ерекшеленеді. Бұл айтарлықтай кассалық құлдырауға 

және сәйкесінше ауыстыру құралдарын тартуға әкеп соғады. Алайда, пайыздар бойынша маңызды 

емес шығыс үлесін ескере келе (1-1,5%), банк пайызының мөлшерлемесіне байланысты тәуекел 

маңызды емес болып табылады.  

 Шығарылатын өнімнің бәсекелестік қабілетіне байланысты тәуекелдер 

Қоғам өнім сапасы мен бағасының үйлесуінің арқасында ҚР, Ресей және Қырғызстан 

нарығында өз орнын алып отыр. Қоғам тұрақты түрде нарықтар талдауын және бәсекелес 

кәсіпорындар өнімінің мониторингін жүргізіп отырады. Оның қызметі өз өнімінің бәсекеге 

қабілеттілігін қолдауға және жақсарту үшін тиімді технологияларды ендіруге, заманауи және 

өндіргіш жабдықтарды, басқарушылық тәжірибені ендіруге бағытталған.  

 Елдегі саяси жағдай өзгерісімен және заңнаманың өзгеруіне байланысты тәуекелдер: 

ҚР саяси жағдай тұрақтылығымен ерекшеленеді, соған орай бұл тәуекелдің маңызы аз.   

 Әлеуметтік факторларға байланысты тәуекелдер: 

Қоғам қызметкерлерді оңтайлы еңбек жағдайымен қамтамасыз етуге бағытталған саясатты 

ұстанғандықтан, бұл тәуекел маңызды емес.  

 

9. Қоғам өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) 

жалпы құнынан 5 (бес) және одан артық пайызды құрайтын көлемде қоғамның 

тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы 

мәліметтер.  

 

Өнімді негізгі жеткізушілер туралы мәліметтер  

№ Атауы Жеткізілетін ТМҚ 

1 "EastTradeSolution" ЖШС дизель отыны 

2  "КазАзот" ЖШС аммиакты селитра 

3 "Комек Машинери" ЖШС арнайы техникаға арналған қосалқы бөлшектер 

4 "АстанаБелазСервиз" ЖШС арнайы техникаға арналған қосалқы бөлшектер 

5 "Aktiv Project" ЖШС арнайы техникаға арналған қосалқы бөлшектер 

6 "Искра-Сервис" ЖШС бұрғылау жарылыс жұмыстарына арналған материалдар  

7 "ГлавАвтоТранс" ЖШҚ қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдары  

8 "Туркуаз Машинери" ЖШС шығыс материалдары: майлар  

9 "КазРосОйл" ЖШС жағар материалдар: майлар 

10 "Беларусская шина" ЖШС арнайы техникаға арналған шиналар  

11  "ЭКГ Лидер" ЖШҚ экскаваторларға арналған қосалқы бөлшектер 

12 "Hartex" ЖШС қосалқы бөлшектер 

   

Өнімді негізгі тұтынушылар туралы мәліметтер 

Өнімді негізгі тұтынушыларды 4 топқа бөлуге болады:   
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 көмірді ҚР бюджеттік және өндірістік кәсіпорындар үшін тауарлық биржа арқылы сату;  

 көмірді экспортқа шығару шарттары бойынша сату (Ресей және Қырғызстан);  

 ШҚО AES Өскемен ЖЭО, АЭС Согра ЖЭО, Теплокоммунэнерго МҚК Семей қ., Риддер 

ЖЭО АҚ, Теплоцентраль МК сияқты және басқарлар; 

  Өскемен жылу желілері, Аягөз қаласының коммуналдық кәсіпорындары (Аягөз Жылу, 

Айгуль+К), Бухтарма Инфрасервис, КМЭП және басқалар. 

 

Қоғамның қаржылық жағдайы 

10. Қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайызын құрайтын 

қоғам активтері.  

Қоғамның активтері құрайды кем дегенде 10 (Он) пайызы. 

 

11. Қоғамның өз активтерінің теңгерімдік құнынан 5 (бес) және одан артық пайызын 

құрайтын дебиторлық берешегі: 

1) Қоғам алдындағы берешегі қоғам активтерінің теңгерімдік құнынан 5 (бес) және одан 

артық пайызын құрайтын қоғам дебиторларының атауы; 

Жарияланған акцияларды шығару проспектісі күніне қарай Акционерлік қоғам жаңадан 

құрылған болып табылады. 

2) өтелуі тиісті сомалар (жақын арадағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, 

қалған сомалар жылдарға бөлініп, өтелетін күнімен қоса көрсетіледі) және оларды 

өтеу  мерзімдері. 

Жарияланған акцияларды шығару проспектісі күніне қарай Акционерлік қоғам жаңадан 

құрылған болып табылады. 

 

12. Қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан артық пайыздарын құрайтын, 

қоғам міндеттемелерінің қамтылуы болып табылатын қоғамның активтері:  

 

1) қоғам міндеттемелерінің қамтылуы болып табылатын тиісті активтер құнын көрсете 

отырып, міндеттемелерінің қамтылуы болып табылатын қоғамның активтерінің атауы;  

Қоғам активтері қоғам міндеттемелерінің қамтылуы болып табылмайды. 

 

2) бағалаушының атауы, әрбір активтің бағаланған күні:  

Қоғам активтері қоғам міндеттемелерінің қамтылуы болып табылмайды. 

 

3) тиісті шарттардың әрекеті аяқталған күн:  

Қоғам активтері қоғам міндеттемелерінің қамтылуы болып табылмайды. 

 

 

13. Сенімді басқаруға берілген қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан 

артық пайыз құрайтын қоғам активтері: 

1) Сенімді басқаруға берілген активтердің тиісті құны көрсетіліп, сенімді басқаруға берілген 

қоғам активтерінің атауы; 

Қоғам активтері сенімді басқаруға берілмеген. 

 

2) бағалаушының атауы, әрбір активтің бағаланған күні; 

Қоғам активтері сенімді басқаруға берілмеген. 

 

3) тиісті шарттардың әрекеті аяқталған күн. 

Қоғам активтері сенімді басқаруға берілмеген. 

 

14. Қоғамның өз міндеттемелерінің теңгерімдік құнынан 5 (бес) және одан артық 

пайызын құрайтын кредиторлық берешегі: 



  9 

1) қоғам кредиторларының атаулары; 

Жарияланған акцияларды шығару проспектісі күніне қарай Акционерлік қоғам жаңадан 

құрылған болып табылады. 

 

2) өтелуі тиісті сомалар (жақын арадағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, 

қалған сомалар жылдарға бөлініп, өтелетін күнімен қоса көрсетіледі) және оларды өтеу  

мерзімдері. 

Жарияланған акцияларды шығару проспектісі күніне қарай Акционерлік қоғам жаңадан 

құрылған болып табылады. 
 

Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер 

 

15. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер  

1) жарияланған акциялар саны, түрлері – 1 000 000 (бір миллион) дана жай акция; 

2) құрылтайшылар төлейтін акциялар саны, түрі  – 1 000 000 (бір миллион) дана жай акция; 

3) құрылтайшыларға төленетін бір акцияның атаулы құны – 3 873 (үш мың сегіз жүз жетпіс үш)   

теңге 78 (жетпіс сегіз) тиын; 

4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдендірілген мөлшері – 

артықшылықты акциялар шығарылмайды;  

5) қоғамның бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу 

кезінде акциялар құнын анықтау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы немесе 

құрылтайшы жиналысы бекіткен күн – Акционерлік қоғамның құрылтайшылар жиналысының 

2016 жылғы 20 мамырдағы № 1 хаттама.  
 

16. Егер қоғам жарғысымен қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы 

қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау қарастырылған болса, онда бұл тармақта 

қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы қоғам акцияларының басқа 

түріне айырбастау шарттары, мерзімі мен тәртібі көрсетіледі. 

Қоғам жарғысымен қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы қоғам 

акцияларының басқа түріне айырбастау қарастырылмаған. 

 

17. Төлем агенті туралы мәліметтер.  

1) төлем агентінің толық және қысқартылған атауы;  

Қоғамның төлемдік агенті жоқ. 

2) орналасқан жері, байланыс телефондары, қоғамның төлем агенттерімен шарттарының күні 

мен нөмірлері.   

Қоғамның төлемдік агенті жоқ. 

 

18. Қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне кіргізу және содан табылу 

мәселелері бойынша сабағаттық қызмет көрсететін тұлға туралы мәліметтер:  

1) Қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне кіргізу және содан табылу мәселелері 

бойынша сабағаттық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқарған атауы; 

Эмитенттің қаржы кеңесшісі "SkyBridgeInvest"  АҚ болып табылады  

2) Қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне кіргізу және содан табылу мәселелері 

бойынша сабағаттық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары: 
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., әл-Фараби д-лы, "Есентай Тауэр" бизнес-орталығы, 77/7, 12-

қабат; Телефон: (727) 311 06 06; Факс: (727) 311 16 06 

3) Қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне кіргізу және содан табылу мәселелері 

бойынша сабағаттық қызмет көрсететін тұлғаның қоғаммен шарт жасаған күні және 

шарттың нөмірі. 

Сабағаттық қаржы қызметтерін көрсету туралы 04.04.2016 ж. №43-п.н. шарт. 

 








