
                                         
 

 
  
  
  

ППРРООССППЕЕККТТ  ВВТТООРРООГГОО  
ВВЫЫППУУССККАА    
ООББЛЛИИГГААЦЦИИЙЙ  

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«KAZTRANSCOM» 

(АО «KAZTRANSCOM») 
 

индексированные купонные облигации без обеспечения 
в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук 
на сумму 3 000 000 000  (три миллиарда) тенге 

 
 
 
 
 

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. 
 

Алматы, 2009 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 
2. Наименование эмитента. 

 На государственном 
языке 

На русском языке На английском 
языке 

Полное 
наименование 

«KazTransCom» 
Акционерлік қоғамы 

Акционерное общество 
«KazTransCom» 

Joint Stock Company 
«KazTransCom»  

Сокращенное 
наименование 

«KTC» АҚ АО «KTC» JSC «KTC» 

 
Изменения наименования Эмитента:  

№ Полное наименование Сокращенное наименование Дата изменения 

1. Открытое Акционерное 
Общество «KazTransCom» 

ОАО «KazTransCom» 01.08.2001 

2. Акционерное Общество 
«KazTransCom» 

АО «KTC» 21.07.2007 

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 

Наименование регистрирующего 
органа: 

Управлением юстиции Махамбетского района 
Атырауской области Министерства Юстиции 
Республики Казахстан 

Дата и номер свидетельства о 
государственной регистрации 
(перерегистрации ) общества: 

№ 39-1915-08-АО от 26.07.2008 года 

 
4. Регистрационный номер налогоплательщика. 
Регистрационный номер: 150 800 000 329  

 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и 
факса, адрес электронной почты. 
Юридический адрес: 060011, Республика Казахстан, Атырауская область, 

Махамбетский район, 5 км. Уральского шоссе. 

Фактический адрес: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Радостовца, 69. 

Телефоны/факс: Тел.: +7 (727) 270 13 10, Факс: +7 (727) 270 13 18 

E-mail: info@kaztranscom.kz 
 
 
 
 
 
 
6. Банковские реквизиты эмитента. 
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Наименование и реквизиты 
банка 

Место нахождения 
банка 

Банковские реквизиты эмитента  

АФ АО «Казкоммерцбанк»,  
БИК: 190 501 724, код банка 724 

г. Алматы, ул. 
Гагарина, 135 «Ж» 

ИИК: KZT 018 467 700 , 079 467 
891; USD 015 070 734; EUR 015 
070 734; GBR 015 070 734; 

АФ АО «Альянс Банк»,  
БИК: 190 501 794, код банка 794 

г. Алматы, ул. 
Фурманова, 100 «А» 

ИИК: KZT 052 203 596 , 000 268 
729 ; USD102 203 637 ; RUB 582 
203 833; 

АО «СИТИБАНК 
КАЗАХСТАН», БИК: 
190 501 832, код банка 832 

г. Алматы, ул. 
Казыбек би, 41 

ИИК: KZT 250 155 001; USD 
250 155 302; 

ДБ АО “HSBC Банк Казахстан» , 
БИК :190 501 949, код банка 949 

г. Алматы, 
пр.Достык, 43 

ИИК: KZT 000181501; USD 
000181010 

АО «КАЗИНВЕСТБАНК» , БИК 
:190 501 920, код банка 920 

г. Алматы, 
пр.Достык, 172 

ИИК: KZT 005467850; USD 004 
070 345; 

АФ АО «БТА Банк» 
,БИК :190 501 306, код банка 306 

г. Алматы, ул.Айтеке 
Би,55 

ИИК: KZT 950467257; 

АОФ №139900 АО «Народный 
Банк Казахстана» БИК :190 
551601, код банка 601 

г. Алматы, ул. 
Розыбакиева ,101 

ИИК: KZT 079467145; USD 065 
070 834. 

 
7. Виды деятельности эмитента. 
Предметом деятельности эмитента являются: 
1) Предоставление юридическим и физическим лицам услуг телекоммуникаций, в том 
числе, но не ограничивая:  
§ по предоставлению услуг местной телефонной связи; 
§ по предоставлению услуг передачи данных; 
§ по предоставлению услуг телекоммуникаций по выделенной сети связи; 
§ по предоставлению услуг по организации частных сетей; 
§ по предоставлению услуг мобильной телекоммуникационной связи (подвижной 
радио/радиотелефонной, транкинговой связи); 

§ по предоставлению услуг международной и междугородной телефонной связи; 
§ по предоставлению услуг IP-телефонии. 

2) Осуществление технологической деятельности в сфере телекоммуникаций, в том 
числе: 
§ проектирование, строительство  и эксплуатация общереспубликанских, 
магистральных и международных линий связи; 

§ строительно-монтажные, ремонтные и пуско-наладочные работы; 
§ инновационная деятельность; 
§ метрологическая деятельность в области телекоммуникации; 
§ организация бесперебойной передачи всех видов информации по каналам связи, 
повышение надежности и качества работы и эффективное использование сетей 
телекоммуникации; 

§ организация работ по развитию и модернизации телекоммуникационных сетей  
Общества; 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


§ организация капитального строительства зданий и объектов телекоммуникаций; 
§ формирование сетей телекоммуникации Общества; 
§ реконструкция объектов телекоммуникации в целях увеличения их 
производственно-экономической эффективности; 

§ участие в подготовке и реализации международных проектов по 
телекоммуникациям; 

§ осуществление расчетов между различными операторами и пользователями услуг 
связи; 

§ участие в интересах Общества в международных телекоммуникационных и иных 
организациях и объединениях. 

3) Осуществление иной деятельности: 
§ ведение разрешенной для Общества внешнеэкономической деятельности в 
установленном законодательством порядке; 

§ промышленное гражданское строительство ; 
§ торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность; 
§ менеджмент, маркетинг, инжиниринг; 
§ оказание информационных, сервисных и других, не запрещенных для Общества 
услуг; 

§ выпуск и реализация ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынках; 
§ покупка и продажа государственных и негосударственных ценных бумаг; 
§ инвестирование средств Общества в отраслевые и региональные программы и 
проекты; 

§ участие собственными средствами в деятельности других юридических лиц в 
целях создания передовых технологий, совместных производств для реализации 
целей деятельности Общества; 

§ организация работ по охране труда и технике безопасности; 
§ создание сервисного обслуживания средств телекоммуникаций; 
§ иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству 
Республики Казахстан. 

4) Деятельность, связанная с реализацией и хранением специальных технических средств 
для проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий; 

5) Деятельность, связанная с реализацией, использованием и хранением средств 
криптографической защиты информации; 

6) Деятельность, связанная с обращением с источниками ионизирующего излучения. 
 
 
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. 
Решением Биржевого совета от 28 августа 2008 года, простые (НИН-KZ1C11750011) и 
привилегированные (НИН-KZ1P11750117) акции АО «KazTransCom» переведены во 
вторую категорию сектора «Акции», купонные облигации первого выпуска (НИН-
KZ2CKY07A834) переведены  в первую подкатегорию категории «Долговые ценные 
бумаги без рейтинговой оценки» официального списка ценных бумаг Казахстанской 
Фондовой Биржи.  
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В настоящее время Эмитент не имеет рейтинговой оценки от международных или 
отечественных агентств. 
В случае если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер 
постановления уполномоченного органа.  
Статус финансового агентства эмитенту не присваивался.  
 
9. Наименования, даты регистрации, места  нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента. 

№ 
п.п. 

Наименование Дата регистрации  Место нахождения и 
почтовые адреса 

1. Восточный филиал 
акционерного общества 
«KazTransCom» 

Свидетельство № 1201-
1945-Ф-л от 04.03.2005 г. 

140005, г. Павлодар, ул. 
Ак.Бектурова, д. 2 

2. Западный филиал 
акционерного общества 
«KazTransCom» 

Свидетельство № 1-1915-
08-Ф-л от 19.10.2004 г. 

060011, Атырауская область, 
Махамбетский район, 5 км. 
Уральского шоссе 

3. Актюбинский филиал 
акционерного общества 
«KazTransCom» 

Свидетельство № 1376-
1904-Ф-л от 28.10.2004 г. 

030000, г. Актобе, пос. 
Заречный, п/я 195 

4. Астанинский филиал 
акционерного общества 
«KazTransCom» 

Свидетельство № 2232-
1901-Ф-л от 12.10.2004 г. 

010000, г. Астана, Левый берег, 
ул. 68, д. 3 

5. Уральский филиал 
акционерного общества 
«KazTransCom» 

Свидетельство № 716-
1926-Ф-л от 26.10.2004 г. 

09005, г. Уральск, а/я 47, п. 
Желаево, промрайон д. 7 

6. Мангистауский филиал 
акционерного общества 
«KazTransCom» 

Свидетельство № 812-
1943-Ф-л от 05.07.2005 г. 

130003, г. Актау, 22 мкр. 

7. Южный филиал 
акционерного общества 
«KazTransCom» 

Свидетельство № 2364-
1910-Ф-л от 25.11.2004 г. 

050091, г.Алматы, ул. 
Желтоксан, 96 

8. Представительство 
акционерного общества 
«KazTransCom» в г. Москва 

Свидетельство № 14999 
от 25.08.2005 г. 

Россия, г. Москва, ул. 3-я 
Хорошевская, 11 

 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 
при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит 
финансовой отчетности эмитента за последние три завершенных финансовых года с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 
палатам). 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и 
финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание 
соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению 
проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к 
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

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. 
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Аудит финансовой отчетности  в период с 2006 по 2008 года проводился  
Наименование аудиторской 
организации 

Фамилия, Имя Аудитора, Должность 

2006 г. - Товарищество с 
ограниченной ответственностью  
“KPMG Audit 
Лицензия № 0000021 от 6 декабря 
2006 года на занятие аудиторской 
деятельностью 
Является членом следующих 
профессиональных ассоциаций: 
• Рабочая группа по МСФО 
при Министерстве финансов 
Республики Казахстан;  

• Рабочая группа по внесению 
изменений и дополнений в Закон 
РК "об аудиторской деятельности" 
при Министерстве финансов 
Республики Казахстан;  

• Палата аудиторов 
Республики Казахстан;  

• Европейская бизнес-
ассоциация Республики Казахстан 
(EUROBAK);  

• Американская Торговая 
Палата в Республике Казахстан;  

• Международный центр по 
налогам и инвестициям (ITIC).  
 

2007 - 2008 г.- Товарищество с 
ограниченной ответственностью  
“ПрайсуотерхаусКуперс” 
Лицензия № 0000005 от 21 октября 
1999 года на занятие аудиторской 
деятельностью 

Бердалина Жанат Колановна- управляющий партнёр, 
сертифицированный аудитор  
Мэттью Робин Кук -партнёр по аудиту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бекенов Жанбота – генеральный директор  
 Инкарбекова Дана – партнер по аудиту 

 
 
Финансовые консультанты: 

1) АО «Алматы Инвест Менеджмент» (далее – АИМ). 
1. Договор об оказании услуг маркет-мейкера № 53/Ф-04 от 01 июля 2004 года; 
2. Договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания 
№389/2005/БН от 20 июня 2005 г. 

АО «АИМ» - Член Ассоциации финансистов Казахстана. 
Лицензии: 
А) на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг № 
0401201157 от 30 сентября 2005 года; 
Б) на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № 0403200371 
от 30 сентября 2005 года. 
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Договор об оказании услуг маркет-мейкера № 53/Ф-04 от 01 июля 2004 года расторгнут с 
03 мая 2007 года по договоренности сторон. 
 

2) АО «Halyk Finance». 
Договор об оказании услуг маркет-мейкера №106/1/ФД-07 от 03 мая 2007 г. 
АО «Halyk Finance» - Член Ассоциации Финансистов Казахстана. 
Свидетельство о государсвенной регистрации юридического лица – регистрационный  
номер: 66715-1910-АО от 10.11.2004. 
Лицензии: 
А) на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401200928 
Б) на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № 0403200280 
Эмитентом 25 ноября 2008 года было заключено Соглашение о расторжении Договора об 
оказании услуг маркет-мейкера №106/1/ФД-07 от 03 мая 2007 г..  
Договор расторгнут по инициативе АО «Halyk Finance». 
  
 

3) АО «Сентрас Секьюритиз» 
Эмитентом заключено Соглашение об оказании услуг финансового консультанта № б/н от 
15 августа 2007 года с АО «Сентрас Секьюритиз» и расторгнуто по договоренности 
сторон. 
АО «Сентрас Секьюритиз» – Член Ассоциации финансистов Казахстана. Свидетельство о 
государственной перерегистрации юридического лица – регистрационный номер: 62155-
1910-АО от 02.09.2004 года. 
Лицензии: 
А) На занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401200886 от 22.09.2004 
года. 
Б) На занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № 0403200223 
от 22.09.2004 года.  
 

 
4) АО «Prime Financial Solutions».  

1. Договор на оказание услуг маркет-мейкера №30-12-08 от 30.12.2008 г.  
2. Договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) №1-ЦБ-43 от 

30.12.2008 г.  
3. Договор на оказание услуг маркет-мейкера №03/03/09 от 03.03.2009 г.  

1. Лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с 
правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401201280 от 
22.11.2006 г. 
2. Лицензия на занятие деятельностью по управлению портфелем ценных бумаг № 
0403200538 от 22.11.2006 г. 

• АО «Prime Financial Solutions» является членом Казахстанской Фондовой Биржи по 
следующим категориям- К. Р. Н. А.  

• АО «Prime Financial Solutions» является членом Ассоциации Финансистов 
Казахстана:  

Договор не расторгнут. 
 

5) АО «Premier Capital».  
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Соглашение об оказании услуг финансового консультанта №2 от 30.04.2009. 
1. Лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с 
правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401202056 от 
19.09.2008 г. 
2. Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № 
0403201023 от 19.09.2008 г. 

• АО “Premier Capital” является членом Казахстанской Фондовой Биржи по 
следующим категориям- К. Р. Н. А.  

• АО “Premier Capital” является участником Регионального Финансового Центра 
города Алматы- свидетельство РФЦА- 039 от 21 ноября 2008 года 

• АО “Premier Capital” является членом Ассоциации Финансистов Казахстана: 
Свидетельство серия № 265 

Соглашение с вышеуказанным лицом не расторгнуто.  
 

6)  Юридическая фирма «Маклауд Диксон ЕЛП» 
Договор на предоставление юридических услуг от 29 апреля 2008 года.   
 

7) Юридическая фирма «Грата» 
Договор на оказание юридических услуг от 12 мая 2008 года.  
 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если 
его принятие предусмотрено уставом общества). 
Кодекс корпоративного управления АО «KazTransCom» утвержден Общим собранием 
акционеров от 11 сентября  2006 года, внесены изменения 22 августа 2008 года.   
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 
 
12. Структура органов управления эмитента. 
Органами Общества являются: 

1) Высший орган – Общее собрание акционеров; 
2) Орган управления – Совет директоров; 
3) Исполнительный орган – Правление Общества. 

Общее собрание акционеров 
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы:  

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в 
новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и 
дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено 
уставом общества; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;  
4)  принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества 

или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества; 
5)  определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а 

также их изменение; 
6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;  
7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, 

избрание его членов и досрочное  прекращение их полномочий, а также 
определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета 
директоров;  

8)  определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;  
9) утверждение годовой финансовой отчетности;  
10) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым 
акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 
общества;  

11)  принятие решения о невыплате дивидендов по простым  и 
привилегированным акциям общества при наступлении случаев, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона «Об акционерных обществах»;  

12) принятие решения о добровольном делистинге акций общества; 
13)  принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных 

юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в 
сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих обществу активов;  

14) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего 
собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в 
средствах массовой информации;  

15)  утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не 
была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций 
при их выкупе обществом в соответствии с Законом «Об акционерных 
обществах»;  

16)  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;  
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17)  определение порядка предоставления акционерам информации о 
деятельности общества, в том числе определение средства массовой 
информации, если такой порядок не определен уставом общества;  

18)  введение и аннулирование «золотой акции»;  
19)  иные вопросы, принятие решений по которым отнесено  Законом «Об 

акционерных обществах» и уставом общества к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров.  

 
Совет директоров  
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;  
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 

акционеров;  
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных 
акций, способе и цене их размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других 
ценных бумаг и цене их выкупа;  

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности  общества;  
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

общества;  
7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного 

органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное  
прекращение их полномочий;  

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, 
единолично осуществляющего функции исполнительного органа);  

9) определение количественного состава, срока полномочий службы 
внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также 
досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы 
службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 
премирования работников службы внутреннего аудита; 

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря , 
досрочное  прекращение его полномочий, а также определение размера 
должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря; 

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также 
оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату 
акций общества либо являющегося предметом крупной сделки; 

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным 
органом в целях организации деятельности общества), в том числе 
внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения 
аукционов и подписки ценных бумаг общества;  

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 
общества и утверждение положений о них;  

14) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов 
акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

15) принятие решений по вопросам  деятельности, относящимся к компетенции 
общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и 
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более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого 
принадлежит обществу; 

16) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и 
более процентов размера его собственного капитала;  

17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором общества;  

18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей  
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;  

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 
которых обществом имеется заинтересованность;  

20) утверждение бюджета Общества;  
21) утверждение учетной политики Общества;  
22) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах»  и 

уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров. 

Правление Общества 
Правление Общества согласно Устава Общества:  

1) представляет интересы Общества; 
2) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 
3) утверждает проспект выпуска ценных бумаг; 
4) организует работу по размещению акций; 
5) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, 

его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ; 
6) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, 

составляющую от пяти до десяти процентов от размера его собственного 
капитала; 

7) утверждает штатную численность Общества; 
8) утверждает документы, направленные на организацию деятельности 

Общества (правила трудового распорядка; регламент Общества; инструкцию 
по делопроизводству; документы, регулирующие деятельность структурных 
подразделений и консультативно-совещательных органов Общества; 
документы, определяющие порядок заключения Обществом договоров; иные 
документы согласно перечню, утвержденному Советом директоров, за 
исключением документов, входящих в перечень документов, утверждаемых 
Советом директоров Общества). 

 
Служба внутреннего аудита  
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
соответствующим решением Совета директоров может быть образована Служба 
внутреннего аудита Общества 
Служба внутреннего аудита избирается по решению Совета директоров на срок не 
превышающих трех лет. Срок полномочий может быть прекращен досрочно решением 
Совета директоров Общества. 
Служба внутреннего аудита непосредственного подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе. 
Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета 
директоров и Правления Общества.  
Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе или по 
поручению Совета директоров Общества проводить проверки деятельности Общества. 
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Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей 
документации Общества. По требованию Службы внутреннего аудита работники 
Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 
Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета 
директоров Общества, на которых рассматриваются вопросы ее деятельности, 
инициировать вопросы для внесения в повестку дня Совета директоров, а также вносить 
на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидатурам для назначения на 
должность работника Службы внутреннего аудита.  
 
13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

№ 
п.п.  

ФИО и год рождения 
членов Совета 
директоров  

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

совместительству  

Доля в 
оплаченном 
уставном 
капитале 
эмитента на 
01.09.2007 г. 

1.  

Мартиросов Михаил 
Грантович, 1950 г.р. 
(Член Совета 
Директоров, 
независимый 
директор)– 
независимый 
директор) 

С 1 марта 2007 г. по настоящее время –Член 
Совета директоров АО «KazTransCom», 
независимый директор  
С 1 января 2001 г. по 31 декабря 2002 г. – 
Директор департамента по регулированию 
естественных монополий в области 
транспорта и связи АРЕМ РК.  
 
По совместительству другие  должности не 
занимает. 
 

нет 

2. 

Абдрахманов Мурат 
Алмасбекович 1963 
г.р.  
(Председатель Совета 
директоров) 

С июня 2008 года по настоящее время  
Председатель Совета директоров АО 
«KazTransCom». 
С мая 2008 года по настоящее время член 
Совета директоров АО «KazTransCom». 
С марта 2005 года по май 2008 год- АО «НК 
«КазМунайГаз» - Исполнительный директор. 
C января 2004 года по март 2005 года- ОАО 
«KazTransCom»- Генеральный директор; 
 
По совместительству другие  должности не 
занимает. 
 

нет 
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3. 

Валиева Жанель 
Казбековна, 1976 г.р. 
(член Совета 
директоров) 

С 1 мая 2006 года по настоящее время –
Начальник юридического управления АО 
«Меркурий» и Член Совета директоров АО 
«KazTransCom».  
С 1 апреля 2006 г. по 30 апреля 2006 г. - 
Начальник юридического департамента ТОО 
«TS Engineering Group»;  
С 1 февраля 2004 по 31 марта 2006 года  – 
Директор юридического департамента АО 
«Национальная морская судоходная 
компания «Казмортрансфлот»;  
 
По совместительству другие  должности не 
занимает. 

нет 

4. 

Ержанов Аскар 
Серикбаевич, 1962 г.р.  
(член Совета 
директоров) 

С 29 марта 2005 года по настоящее время - 
Генеральный директор «KazTransCom» и 
Член Совета директоров АО «KazTransCom». 
По совместительству другие  должности не 
занимает. 
С 01 января 2004 г. по 28 марта 2005 г.-  
Первый    Заместитель Генерального 
директора АО   «KazTransCom»;  
По совместительству другие  должности не 
занимает. 

нет 

5. 

Бабаев Рустам 
Сафарович  
1983 г.р.  
 
(Член Совета 
директоров)   

С 2007 года и по настоящее время - Член 
Совета директоров АО «KazTransCom». 
С 2006 – по 2007 г. - Финансовый 
директор АО «Меркурий»;  
С 2005 г. – по 2006 г. - Начальник 
Управления рисков стандартных 
продуктов;   
С 2004 г. – по 2005 г. Начальник 
Управления операционных рисков, АО 
«Народный Банк Казахстана» 
По совместительству другие  должности 
не занимает 

нет 

6.  

Гайсина Шолпан, 
 
16.07.1973 г.; 
(член Совета 
директоров, 
Независимый 
директор) 

с 2005 года по настоящее время 
 
Philip Morris International, менеджер по 
планированию и развитию бизнеса. 
С марта 2009 г. и по настоящее время - Член 
Совета директоров АО «KazTransCom», 
Независимый директор; 
По совместительству другие  должности 
не занимает. 

Нет  

 
В составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет происходили 
следующие изменения: 
Вошли в состав Совета директоров: 
• Бабаев Рустам Сафарович (Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров 
от 9.11.07 г.); 

• Абдрахманов Мурат Алмасбекович (Протокол годового общего собрания акционеров 
от 30.05.08 г.). 
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• Гайсина Шолпан (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 
02.03.09 г.) 

Вышли из состава Совета Директоров:  
• Тюребаева Бибигуль Идрисовна (Протокол № 3 внеочередного общего собрания 
акционеров от 9.11.07 г.); 

• Иванченко Сергей Николаевич (Протокол годового общего собрания акционеров от 
30.05.08 г.). 

 
Состав Совета директоров Акционерного общества на 01.05.2009 года ;  
 
1. Абдрахманов Мурат Алмазбекович -    Председатель Совета Директоров 
2. Мартиросов Михаил Грантович –  Независимый директор, Член Совета Директоров 
3. Ержанов Аскар Серикбаевич –  Член Совета Директоров 
4. Валиева Жанель Казбековна –   Член совета Директоров  
5. Бабаев Рустам Сафарович –  Член Совета Директоров  
6. Гайсина Шолпан Член Совета Директоров, Независимый директор. 
 
Основание – протоколы внеочередных общих собраний акционеров от 09.11.07 г.,  от 
30.05.08 г., от 02.03.09 г. 
 
 
13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых). 
1) Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям АО «KazTransCom» 
К компетенции Комитета относятся следующие вопросы: 
- выработка предложений и определение критериев подбора кандидатов на должность 
Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных 
подразделений Общества; 
-  выработка предложений по принципам и критериям определения размеров 
вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления; 
-  выработка рекомендаций в отношении критериев подбора кандидатов в члены Совета 
директоров; 
-  выработка рекомендаций по кадровой политике Общества, в том числе по системе 
мотивации труда; 
-  разработка критериев оценки и оценка деятельности руководства Общества; 
-  регулярная оценка деятельности Правления Общества. 
2) Комитет Совета директоров по стратегическому планированию АО 
«KazTransCom» 
К компетенции Комитета относятся следующие вопросы: 
- предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по разработке плана 
стратегического развития Общества; 
-  анализ выполнения плана стратегического развития; 
-  выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества; 
- выработка рекомендаций по внедрению процесса инвестиционного планирования и 
мониторинга в Обществе; 
-  оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе; 
-  выработка рекомендаций по корректировке существующей стратегии Общества; 

-  выработка рекомендаций по определению порядка взаимодействия Общества с 
организациями, в которых участвует Общество. 
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14. Исполнительный орган эмитента. 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным 
исполнительным органом – Правлением Общества. Правление Общества возглавляет 
Председатель Правления (Генеральный директор). 

№ 
п.п. 

ФИО и дата 
рождения 

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние три года, в том 

числе по совместительству  

Доля в 
оплачен-
ном 

уставном 
капитале  

В дочерних 
и 

зависимых 
организа-
циях АО  

1. Ержанов Аскар 
Серикбаевич,    

1962 г.р. 

С 29 марта 2005 г. по настоящее время – 
Генеральный директор АО 
«KazTransCom» 
Основание – Протокол заседания Совета 
директоров от 29 марта 2005 г. 
С 1 января 2004 г. по 28 марта 2005 г. – 
Первый заместитель Генерального 
директора АО «KazTransCom». 
По совместительству другие должности 
не занимает. 

нет нет 

2. Жанысбаев 
Галым 

Туганбаевич, 
1970 г.р.  

 

С 2006 г.  по настоящее время – 
Заместитель Генерального директора по 
коммерции АО «KazTransCom» 
С марта 2004 г. по 2006 г.- Директор 
Департамента продаж АО 
«KazTransCom» 
По совместительству другие должности 
не занимает 
 

нет нет 

3. Хан Андрей 
Васильевич, 

1974 г.р. 

С 10 марта 2004 г. по настоящее время - 
Первый заместитель Генерального 
директора АО «KazTransCom». 
Основание – Протокол заседания Совета 
директоров от 05 января 2004 года. 
С 1 апреля 2003 г. по 9 марта 2004 г. –  
Заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам АО 
«KazTransCom». 
По совместительству другие должности 
не занимает. 

нет нет 

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте 
указать: 
Полномочия исполнительного органа эмитента не были переданы другой коммерческой 
организации 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента. 
Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров, членам исполнительного 
органа и другим руководящим лицам эмитента за последние три месяца, предшествующие 
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дате принятия решения о выпуске облигаций составили 17 943 603  тенге, планируемый 
общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати 
месяцев с даты принятия решения (май), предположительно составит 71 774 412  тенге  
 
 
17. Организационная структура эмитента. 

1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента: 

 
 
          
 
Эмитент так же имеет представительство в городе Москве (Российская Федерация), 
расположенное по адресу: Россия, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, 11 
 
2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента: 
По состоянию на 01 мая 2009 года общее количество работников эмитента, в том числе 
работников филиалов и представительств эмитента составляет  1618 человек (штатная 
численность). 
 
3) сведения о руководителях структурных подразделений  эмитента: 

№ 
п.п. 

Наименование подразделения, 
должность 

Ф.И.О. руководителя 
подразделения 

Дата 
рождения 
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1. Генеральный директор Ержанов А. С. 26.10.1962  
2. Первый заместитель 

Генерального директора Хан А. В. 06.08.1974  

3. Заместитель Генерального 
директора по коммерции Жанысбаев Г. Т.  09.11.1969 

4. Заместитель Генерального 
директора-Технический директор Гальберг Е. В. 08.03.1971 

5. Заместитель Генерального 
директора по административно-
правовым вопросам   Арстанов А. М. 14.10.1971 

6. Заместитель Генерального 
директора по развитию бизнеса Аманов А. Б. 20.08.1970 

7. Управляющий директор –
координатор деятельности 
филиалов Султанбекова К. К. 18.03.1961 

8. Управляющий директор по 
проектам Артыкбаев М. Д. 09.07.1968 

9. Управляющий директор по 
техническому обслуживанию 
корпоративных клиентов Коньков Михаил Парфирьевич 12.10.1952 

10. Исполнительный директор по 
экономике и финансам Табакаева Лариса Николаевна. 12.08.1963 

11. Директор Западного филиала Кабдиев Серик Шамшиденович 24.01.1974 

12. Директор Восточного филиала Долгополов Николай Федорович 10.02.1947 

13. Директор Мангистауского 
филиала 

Бирюков Виктор Юрьевич 18.07.1957 

14. Директор Уральского филиала Кривошеев Вадим 
Валентинович 

21.02.1974 

15. Директор Актюбинского филиала Садыкбек Кайрат 
Жарылкасынулы 

30.09.1972 

16. Директор филиала в г. Астана Муханов Ермек Маратович 26.05.1970 

17. Директор Южного филиала Долгополов Виталий 
Николаевич 

09.06.1970 

18. Директор представительства в г. 
Москва  

Русинова Татьяна Васильевна 25.03.1955  

 
 
3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 
 
18. Акционеры (участники) эмитента. 
1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и 
сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, 
имя, при наличии – отчество физического лица) об акционерах (участниках), 
которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих 
акций) эмитента: 

№ 
п.п. 

Намиенование (ФИО) 
акционера 

Местонахождение юридического лица 
 

Доля 
(размещенных и 
голосующих 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


акций) 

1. ТОО «Родник ИНК» г.Алматы, ул. Фурманова, 130 79,92 % –              
1 907 556 акций 

 
2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации. 
Лиц, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом 
контролировать деятельность эмитента через другие организации – нет. 
 
19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, 
его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его 
уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, 
первого руководителя. 
Наименование: ТОО «ERP-Service «KazTransCom»   

Местонахождение: город Астана, Алматинский район, ул. Иманова 10/1, кв 63 

Доля в УК (%): 100% 

Вид деятельности: Поставка и внедрение программного обеспечения 

Первый руководитель: Цай Владимир Александрович  

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
АО «KazTransCom» является членом АО «Национальной телекоммуникационной 
ассоциации Казахстана». 

 
21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 
 

№ Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Основания признания 
аффилиированности 

Дата появления 
аффилиированности 

1 Абдрахманов Мурат 
Алмасбекович 1963 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 

Закона 30.05.2008 г. 

2 Ержанов Аскар Серикбаевич 1962 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 
Закона 08.09.2003 г. 

3 Бабаев Рустам Сафарович 1983 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 
Закона 09.11.2007 г. 

4 Валиева Жанель Казбековна 1976 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 
Закона 02.03.2009 г. 

5 Хан Андрей Васильевич 1974 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 
Закона 26.04.2006 г. 

6 Жанысбаев Галым Туганбаевич 1969 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 
Закона 05.01.2009 г. 

7 Абдрахманова Светлана 
Эвальдовна 1963 г. р. подпункты 2, 3 пункта 1 

ст.64 Закона 30.05.2008 г. 

8 Абдрахманов Данат Муратович 1984 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 30.05.2008 г. 

9 Абдрахманов Тимур Муратович 1989 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 30.05.2008 г. 
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10 Абдрахманов Алмасбек 
Сеитович 1939 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 

Закона 30.05.2008 г. 

11 Абдрахманова Шолпан 
Ережебовна 1939 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 

Закона 30.05.2008 г. 

12 Абдрахманов Ануарбек 
Алмасбекович 1971 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 

Закона 30.05.2008 г. 

13 Билль Зинаида Степановна 1936 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 30.05.2008 г. 

14 Билль Золфриед Эвальдович 1970 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 30.05.2008 г. 

15 Ержанов Серикбай 1936 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 08.09.2003 г. 

16 Ержанова Айгуль Серикбаевна 1965 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 08.09.2003 г. 

17 Беркутова Айман Серикбаевна  1967 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 08.09.2003 г. 

18 Ержанова Гульжан 
Нурмаханбетовна 1970 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 

Закона 08.09.2003 г. 

19 Туреханов Нурмаханбет 
Туреханович 1937 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 

Закона 08.09.2003 г. 

20 Туреханова Батикан  
Досмуратовна 1941 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 

Закона 08.09.2003 г. 

21 Туреханова Раушан 
Нурмаханбетовна 1964 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 

Закона 08.09.2003 г. 

22 Туреханов Нурлан 
Нурмаханбетович 1966 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 

Закона 08.09.2003 г. 

23 Ержанов Алмас Аскарович 1989 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 08.09.2003 г. 

24 Бабаев Сафар Ядулаевич 1956 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 09.11.2007 г. 

25 Валиев Казбек Шакирович 1948 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 02.03.2009 г. 

26 Валиева Татьяна 
Абдыхадыровна 1954 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 

Закона 02.03.2009 г. 

27 Валиева Анара Казбековна 1978 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 02.03.2009 г. 

28 Накипов Абылхаир 
Маратбекович 1974 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 

Закона 02.03.2009 г. 

29 Накипов Маратбек Нуртазаевич 1953 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 02.03.2009 г. 

30 Ибрашева Гульсим Куспановна 1953 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 02.03.2009 г. 

31 Бабаева Гульсара Октябрьевна 1959 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 09.11.2007 г. 

32 Легай Василий 1951 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 26.04.2006 г. 

33 Ли Элла Николаевна 1950 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 26.04.2006 г. 

34 Легай Анна Васильевна 1988 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 26.04.2006 г. 

35 Ким Надежда Владимировна 1975 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 26.04.2006 г. 

36 Ким Владимир Сергеевич 1938 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 26.04.2006 г. 

37 Пак Галина Владимировна 1965 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 26.04.2006 г. 

38 Шин Людмила Владимировна 1970 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 26.04.2006 г. 

39 Пак Ирина Владимировна 1979 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 26.04.2006 г. 

40 Жанысбаев Туганбай 1945 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 05.01.2009 г. 
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Байгабулович Закона 

41 Жанысбаева Айжан Жунусовна 1946 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 05.01.2009 г. 

42 Жанысбаев Даулет Туганбаевич 1973 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 05.01.2009 г. 

43 Кусаинова Эльмира Мэлсовна 1970 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 05.01.2009 г. 

44 Кусаинов Мэлс Ибенович 1943 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 
Закона 05.01.2009 г. 

45 Кусаинова Турсун 
Жанахметовна 1944 г. р. подпункт 2 пункта 1 ст.64 

Закона 05.01.2009 г. 

46 Цай Владимир Александрович 1947 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 
Закона 19.01.2009 г. 

47 Юрченко Денис Валерьевич 1976 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 
Закона 24.10.2008 г. 

48 Сагдиева Раушан Махтаевна 1962 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 
Закона 09.11.2007 г. 

49 Бакшилов Бауыржан 
Бахытжанович 1984 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 

Закона 01.01.2009 г. 

50 Чорманова Асель Маратовна 1973 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 
Закона 30.05.2008 г. 

51 Нурпеисова Сауле 
Каскарбаевна 1963 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 

Закона 30.05.2008 г. 

52 Лесбикова Халима 
Жанбирбаевна 1955 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 

Закона 15.12.2008 г. 

53 Бреусов Владимир Евгеньевич 1965 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 
Закона 15.12.2008 г. 

54 Тургужбаев Рахымжан 
Конысбекович 1973 г. р. подпункт 3 пункта 1 ст.64 

Закона 24.10.2008 г. 

 
 

№ Наименование 
юридического лица Сфера деятельности 

Фактическое 
местонахождение
  

Первый руководитель 

1 ТОО "Родник ИНК" Общая коммерческая деятельность г.Алматы, ул. 
Фурманова, 130 Юрченко Денис Валерьевич 

2 ТОО «Алатау» 

Консалтинговая деятельность и деятельность по 
управлению активами хозяйствующих субъектов 
как на территории Республики Казахстан, так и за 
ее пределами 

г. Алматы, ул. 
Азербаева, 58 Юрченко Денис Валерьевич 

3 ТОО «ERP-Service 
«KazTransCom» 

1) поставка  ERP-систем и другого программного 
обеспечения в области информационных 
технологий; 
2) внедрение, техническая  поддержка 
программного обеспечения и другие услуги в 
области информационных технологий и иные 
виды деятельности 
 

 г. Астана, ул. 
Иманова, 10/1, 
 В. 63 

Цай Владимир Александрович 

4 ТОО «Кипрос» Общая коммерческая деятельность  г. Алматы, ул. 
Азербаева, 58 Сагдиева Раушан Махтаевна 

5 АО «Dent – Lux» 

Оказание медицинских  услуг населению; закупка, 
хранение и реализация лекарственных препаратов 
и медицинского оборудования; создание и 
эксплуатация спортивных, оздоровительных 
медицинских  и реабилитационных центров 

г. Алматы, ул. 
Маметовой, 67 

Исполнительный орган 
единоличный – Президент 
Абдрахманова Светлана 
Эвальдовна; 

Совет директоров: 
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Председатель – Абдрахманов 
Мурат Алмасбекович; 

Абдрахманова Светлана 
Эвальдовна; 

Гузь Виктория Михайловна – 
независимый директор 

 

6 ТОО «Access 
Investments» Общая коммерческая деятельность г. Алматы, ул. 

Маметовой, 67 Чорманова Асель Маратовна 

7 ТОО «Sun Spa» Салон красоты и здоровья г. Алматы, ул. 
Желтоксан, 137 

Нурпеисова Сауле 
Каскарбаевна 

8 
ТОО «Almaty 
Ingeneering 
Company» 

Строительство, подготовка строительного 
участка, изготовление строительных материалов, 
проектно-строительные работы, дизайн зданий и 
т.д. 

г. Алматы, ул. 
Карасай батыра, 
62 

Тургужбаев Рахымжан 
Конысбекович 

9 ТОО «Терра 
менеджмент» Общая коммерческая деятельность г. Алматы, ул. 

Азербаева, 60 Юрченко Денис Валерьевич 

10 ТОО «Техноцентр 
ЛТД» 

Производство и реализация продукции 
промышленно-технического назначения, товаров 
народного потребления 

г. Алматы, ул. 
Айтеке би, 36 

Бакшилов Бауыржан 
Бахытжанович 

11 АО «Astel» Оказание юридическим и физическим лицам 
услуг связи 

г. Алматы, ул. 
Маметовой, д. 67 

Президент – единоличный 
исполнительный орган – г-н 
Бреусов Владимир 
Евгеньевич; 

Совет директоров: 

Гузь Сергей Юрьевич – 
Председатель – независимый  
директор; 

Бреусов Владимир Евгеньевич  

Лесбикова Халима 
Жанбирбаевна 

 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 

1. Эмитентом заключен договор займа с ТОО «Родник Инк»  на сумму 300 000 000 
(триста  миллионов) тенге сроком до 2015 года из расчета 15 % годовых; 

2. Эмитентом представлена финансовая помощь ТОО «ERP-Service «KazTransCom» в 
размере 45 836 400 сроком на три года; 

3. Эмитентом заключено трехстороннее соглашение с участием ТОО «ERP-Service 
«KazTransCom» и маркет-мейкера для поддержания котировок акций АО 
«KazTransCom»; 

4. Эмитентом заключен договор об оказании услуг связи  с АО “ASTEL”; 
5. Эмитентом заключен договор о предоставлении ссуды члену Правления Общества.  
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4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента. 
АО «KazTransCom» позиционируется на телекоммуникационном рынке Республики 
Казахстан как современная телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги 
связи на территории РК. АО «KazTransCom» реализует важные телекоммуникационные 
проекты в стратегически  важных регионах Казахстана, активно решая государственную 
задачу – создание современной коммуникационной инфраструктуры республики. АО 
«KazTransCom» активно развивает оптоволоконные магистральные линии связи и имеет 
уникальную возможность предоставлять целый комплекс телекоммуникационных услуг 
на территории Казахстана. За сравнительно небольшой срок своей деятельности компания 
значительно увеличила количество своих абонентов за счет выхода на новые целевые, 
географические и продуктовые сегменты. В то же время, за период своей деятельности 
компания накопила ряд конкурентных преимуществ. 
Компания имеет уникальную возможность предоставлять целый комплекс 
телекоммуникационных услуг на территории Казахстана, включая: 
§ местную телефонную связь; 
§ междугородную и международную телефонную связь; 
§ широкополосный доступ к сети Интернет; 
§ аренду прозрачных каналов; 
§ виртуальные частные сети; 
§ техническое обслуживание и поддержка ведомственных сетей; 
§ IT-сервис; 
§ различные дополнительные услуги, в зависимости от пожеланий клиентов. 

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: 
Конкуренты компании в Республике и за рубежом: 
а) По услугам фиксированной телефонной связи: 
§ АО «Казахтелеком»; 
§ АО «Транстелеком»; 
§ АО «Нурсат»; 
§ АО «Арна»; 
§ ТОО «SA-Telcom»; 
§ АО «Астел»; 

б) По услугам доступа к сети Интернет: 
§ АО «Казахтелеком»; 
§ АО «Транстелеком»; 
§ АО «Нурсат»; 
§ АО «Арна»; 
§ ТОО «SA-Telcom»; 
§ АО «Астел»; 
§ ТОО «2Day Telecom»; 

в) По услугам аренды магистральных наземных каналов связи: 
§ АО «Казахтелеком»; 
§ АО «Транстелеком». 
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г) По услугам транкинговой связи: 
§ АО «Вителко»; 
§ АО «TNS Service»; 
§ АО «Алси»; 
§ АО «Корпорация связь»; 
§ АО «Казахтелеком»; 
§ ТОО «Newtech»; 
§ ТОО «Инстафон»; 
§ ТОО «OTS Corporation». 

д) По услугам спутниковой связи: 
§ АО «Казахтелеком»; 
§ АО «Нурсат»; 
§ АО «Арна»; 
§ ТОО «SA-Telcom»; 
§ АО «Астел»; 
§ АО «Кателко»; 

е) По услугам технического обслуживания: 
§ ТОО «Newtech»; 
§ ТОО «ABS»; 
§ ТОО «UBS». 

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным: 
Доля АО «KazTransCom» на рынке услуг фиксированной связи за 2008 год1: 
§ услуги местной, междугородной и международной телефонной связи – 0,9%; 
§ услуги доступа к сети Интернет – 2%; 
§ услуги транкинговой связи – 8%; 
§ услуги аренды каналов передачи данных – 18,7%; 
§ техническое обслуживание – 76,2%. 

Основной задачей политики ценообразования компании является разработка гибкой 
системы тарифов, отвечающей требованиям различных сегментов потребителей, с целью 
увеличения уровня доходов, привлечения новых и удержания существующих клиентов. 
Существующие тарифные планы являются конкурентоспособными. 
В сравнении с тарифами основного конкурента АО «Казахтелеком», тарифы компании 
сравнительно ниже по следующим видам услуг:2 
§ телефония – на 15%; 
§ Интернет – 2%; 
§ аренда каналов – 5%. 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли: 
В связи со сложившимся экономическим кризисом наблюдается тенденция к снижению 
ранее прогнозируемых темпах прироста  предоставляемых телекоммуникационных услуг, 

                                                
1 По данным Агентства РК по статистике 
2 Данные по состоянию на  10.05.2009 г. 
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но в сравнении с другими отраслями, телекоммуникационная отрасль продолжает активно 
развиваться и увеличивать свои обороты. Среднегодовые темпы прироста  складываются 
на уровне 8-10%.  
Мировые тенденции развития телекоммуникационного рынка: 

1. Развитие услуг широкополосного доступа; 
2. Активное внедрение IP-технологий; 
3. Интеграция сетей телефонии и передачи данных; 
4. Интеграция мобильной и фиксированной связи, что приведет к увеличению числа 
мультисервисных операторов, предоставляющих своим абонентам широкий спектр 
услуг и возможность получать услуги независимо от временных и географических 
факторов по доступной цене. 

Планы АО «KazTransCom» на ближайшие годы заключаются в: 
§ Выход на новые географические рынки (вдоль восточной ВОЛС) 
§ Выход на новые продуктовые рынки (услуги TriplePlay и услуги доступа по 
технологии WiMax, продвижение новых услуг на базе технологии спутниковой 
связи iDirect) 

§ Выход на новые сегменты рынка (физ.лица, строительные организации и бизнес-
центры, участие в государственных Программах развития)  

§ Выход на рынок международного транзита  и терминации трафика.  
Модернизация существующих сетей до уровня NGN с минимальными затратами 

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 
Каких либо контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, которые в последствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента – нет.  
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. 
§ Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по Информатизации и 
Связи АБА № 000666 от 14.10.2004 г. на занятие предпринимательской 
деятельностью по предоставлению услуг местной телефонной связи; 

§ Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по Информатизации и 
Связи АБА № 000667 от 14.10.2004 г. на занятие предпринимательской 
деятельностью по предоставлению услуг передачи данных; 

§ Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по Информатизации и 
Связи АБА № 000668 от 14.10.2004 г. на занятие предпринимательской 
деятельностью по предоставлению услуг телекоммуникаций по выделенной сети 
связи; 

§ Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по Информатизации и 
Связи АБА № 000669 от 14.10.2004 г. на занятие предпринимательской 
деятельностью по предоставлению услуг по организации частных сетей; 

§ Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по Информатизации и 
Связи АБА № 000670 от 14.10.2004 г. на занятие предпринимательской 
деятельностью по предоставлению услуг мобильной телекоммуникационной связи 
(подвижной радио/радиотелефонной, транкинговой связи); 

§ Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по Информатизации и 
Связи АБА № 000676 от 14.10.2004 г. на занятие предпринимательской 
деятельностью по предоставлению услуг международной и междугородной 
телефонной связи; 
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§ Государственная лицензия Департамента государственного архитектурно-
строительного контроля Атырауской области № 0000612 от 08.09.2005 г. на 
занятие в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; 

§ Государственная лицензия Комитета по атомной энергетике Министрества  
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан ГЛА  № 0001269 от 
11.09.2006 г. на занятие обращение с источниками ионизирующего излучения; 

§ Государственная лицензия Комитета национальной безопасности Республики 
Казахстан ЦА  № 275 от 30.05.2007 г. на занятие деятельностью, связанную с 
реализацией (использованием и хранением) средств криптографической защиты 
информации. 

 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два 
года или за период фактического существования в принятых физических  или 
количественных единицах измерения. 

                                                                                                                                     тыс. тенге 
Вид деятельности За 2007 год За 2008 год 01.04.2009 

Доход от реализации продукции и 
оказания услуг 

7 217 601 8 597 195 2 310 507 

•         Услуги телекоммуникаций 3 564 256  4 552 009  964 824 
•         Техническое обслуживание 3 069 895  3 455 945 912 241 
•         Прочие доходы  по 

основной деятельности 583 450  589 241  433 442 
 
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) 
эмитента за последние два года или за период фактического существования.  
 
В 2007 году объем реализованной продукции (выполненных работ, услуг) составил  
8 597 195 тыс. тенге. Рост доходов в сравнении с 2007 годом составил 1 379 594 тыс. 
тенге или 19%. 

 Рост доходов связан с расширением клиентской базы и спектра предоставляемых услуг. 

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 
по основным видам деятельности эмитента. 
Позитивные факторы:  
ü Выход на новые географические и продуктовые рынки; 
ü Основной поток инвестиции направлен в строительство и развитие собственной 
наземной инфраструктуры связи; 

ü Внедрение самых передовых технологий фиксированной связи, беспроводного 
широкополосного доступа и спутниковой связи. 

Негативные факторы:  
ü Финансовый кризис; 
ü Снижение доходов от крупных клиентов в нефтегазовом секторе; 
ü Ужесточение отраслевой конкуренции и тенденции снижения тарифов на услуги 
телекоммуникаций; 

ü Тенденции миграции трафика в сторону мобильных операторов; 
ü Юридические и политические риски по организации инфраструктуры предоставления 
услуг связи; 
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28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 
1) Поставщики эмитента.  
Поставщики, на которых приходится 10 % (десять) и более процентов объема поставок: 

1. ТОО «Kaissar Project» поставляет 21,6% от общего объема потребляемой 
продукции эмитента; 

2. ТОО «Технотекс»     поставляет 15,1% от общего объема потребляемой продукции 
эмитента. 

 
2) Потребители эмитента.  
Потребители, на которых приходится 10 % (десять) и более процентов общего объема 
реализуемой продукции: 
 

1. АО «КазТрансОйл» потребляет 22 % от общей реализуемой продукции эмитента; 
2. АО «Интергаз Центральная Азия» потребляет 17 % от общей реализуемой 
продукции эмитента. 

 
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:  
Деятельность компании осуществляется на постоянной основе не зависимо от влияния 
сезонных факторов.  
2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на 
экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:  
Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции отсутствует.  
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: 
Заключенных контрактов превышающих 10 % балансовой стоимости эмитента – нет.  
4) будущие обязательства, негативное влияние, которое эти обязательства могут 
оказать на деятельность эмитента: 
Будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на деятельность 
компании нет.  
Гарантии 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 таких гарантий. 
5) сведения об участии эмитента в судебных процессах: 
1. Эмитент участвует в судебном процессе по взысканию дебиторской задолженности с 
ТОО «Актау Он Лайн» (Мангыстауский филиал), об установлении факта 
добросовестного  владения автомашиной (Головной офис) , об установлении факта 
возникновения права собственности  на имущественный комплекс (Западный филиал), 
о восстановлении работника (Западный филиал), взыскание дебиторской 
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задолженности ТОО «Каз Койнау»  (Актюбинский филиал), иск Алексенова Р. Ш. к 
водителю АО  «KazTransCom» по ДТП (Актюбинский филиал), иск к ТОО 
«УралСаулетСервис» о взыскании задолженности (Уральский филиал), иск по ДТП с 
Сисенбаевым Т. (Мангыстауский филиал), взыскание дебиторской задолженности с 
ТОО «Просто Кредит» и ТОО «Новые Технологии Плюс» ( Мангыстауский филиал).  

2. Также на  акции эмитента был наложен арест по иску   ТОО «Телеком Азия» к АО                                          
«Алматы Инвест Менеджмент»  в качестве меры обеспечения. 

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года: 
Нет  
7) факторы риска: 
Основные виды 

рисков Факторы риска 

Политические 
риски 

Республика Казахстан имеет устойчивую политическую и экономическую 
систему, вследствие чего страна показывает стабильные и устойчивые 
темпы роста экономики в течении последних нескольких лет. В 
последствие глобального экономического кризиса уровень инфляции 
превысил прогнозируемые пределы, возрос уровень безработицы. Приток 
зарубежных инвестиций в страну несколько сократился. Правительство 
Республики Казахстан оказывает большое значение поддержки 
банковской системе, малого и среднего бизнеса, делая на них основную 
ставку, как на эффективный инструмент выхода из кризиса. Лояльность, 
поддержка и создание благоприятных условий со стороны государства для 
бизнеса позволяет предпринимательству динамично развиваться. 
Учитывая то, что эмитент не вовлечен в политическую деятельность, 
политические риски можно оценивать, как незначительные. 

Правовые риски Правовые риски для эмитента подразделяются на внешние и внутренние. 
Внешние правовые риски носят объективный характер и связаны с 
изменениями законодательной базы. Действующее законодательство 
Республики Казахстан находится в процессе постоянного 
реформирования, призванного оптимальным образом урегулировать 
постоянно развивающиеся в рыночных условиях общественные 
отношения. Риски изменения законодательства относятся к разряду 
объективных рисков, неподдающихся контролю со стороны эмитента.  
Вторая категория правовых рисков – имеет субъективный характер и 
может быть минимизирована эмитентом. Это риски возможного 
нарушения эмитентом норм законодательства, ввиду неправильного 
применения или толкования действующего законодательства, что может 
привести к лишению лицензий, штрафам, потере репутации, уголовной 
или административной ответственности. С целью снижения данного вида 
риска, бизнес процессы эмитента построены на основе обязательного 
юридического сопровождения всех видов деятельности. Контролирующие 
подразделения эмитента на постоянной основе осуществляют проверку на 
предмет своевременности, точности, полноты выполнения договоров, 
заключенных с контрагентами, представления государственным 
регулирующим органом требуемой отчетности. Данная категория 
правовых рисков имеет контролируемый и управляемый характер. 

Финансовые риски эмитента подразделяются на следующие виды: Финансовые риски 

Валютный риск – риск, связанный с неблагоприятным изменением курсов 
валют. 
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Бизнес эмитента сосредоточен в Республике Казахстан и, вследствие 
этого, выручка и оплата расходов эмитента, согласно требованиям 
текущего законодательства, осуществляется в национальной валюте. 
Соответственно, валютный риск от несбалансированности платежей и 
поступлений, выраженных в разных валютах, следует оценивать как 
незначительный. В то же время, реализация некоторых проектов эмитента 
увеличивает валютный риск, вызванный платежами в свободно-
конвертируемой валюте при приобретении оборудования за границей и 
погашении обязательств в иностранной валюте. Редкость и скоротечность 
таких контрактов в практике эмитента позволяют считать, что влияние 
валютного риска на выполнение обязательств эмитента перед 
держателями облигаций является минимальным. 

Процентный риск – риск, возникающий из возможности того, что 
изменения процентной ставки окажут негативное влияние на стоимость 
заимствования и на способность эмитента отвечать по своим долговым 
обязательствам. 
В настоящее время, в банковском секторе Казахстана имеет место 
нестабильность, связанная с мировым финансовом кризисом. В данной 
ситуации возможно прогнозировать временное увеличение ставок по 
действующим кредитным соглашениям и по вновь выдаваемым кредитам. 
В этой ситуации процентный риск актуален для всех субъектов экономики 
Казахстана, но так как финансовое состояние эмитента остается 
стабильным, наблюдается рост чистой прибыли за каждый отчетный 
период с даты образования эмитента, то в данной ситуации эмитент 
способен избежать неблагоприятных последствий, связанных с временным 
увеличением процентных ставок. 
В данном случае процентный риск для эмитента является значительным, 
но не критическим.    

Кредитный риск держателя облигаций эмитента характеризуется 
вероятностью несвоевременной / неполной оплаты со стороны эмитента 
своих обязательств по выплате основного долга по облигационному займу. 
В целях минимизации данного вида риска эмитент структурирует и 
ранжирует все кредитные риски, которые принимает на себя. Погашение 
основного долга по облигационному займу планируется обеспечивать за 
счет динамики чистой прибыли эмитента, имеющей устойчивый характер 
в связи с растущими объемами производства эмитента.  

Риск ликвидности – риск того, что структура и состав активов эмитента не 
позволит в потребные сроки трансформировать активы в деньги без 
существенных потерь для того, чтобы покрыть текущие обязательства. 
Эмитентом установлены внутренние нормативы ликвидности, соблюдение 
которых отслеживается на регулярной основе. Ежегодно разрабатываемый 
и ежемесячно контролируемый финансовый бюджет и платежный 
календарь позволяют прогнозировать ликвидность компании, 
заблаговременно предпринять меры по недопущению невыполнения 
обязательств перед кредиторами. Данный вид риска для держателей 
облигаций эмитента характеризуется как незначительный. 

Операционный 
риск 

Операционный риск возникновения потерь, вследствие нарушения 
требований к организации деятельности эмитента, снижается посредством 
разработки и реализации следующих мероприятий: 
§ процессы и организационная структура построены таким образом, 

чтобы соответствовать долгосрочной стратегии эмитента; 
§ полномочия и функции подразделений и сотрудников определены и 

разграничены, во избежание дублирования функций, что позволяет 
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эффективно осуществлять управление и уменьшить риск 
возникновения конфликта интересов и несогласованности в действиях; 

§ функционирует система обратной связи с руководством эмитента, что 
приводит к оперативному принятию управленческих решений, а также 
пониманию сотрудниками своих целей и задач; 

§ доступ к конфиденциальной информации ограничен. 

Риск персонала Риск персонала идентифицируется по следующим позициям: 
§ риск недостаточной квалификации работников; 
§ риск недобросовестного исполнения служебных обязанностей: 

несоблюдения установленных правил, процедур и регламентов; 
§ риск случайных разовых ошибок; 
§ превышение персоналом границ своих полномочий; 
§ риск обмана, мошенничества, недопустимого использования 

информации эмитента и других неправомерных действий, 
осуществленных персоналом не в интересах эмитента; 

§ другие риски, связанные с особенностями персонала или процессом 
управления персоналом. 

Эмитент постоянно совершенствует методы работы управления 
персоналом. Разработаны и внедрены процедуры выбора и найма 
персонала, оценки результатов деятельности сотрудников, мотивации 
труда. Руководством эмитента большое внимание уделяется повышению 
профессиональных знаний работников, персонал на постоянной основе 
проходит обучение в собственных образовательных центрах. Все 
финансовые расходы при этом берет на себя эмитент. 
Руководство и коллектив культивируют проявление корпоративного духа, 
взаимоуважения, взаимовыручки, единства цели, духа команды. 
Снижение рисков нелояльности со стороны персонала, разглашение 
конфиденциальной информации, коррупции, саботажа и проч. 
осуществляется за счет строгого соблюдения процедур, а также системы 
внутреннего контроля. 

Риск 
информационных 
технологий 

Технологический риск сбоев программного обеспечения и 
информационных технологий идентифицируется: 
§ по видам программного обеспечения; 
§ по причинам сбоев. 
 
 Деятельность эмитента напрямую связана с технологическими 
процессами в сфере телекоммуникаций и наиболее зависима от 
информационных технологий, но использование эмитентом передовых 
технологий защиты информации и обеспечение стабильности 
функционирования процессов передачи данных, организуемых 
специальными подразделениями эмитента, позволяют контролировать 
ситуацию и своевременно избегать возникновения сбоев в      
программном, аппаратном и телекоммуникационном обеспечении 
эмитента. 
 Риск информационных технологий в данном случае можно расценивать, 
как незначительный.  

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность эмитент.  
В настоящее время эмитент осуществляет свою деятельность только на рынке 
телекоммуникации Республики Казахстан.  
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5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять 
и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 

тыс. тенге 

№ Наименование 
Остаточная 
стоимость 

Доля (5% и более от 
балансовой стоимости) 

1 Лицензионные соглашения 34 289 23,8% 

2 Программное обеспечение 108 109 75,0% 

Итого: 142 398 98,8% 

 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств. 

тыс. тенге 

№ Наименование 
Остаточная 
стоимость 

Доля (5% и более от 
балансовой стоимости) 

1 Здания и сооружения 1 399 384 21,19% 
2 Оборудование и рабочие машины 3 528 460 53,43% 
3 Прочие основные средства 553 617 8,38% 
4 Незавершенное строительство 811 278 12,28% 
Итого: 6 292 739 95,00% 

Расшифровка по видам основных средств, балансовая стоимость которых пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости основных средств представлена в 
приложении к настоящему Проспекту. 
 
32. Инвестиции.  

тыс. тенге 

№ Вид инвестиций Сумма 

1. Долгосрочные финансовые инвестиции 245 693                                                                                                                                                                                                

2. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 24 000 

3. Портфель ценных бумаг, всего - 

 в том числе:  

 государственные ценные бумаги - 

 негосударственные ценные бумаги - 

 
 

33. Дебиторская задолженность  
тыс. тенге 

№ Наименование Сумма Доля, % 
  Долгосрочная дебиторская задолженность 19 612 0,86% 
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  Краткосрочная дебиторская задолженность   
2 262 638 

99,14% 

  в том числе наиболее крупных должников:     
1. ТОО GSM Казахстан АО «Казахтелеком» 13 977 0,61% 
2. Sky Silk 845 0,04% 
3. Аджип Казахстан Норт Каспиан 392 373 17,19% 
4. АО «Интергаз Центральная Азия» 521 231 22,84% 
5. АО «Казахтелеком» 21 0,00% 
6. АО «НК КазМунайГаз» 52 479 2,30% 
7. АО «КазТрансОйл» 527 701 23,12% 
8. АО «КазТрансГаз» 6 269 0,27% 
9. ТОО «КАРТЕЛ» 53 315 2,34% 

10. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 119 880 5,25% 
11. АО «Торговый дом» 3 264 0,14% 
12. Халлибуртон Интернешнл филиал 6 081 0,27% 

  Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 215 0,01% 

Итого дебиторской задолженности: 2 282 250 100% 
 
 
 
34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала 
эмитента.  
 

 тенге 

Собственный капитал на 31.03.2009 г. 
Уставный капитал 50 052  
Эмиссионный доход 7 009  
Резервы 7 455  
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 4 756 021  

Итого собственный капитал: 4 820 537  
 

Уставный капитал по итогам первого квартала составляет 50 052 720 тенге 
 
 
 
 
35. Займы.  
 

№ Параметры займа Значения 
1 Наименование Облигационный займ 
2 Задолженность Долгосрочная 
3 Ставка Вознаграждения 8% 
4 Обеспечение - 
5 Валюта KZT 
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6 Кредит в валюте (KZT)  3 000 000 000 
7 Суммы к погашению 3 000 000 000 KZT 
 2 кв. 09 г.  - 
 3 кв. 09 г. - 
 4 кв. 09 г. - 
 1 кв. 10 г.  - 
 2 кв. 10 г.  - 
 3 кв. 10 г. 3 000 000 000 KZT  

 
 
 

№ Параметры займа Значения 
1 Наименование АО «Казкоммерцбанк» 
2 Задолженность Долгосрочная Краткосрочная 
3 Ставка Вознаграждения 16% 

4 Обеспечение 

1. Контракт  №АДЖИП ККО 2003-0453 от 31.03.05 
2. Оборудование по Договору о ГЗ №23/ДК-06 от 21.03.06 г. 
ТОО "Siemens" 
3. Офис по адресу Атырауская область, г. Атырау,  
ул. Жарбосынова, 62, оф. 9 

5 Валюта USD 
6 Кредит в валюте  12 019 019 

7 Суммы к погашению 1 334 679,01 USD 64 427 541,24 KZT 
  423 146 246,00 

KZT 
 2 кв. 2009 г.  101 044,06 5 368 961,77 KZT   240 000 000,00 KZT 
 3 кв. 2009 г. 111 223,26 5 368 961,77 KZT   183 146 246,00 KZT 
 4 кв. 2009 г. 111 223,26 5 368 961,77 KZT  
 1 кв. 2010 г.  111 223,26 5 368 961,77 KZT  
 2010 г. (2 кв., 3 кв.,4 кв.) 333 669,78 16 106 885,31 KZT  
 2011 г. 444 893,04 21 475 847,08 KZT  
 2012 г. 121 402,35 5 368 961,77 KZT  

 
№ Параметры займа Значения 
1 Наименование АО «Альянс Банк» 
2 Задолженность Среднесрочная  
3 Ставка Вознаграждения 16% 

4 Обеспечение 
3,4 и 5 эт. 5-ти эт. Здания по адресу г. Алматы, 
западнее ул. Радостовца, южнее ул. Жамбыла, 69 "А" 

5 Валюта KZT 
6 Кредит в валюте(KZT)  343 000 000 
7 Суммы к погашению     19 577 316,70 KZT 
 2 кв. 2009 г.      7 830 926,62 KZT 
 3 кв. 2009 г.     11 746 390,08 KZT 
 4 кв. 2009 г. - 

 
 
 
№ Параметры займа Значения 
1 Наименование АО «СИТИ Банк Казахстан» 
2 Задолженность Среднесрочная 
3 Ставка Вознаграждения 3-х месячный LIBOR+7,5% 
4 Обеспечение  Оборудование компании "Cisco Systems Inc" 
5 Валюта USD 
6 Кредит в валюте 2 500 000 
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7 Суммы к погашению 208 333,33 USD 
 2 кв. 2009 г.  208 333,33 USD 
 3 кв. 2009 г. - 

 
№ Параметры займа Значения 
1 Наименование АО «СИТИ Банк Казахстан» 
2 Задолженность Среднесрочная 
3 Ставка Вознаграждения 12 месячный LIBOR+6,7% 
4 Обеспечение Оборудование компании "Cisco Systems Inc" 
5 Валюта USD 
6 Кредит в валюте  700 000 000 

7 Суммы к погашению 202 497,15 USD 
 2 кв. 2009 г.  16 874,76 USD 
 3 кв. 2009 г. 16 874,76 USD 
 4 кв. 2009 г. 16 874,76 USD 
 1 кв. 2010 г.  16 874,76 USD 
 2010 г. (2 кв., 3 кв.,4 кв.) 50 624,29 USD 
 2011 г. 67 499,05 USD  
 2012 г. 16 874,76 USD  

 
№ Параметры займа Значения 
1 Наименование АО «КазИнвестБанк» 
2 Задолженность Краткосрочная 
3 Ставка Вознаграждения 18% 

4 Обеспечение 

1) Офис по адресу: г.Астана, р-н Алматы, п. 
Комсомольский, ул. 68, д.3/1 
2) Офисное помещение  по адресу З-КО, г. Уральск, 
пос .Желаево, Промзона,7  
3) Договор №021-01-08R от 29.12.07 на 
предоставление услуг спутниковой связи 
4) Договор №023-01-08R от 29.12.07 на оказание услуг 
по техническому обсл. Средств связи и оргтехники в 
УМГ "Актобе" АО "ИЦА" 
5) Договор №026-01-08R от 29.12.07 на оказание услуг 
по техническому обсл. Средств связи и оргтехники в 
УМГ "Южный" АО "ИЦА";          

5 Валюта KZT 
6 Кредит в валюте 535 925 000 
7 Суммы к погашению 365 925 000 KZT 
 2 кв. 2009 г.  100 000 000 KZT 
 3 кв. 2009 г. 120 000 000 KZT 
 4 кв. 2009 г. 145 925 000 KZT 
 1 кв. 2010 г.  - 

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

тыс. тенге 

№ Наименование Сумма Доля, % 
  Долгосрочная кредиторская задолженность 0 0,00% 
  Краткосрочная кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 
360 906 53,33% 

  в том числе наиболее крупных кредиторов:   
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1. АО Транстелеком 46 624 6,89% 
2. ТОО NEWTECH  Distribution  23 083 3,41% 
3. ТОО Актау-Лада ТВ 13 979 2,07% 
4. ТОО Телетрэйд Доу Джонс  75 025 11,09% 
5. Rostelecom 16 524 2,44% 
6. ТОО Центр технической компетенции 21 365 3,16% 
7. ТОО Атаком  18 993 2,81% 
8. ТОО ALATAU INNOV ATIONS  8 058 1,19% 
9. Gilat Satellite networks LTD 12 992 1,92% 

10. ЗАО "Компания Транстелеком" 22 644 3,35% 
  По оплате труда 260 870 38,55% 
  Прочая кредиторская задолженность 54 979 8,12% 

Итого кредиторской задолженности: 676 755 100% 

 
36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три 
последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет). 

тыс. тенге 

 За 2006 год За 2007 год За 2008 год На 01.04.09 г. 

Чистый доход (убыток) 563 411 690 008 948 545 810 400 

 
36-2. Левередж.  
 

 За 2006 год За 2007 год За 2008 год На 01.04.09 г. 

Левередж 2.041 2.152 1.591 1.301 

 
36-3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение 
которых влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций. 
Эмитент обязуется принять решение о досрочном выкупе облигаций, в случае если 
левередж компании больше 8. 
 

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: 
§ Эмитентом производился один (первый) выпуск облигаций 
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Общее количество: 3 000 000 000 штук 

Вид: Купонные индексированные облигации 

Номинальная стоимость: 1 тенге 

Общая сумма денег, привлеченных при 
размещении: 

3 000 000 000 тенге  

Сумма основного долга, сумма 
начисленного и выплаченного 
вознаграждения 

2 944 240 746  тенге – основной долг 
1 303 728 000,00 тенге – начисленное 
вознаграждение 
1 234 576 370,98 тенге -  выплачено 

Количество выкупленных и досрочно 
погашенных облигаций с указанием 
даты погашени 

Эмитентом выкуплено 11 .03.09 г на открытых 
торгах  5 100 000  шт.  облигаций. 
 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию  выпуска облигаций: 

Национальный Банк Республики Казахстан 
 

Государственный регистрационный  номер 
и дата государственной регистрации  
выпуска: 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: KZ2CKY07A834 

дата государственной регистрации: 25.07.03 г. 
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. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный 
регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска: 
Общее количество, штуки: 3 000 000 (простые акции)  

115 738 (привилегированные акции) 
Вид: простые акции/привилегированные акции 

Номинальная стоимость: 20 тенге (простые акции) 
20 тенге (привилегированные акции) 

Общая сумма денег, привлеченных при 
размещении акций: 

50 052 720 тенге  

Количество акций, находящихся в 
обращении, выкупленных: 

В обращении находятся 2 386 898 простых 
акций и 113 624 привилегированных акций.  
Обществом выкуплено   2114 
привилегированных акций на сумму   42 280            
тенге 

Дата утверждения методики выкупа акций: 03.07.07 года  

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию  выпуска акций: 

Агентство РК по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых 
организаций   

Государственный регистрационный  номер 
и дата государственной регистрации: 

Государственный регистрационный номер 
простых акций: KZ1C11750011 

Государственный регистрационный номер 
привилегированных акций: KZ1P11750117 
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дата государственной  перерегистрации: 
28.03.08 г. 

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: 
§ Выпуски ценных бумаг Эмитента не были приостановлены; 

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям: 
§ Дата погашения облигаций 25.07.10 г.; 
§ Общий размер выплат по облигациям составляет 1 234 576 370,98 тенге. 

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: 
Размер дивидендов  на одну акцию по простым и привилегированным составляет  29,91 
тенге. 
§ В 2007 году по простым акциям начислены  дивиденды  в размере 71 361 850 тенге 
и  выплаченные в сумме 855 614 тенге  (основание: решение  годового общего 
собрания акционеров № 2 от.28.08.06 г.)  

§ По привилегированным акциям  по итогам завершенного финансового года  в 2007  
году общая сумма начисления  составила 3 398 494 тенге, выплачено в сумме  1 846 
194 тенге. 

 
§ В 2008 году по простым акциям дивиденды не начислялись и выплаченные в 
течение года за 2007 год 69 485 812 тенге (основание: решение  годового общего 
собрания акционеров № 2 от.28.08.06 г.)  
 

§ По привилегированным акциям  по итогам завершенного финансового года  в 2008 
году общая сумма начисления  составила 2 272 480 тенге, выплачено в сумме  4 819 
720 тенге.( в выплату входят дивиденды за 2004-2006 годы   в сумме 2 547 240 
тенге )  

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 
эмитента, включая наименования организаторов торгов: 
§ Торговля ценными бумагами эмитента осуществлялась на Казахстанской фондовой 
бирже и неорганизованном рынке; 

8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом: 
§ Простая  акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на 
голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого 
дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 
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7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

 
38. Сведения об облигациях: 
 
 

1) Вид облигаций: Купонные облигации, индексированные, без 
обеспечения. 

2) Количество выпускаемых 
облигаций и общий объем 
выпуска облигаций: 

 

количество облигаций 3 000 000 (три миллиона) штук. 

общий объем выпуска 3 000 000 000, 00 ( три миллиарда) тенге 00 тиын. 
3) Номинальная стоимость 
одной 
облигации (N): 

1 000 (одна тысяча) тенге. 

4) Вознаграждение по 
облигациям: 

 

§ ставка вознаграждения 
по облигациям 

10% (десять процентов) годовых от индексированной 
номинальной стоимости облигаций. 

§ дата, с которой 
начинается начисление 
вознаграждения 

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения, 
является дата включения облигаций в официальный 
список ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа" 
(KASE) / Специальной торговой площадки РФЦА (СТП 
РФЦА). 

§ периодичность и даты 
выплаты вознаграждения 

Выплата купонного индексированного вознаграждения по 
облигациям производится в казахстанских тенге три раза в 
год, соответственно через каждые четыре месяца, начиная 
с даты включения облигаций в официальный список 
ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая 
биржа" (KASE) / Специальной торговой площадки 
РФЦА (СТП РФЦА) в течение всего срока обращения. 

§ порядок и условий 
выплаты вознаграждения 

Выплата купонного индексированного вознаграждения 
производится в тенге путем перечисления денег на 
текущие счета держателей облигаций в течение 10 
календарных дней, следующих за датой определения круга 
лиц обладающих правом на получение купонного 
индексированного вознаграждения.  
На получение купонного индексированного 
вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в 
реестре держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который осуществляется 
выплата (дата определения круга лиц, обладающих правом 
на получение купонного индексированного 
вознаграждения).  
Купонное индексированное вознаграждение на дату 
выплаты рассчитывается как произведение 
индексированной номинальной стоимости (N1) на 
годовую ставку купонного вознаграждения и на 
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количество дней в периоде начисления купона деленное на 
360. Округление сумм выплат по купонным 
вознаграждениям и основному долгу производится до двух 
знаков после запятой (а именно: до целых тиын).  
В случае, если последняя возможная дата выплаты 
купонного индексированного вознаграждения  придется на 
выходной день, выплата будет осуществлена в первый 
рабочий день, следующий за выходным или праздничным 
днем с применением при расчете индексированной 
номинальной стоимости облигаций (N1) 
средневзвешенного курса доллара США к тенге, 
сложившегося на утренней сессии KASE на дату 
определения круга лиц, обладающих правом на получение 
текущего купонного индексированного  вознаграждения. 
При этом инвестор не вправе требовать начисления 
процентов или компенсации за такую задержку. 
Если инвестор является нерезидентом Республики 
Казахстан, индексированное купонное вознаграждение 
выплачивается в иностранной валюте (доллары США, 
Евро, российский рубль) по официальному курсу НБРК на 
день выплаты в соответствии с письменным запросом 
инвестора. Конвертация суммы в тенге в иностранную 
валюту (доллары США, Евро, российский рубль) будет 
производиться за счет инвестора. 

§ период времени, 
применяемого для 
расчета вознаграждения 

Расчет вознаграждения (купона) производится из расчета 
временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в 
месяце). 

§ порядок расчетов при 
выпуске 
индексированных 
облигаций 

Индексация номинальной стоимости облигаций по 
изменению курса тенге к доллару США. 
Индексированная номинальная стоимость (N1) 
рассчитывается как произведение номинальной стоимости 
(N) на коэффициент темпа девальвации (Kd) при выплате 
индексированного основного долга или при выплате 
индексированного купонного вознаграждения. 
Коэффициент темпа девальвации (Kd) при выплате 
индексированного основного долга рассчитывается как 
отношение средневзвешенного курса доллара США к 
тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии КАSE на 
дату определения круга лиц, обладающих правом на 
получение основного долга, к аналогичному курсу (Xo) на 
дату открытия торгов по облигациям на KASE/ СТП 
РФЦА (Kd=Xt/Xo). При этом верхний предел значения 
коэффициента индексации Kd  составляет 1,2. В случае, 
когда Xt < Xo (при ревальвации тенге) коэффициент Kd 
принимается равным 1. 

Коэффициент темпа девальвации (Kd) при выплате 
индексированного купонного вознаграждения 
рассчитывается как отношение средневзвешенного курса 
доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней 
сессии КАSE на дату определения круга лиц, обладающих 
правом на получение купонного индексированного 
вознаграждения, к аналогичному курсу (Xt-1) на дату 
предыдущей выплаты индексированного купонного 
вознаграждения (Kd=Xt/Xt-1). При этом верхний предел 
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значения коэффициента индексации Kd  составляет 1,2. В 
случае, если курс доллара на дату предыдущей выплаты 
индексированного купонного вознаграждения будет ниже 
курса на дату открытия торгов (Xt-1< Xo), расчет будет 
производиться как отношение средневзвешенного курса 
доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней 
сессии КАSE на дату определения круга лиц, обладающих 
правом на получение купонного индексированного 
вознаграждения к аналогичному курсу (Xo) на дату 
открытия торгов по облигациям на KASE/ СТП РФЦА. В 
случае, когда Xt < Xo (при ревальвации тенге) 
коэффициент Kd принимается равным 1. 

Коэффициент темпа девальвации (Kd) при первой выплате 
индексированного купонного вознаграждения 
рассчитывается как отношение средневзвешенного курса 
доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней 
сессии КАSE на дату определения круга лиц, обладающих 
правом на получение первого купонного 
индексированного вознаграждения, к аналогичному курсу 
(Xo) на дату открытия торгов по облигациям на KASE/ 
СТП РФЦА (Kd=Xt/Xo). При этом верхний предел 
значения коэффициента индексации Kd  составляет 1,2.  В 
случае, когда Xt < Xo (при ревальвации тенге) 
коэффициент Kd принимается равным 1. 

Средневзвешенный биржевой курс доллара США 
устанавливается по утренней сессии KASE на дату 
определения круга лиц, обладающих правом на получение 
текущего купонного индексированного вознаграждения 
и/или основного долга.  

 
 
 

5) Сведения об обращении и 
погашении облигаций: 

 

§ срок обращения 
облигаций и условия их 
погашения 

Срок обращения облигаций – три года с даты включения 
облигаций в официальный список ценных бумаг 
KASE/СТП РФЦА. 
Облигации погашаются в конце срока обращения по 
индексированной номинальной стоимости (N1) на дату 
погашения облигаций, но не ниже их номинальной 
стоимости (N) при выпуске облигаций, в тенге с 
одновременной выплатой последнего купонного 
индексированного вознаграждения путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций в течение 10 
календарных дней, следующих за датой определения круга 
лиц, обладающих правом на получение индексированной 
номинальной стоимости облигаций и купонного 
индексированного вознаграждения (купона). 
На получение основного индексированного долга по 
облигациям и последнего купонного индексированного  
вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в 
реестре держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который осуществляется 
выплата, а именно через три года с даты включения 
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облигаций в официальный список ценных бумаг KASE/ 
СТП РФЦА (дата определения круга лиц, обладающих 
правом на получение индексированного основного долга и 
последнего купонного индексированного вознаграждения).  
В случае, если последняя возможная дата выплаты по 
погашению основного индексированного долга и 
последнего купонного индексированного вознаграждения 
придется на выходной день, выплата будет осуществляться 
в 1–й день, следующий за выходным или праздничным 
днем с применением при расчете индексированной 
номинальной стоимости облигаций (N1) 
средневзвешенного курса доллара США к тенге, 
сложившегося на утренней сессии KASE на дату 
определения круга лиц, обладающих правом на получение 
индексированного основного долга и последнего купонного 
индексированного вознаграждения. При этом инвестор не 
вправе требовать начисления процентов  или компенсации 
за такую задержку. 
Если инвестор является нерезидентом Республики 
Казахстан, основной индексированный долг и последнее 
индексированное купонное вознаграждение выплачиваются 
в иностранной валюте (доллары США, Евро, российский 
рубль) по официальному курсу НБРК на день выплаты в 
соответствии с письменным запросом инвестора. 
Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту 
(доллары США, Евро, российский рубль) будет 
производиться за счет инвестора. 

§ дата погашения 
облигаций 

День следующий за днем окончания срока обращения 
облигаций. 
День окончания срока обращение облигаций есть дата 
через 3 года с даты включения облигаций в официальный 
список ценных бумаг KASE/СТП РФЦА. 

§ место исполнения 
обязательств по 
облигациям  

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца, 69; а 
также переводом, в соответствии с реквизитами владельца 
облигации, представленными регистратором Эмитента.    

§ способ погашения 
облигаций 

Погашение суммы основного индексированного долга 
осуществляется путем ее перечисления на текущие 
банковские счета держателей облигаций в соответствии с 
данными реестра держателей облигаций. 
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5-1) Условия и порядок оплаты 
облигаций 

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме 
путем перечисления денег на текущий банковский счет 
Эмитента. 
При размещении облигаций путем подписки порядок и 
условия оплаты за облигации указываются в договорах 
купли-продажи между Эмитентом и инвестором или в 
договорах купли-продажи, в котором оговариваются все 
условия сделки (Договор купли-продажи в прилижении к 
настоящему Проспекту), между Эмитентом и брокером, 
действующим в интересах инвестора на основании 
договора на оказание брокерских услуг и номинальном 
держании. , 
При размещении облигаций путем проведения торгов в 
торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" 
оплата облигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними документами АО "Казахстанская фондовая 
биржа"/ Специальной торговой площадки 
РФЦА (СТП РФЦА). 

5-2) Обеспечение по 
облигациям 

Облигации данного выпуска являются необеспеченными 

5-3) При выпуске облигаций 
специальной финансовой 
компании 

Облигации данного выпуска не являются облигациями 
специальной финансовой компании 

5-4) Сведения о представителе 
держателей облигаций 

Представитель держателя облигаций не предусмотрен 

5-5) При выпуске 
инфрастурктурных облигаций 

Облигации данного выпуска не являются 
инфраструктурными 

5-6) Порядок учета прав по 
облигациям 

Регистратор: 
АО «Центр ДАР» (государственная лицензия на 
осуществление деятельности по ведению системы 
реестров держателей ценных бумаг № 0406200394 от 
15.06.2005 года, выданная Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций) 
Республика Казахстан, 050012 г. Алматы, проспект 
Сейфулина 565, квартира 8.  
Тел./факс 8 (727) 239 11 42 , 239 11 43, 239 11 44 
На основании договора-поручения на оказание услуг по 
ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 
436 от 25.03.09 г. 

5-7) Сведения о платежном 
агенте 

Платежный агент не предусмотрен 

 
6) Права, предоставляемые 
каждой облигацией ее 
держателю: 

§ Право на получение номинальной индексированной 
стоимости в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций. 

§ Право на получение купонного индексированного 
вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций. 

§ Право на получение информации в порядке, 
предусмотренном Законодательством Республики 
Казахстан. 

§ Право на удовлетворение своих требований в случаях 
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и в порядке, предусмотренном Законодательством 
Республики Казахстан и настоящим проспектом. 

§ Право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями. 

§ Иные права, вытекающие из права собственности на 
облигацию, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан. 

§ досрочное погашение Досрочное погашение облигаций осуществляется в 
соответствии с решением Исполнительного органа 
Эмитента, при этом: 
§ Досрочное погашение облигаций осуществляется по 

индексированной номинальной стоимости с 
одновременной выплатой индексированного 
накопленного, но не уплаченного купонного 
вознаграждения за фактический период их обращения. 

При принятии решения Исполнительным органом 
Эмитента о досрочном погашении основного долга по 
облигациям, Эмитент за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения данной процедуры направляет уведомление 
держателям облигаций, а также размещает информацию в 
газете "Казахстанская правда" и/или на сайте АО 
«Казтранском» (www.kaztranscom.kz). 
Уведомление и информация о досрочном погашении 
облигаций должны содержать сведения об условиях, 
сроках, порядке погашения облигаций. 
 

 
 

7) События, по наступлению 
которых может быть объявлен 
дефолт по облигациям Эмитента и 
сведения о выкупе облигаций 
Эмитентом по требованию 
держателя облигаций:  

Дефолт по облигациям Эмитента может быть объявлен в 
случае невыплаты или неполной выплаты 
индексированного купонного вознаграждения (купона) 
и/или индексированной номинальной стоимости по 
облигациям в течение 30 календарных дней, начиная со 
дня, следующего за днем окончания установленных 
настоящим Проспектом сроков выплаты 
индексированного купонного вознаграждения или 
индексированного основного долга.  
Превышение десятидневного срока выплаты,  согласно 
условиям проспекта (а именно превышение 10 дней по 
выплате купонного индексированного вознаграждения 
и/или индексированного основного долга) является 
просрочкой исполнения обязательств Эмитентом по 
выплате индексированного купонного вознаграждения 
и/или индексированного основного долга. В случае 
просрочки исполнения обязательств Эмитентом по вине 
Эмитента по выплате индексированного купонного 
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вознаграждения и/или индексированного основного 
долга, Эмитент выплачивает держателям облигаций 
настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан на день исполнения денежного обязательства 
или его части, по выплате индексированного купона или 
основного индексированного долга согласно условиям 
настоящего Проспекта. 
 
Выкуп облигаций Эмитентом по требованию держателя 
облигаций осуществляется в следующих случаях: 

•  дефолт по исполнению обязательств по выплате 
индексированного купонного вознаграждения 
(купона) согласно условиям настоящего Проспекта; 

•  дефолт исполнения обязательств по выплате 
индексированной номинальной стоимости по 
облигациям согласно условиям настоящего 
Проспекта; 

•  в случае если левередж Эмитента больше 8 согласно 
условиям настоящего Проспекта; 

С момента наступления такого случая, Эмитент и/или 
финансовый консультант и андеррайтер размещает 
информацию на сайте Эмитента/финансового 
консультанта и андеррайтера/KASE и/или специальной 
торговой площадки СТП РФЦА о наступлении дефолта 
по облигациям Эмитента и его причинах в срок не 
позднее 10 рабочих дней после наступления такого 
случая. 
Держатель облигаций вправе подать заявление в 
произвольном виде с указанием реквизитов держателя 
облигаций (юридический и фактический адрес, 
телефоны, электронные адреса, банковские реквизиты, 
РНН), в течение 30 дней с момента наступления Дефолта 
по облигациям Эмитента и других случаев, 
предусмотренных выше, на досрочный выкуп 
Эмитентом данных облигаций по индексированной 
номинальной стоимости с одновременной выплатой всех 
начисленных индексированных купонов за фактическое 
владение облигаций и пени за просрочку 
индексированного купона или основного 
индексированного долга согласно вышеуказанной 
информации в соответствии с Проспектом.  
Процедура выкупа будет проведена только на основании 
поданных держателями облигаций заявлений на 
добровольной основе в порядке очередности по мере 
поступления заявлений. 
Эмитент обязуется в срок не позднее  250 календарных 
дней с момента принятия заявления от держателя 
облигаций о выкупе выплатить держателю облигаций 
индексированную номинальную стоимость с 
одновременной выплатой всех начисленных и не 
выплаченных индексированных купонов за фактическое 
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владение облигаций и пени за просрочку 
индексированного купона или основного 
индексированного долга согласно вышеуказанной 
информации в соответствии с Проспектом.  
В случае, если Эмитент на основании заявления от 
держателя облигаций о выкупе не выплатил в указанные 
 250 календарных дней с момента принятия такого 
заявления сумму индексированного основного долга с 
одновременной выплатой всех начисленных и не 
выплаченных индексированных купонов за фактическое 
владение облигаций и пени за просрочку 
индексированного купона или индексированного 
основного долга, то держатель облигации имеет право в 
безакцептном и бесспорном порядке выставлять 
платежные требования или иные документы, 
необходимые для осуществления безакцептного и/или 
бесспорного изъятия (списания) денежных средств по 
индексированному основному долгу и начисленных и не 
выплаченных индексированных купонов за фактическое 
владение облигациями и пени за просрочку 
индексированного купона или основного 
индексированного долга в соответствии с Проспектом к 
банковским счетам Эмитента, открытым в любых банках 
на территории Республики Казахстан. Держатели 
облигаций, не подавшие заявки на досрочный выкуп, 
имеют право на погашение принадлежащих им 
облигаций по окончании срока обращения с выплатой 
всех начисленных и не выплаченных индексированных 
купонов за фактическое владение облигаций и пени за 
просрочку индексированного купона или 
индексированного основного долга согласно 
вышеуказанной информации в соответствии с 
Проспектом. 
В случае не выкупа облигаций на основании заявления 
держателя облигаций и не оплаты индексированного 
основного долга, начисленных и не выплаченных 
индексированных купонов за фактическое владение 
облигаций и пени за просрочку индексированного 
купона или основного индексированного долга 
держателю облигаций, эмитент будет нести 
ответственность, установленную законодательством 
Республики Казахстан. 
При наступлении дефолта по облигациям эмитент 
приложит все усилия для устранения причин, вызвавших 
дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.  
 

8) Информация об 
опционах: 

Опционы предусмотрены. Условия заключения 
опционов оговариваются в договоре опциона в каждом 
конкретном случае. Эмитент и потенциальный 
покупатель облигаций могут заключать опцион «колл» 
(право купить облигации  Эмитента). Договор опциона 
должен  содержать слово «опцион» в наименовании 
договора. 
(Договор опциона в приложении к настоящему 
Проспекту). 
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39. Конвертируемые облигации. 
Настоящим проспектом выпуск конвертируемых облигаций не предусмотрен. 

 
40. Способ размещения облигаций: 

1) Срок и порядок размещения 
облигаций: 

 

§ срок размещения 
облигаций 

Облигации размещаются в течение всего срока 
обращения. 

§ порядок размещения 
облигаций 

Размещение облигаций осуществляется как на 
организованном рынке, так и на неорганизованном 
рынке в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан; 

2) Конвертирование облигаций в 
акции: 

Конвертирование облигаций в акции не предусмотрено. 

7) Сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций 

Финансовый консультант: 
Акционерное общество «Premier Capital» (Соглашение № 
2 от 30.04.2009 г.) 
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица – регистрационный номер: 90301-
1910-АО от 31.01.2008 г. 
Лицензия на занятие брокерско - дилерской 
деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя – 
номер лицензии: 0401202056 от 19.19.2008 г. 
Лицензия на право деятельности по управлению 
инвестиционным портфелем – номер лицензии: 
0403201023 от 19.19.2008 г. 
 
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 
мкр.7, д. 13А 
Тел.: + 7 (727) 221 44 83 
Фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 
проспект Аль Фараби 7-31 
Телефон/Факс: +7 (727) 277 77 32  
e-mail: office@premiercapital.kz    
e-mail: malieva@premiercapital.kz 
Web: www.premiercapital.kz 

 
41. Использование денег от размещения облигаций: 
На пополнение оборотных средств, в том числе; 

тыс. тенге 

№ Целевое назначение Сумма 

1 Налоговые и прочие сборы и платежи в бюджет 465 000 
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2 Сырье, материалы, запасные части и комплектующие 259 000 

3 Аренда средств связи 581 000 

4 Услуги связи 655 000 

5 Оборудование абонентского доступа 690 000 

6 Приобретение оборудования для продажи 350 000  

Итого: 3 000 000 ,00  
 
 
В случаи изменений в целевом назначении денег от размещения облигаций эмитент 
обязуется уведомлять Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций о данных изменениях целевого назначения 
или вносить изменения в настоящий Проспект. 

Представляем на рассмотрение финансовую модель компании в приложении к настоящему 
Проспекту , где представлен расчет денег по выплате купона 3 раза в год и основного долга 
в конце срока погашения с учетом индексации при возможном максимальном курсе доллара 
США в размере 180 тенге за 1 доллар США или при верхнем пределе значения 
коэффициента индексации  Кd=1,2. 

В данной финансовой модели представлен пессимистический  прогноз, так как расчеты 
производились с учетом индексации максимального значения курса равного 180 тенге или 
при верхнем пределе значения коэффициента индексации  Кd=1,2 

 
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: 
Дефолт по облигациям Эмитента может быть объявлен в случае невыплаты или неполной 
выплаты индексированного купонного вознаграждения (купона) и/или индексированной 
номинальной стоимости по облигациям в течение 30 календарных дней, начиная со дня, 
следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты 
индексированного купонного вознаграждения или индексированного основного долга.  
Превышение десятидневного срока выплаты,  согласно условиям проспекта (а именно 
превышение 10 дней по выплате купонного индексированного вознаграждения и/или 
индексированного основного долга) является просрочкой исполнения обязательств Эмитентом по 
выплате индексированного купонного вознаграждения и/или индексированного основного долга. 
В случае просрочки исполнения обязательств Эмитентом по вине Эмитента по выплате 
индексированного купонного вознаграждения и/или индексированного основного долга, Эмитент 
выплачивает держателям облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части, по выплате 
индексированного купона или основного индексированного долга согласно условиям настоящего 
Проспекта. 
 
Выкуп облигаций Эмитентом по требованию держателя облигаций осуществляется в следующих 
случаях: 

•  дефолт по исполнению обязательств по выплате индексированного купонного вознаграждения 
(купона) согласно условиям настоящего Проспекта; 

•  дефолт исполнения обязательств по выплате индексированной номинальной стоимости по 
облигациям согласно условиям настоящего Проспекта; 
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•  в случае если левередж Эмитента больше 8 согласно условиям настоящего Проспекта; 
С момента наступления такого случая, Эмитент и/или финансовый консультант и андеррайтер 
размещает информацию на сайте Эмитента/финансового консультанта и андеррайтера/KASE 
и/или специальной торговой площадки СТП РФЦА о наступлении дефолта по облигациям 
Эмитента и его причинах в срок не позднее 10 рабочих дней после наступления такого случая. 
Держатель облигаций вправе подать заявление в произвольном виде с указанием реквизитов 
держателя облигаций (юридический и фактический адрес, телефоны, электронные адреса, 
банковские реквизиты, РНН), в течение 30 дней с момента наступления Дефолта по облигациям 
Эмитента и других случаев, предусмотренных выше, на досрочный выкуп Эмитентом данных 
облигаций по индексированной номинальной стоимости с одновременной выплатой всех 
начисленных индексированных купонов за фактическое владение облигаций и пени за просрочку 
индексированного купона или основного индексированного долга согласно вышеуказанной 
информации в соответствии с Проспектом.  
Процедура выкупа будет проведена только на основании поданных держателями облигаций 
заявлений на добровольной основе в порядке очередности по мере поступления заявлений. 
Эмитент обязуется в срок не позднее  250 календарных дней с момента принятия заявления от 
держателя облигаций о выкупе выплатить держателю облигаций индексированную номинальную 
стоимость с одновременной выплатой всех начисленных и не выплаченных индексированных 
купонов за фактическое владение облигаций и пени за просрочку индексированного купона или 
основного индексированного долга согласно вышеуказанной информации в соответствии с 
Проспектом.  
В случае, если Эмитент на основании заявления от держателя облигаций о выкупе не выплатил в 
указанные  250 календарных дней с момента принятия такого заявления сумму индексированного 
основного долга с одновременной выплатой всех начисленных и не выплаченных 
индексированных купонов за фактическое владение облигаций и пени за просрочку 
индексированного купона или индексированного основного долга, то держатель облигации имеет 
право в безакцептном и бесспорном порядке выставлять платежные требования или иные 
документы, необходимые для осуществления безакцептного и/или бесспорного изъятия 
(списания) денежных средств по индексированному основному долгу и начисленных и не 
выплаченных индексированных купонов за фактическое владение облигациями и пени за 
просрочку индексированного купона или основного индексированного долга в соответствии с 
Проспектом к банковским счетам Эмитента, открытым в любых банках на территории Республики 
Казахстан. Держатели облигаций, не подавшие заявки на досрочный выкуп, имеют право на 
погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения с выплатой всех 
начисленных и не выплаченных индексированных купонов за фактическое владение облигаций и 
пени за просрочку индексированного купона или индексированного основного долга согласно 
вышеуказанной информации в соответствии с Проспектом. 
В случае не выкупа облигаций на основании заявления держателя облигаций и не оплаты 
индексированного основного долга, начисленных и не выплаченных индексированных купонов за 
фактическое владение облигаций и пени за просрочку индексированного купона или основного 
индексированного долга держателю облигаций, эмитент будет нести ответственность, 
установленную законодательством Республики Казахстан. 
При наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, 
вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.  
42. Ограничения в обращении облигаций. 
Ограничений в размещении облигаций не имеется. 
43. Сумма затрат эмитента  на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
затраты будут оплачиваться. 
§ Расходы на услуги финансового консультанта – в соответствии с соглашением №2 об 

оказании услуг финансового консультанта от 30 апреля 2009 года составляют 2 000 000 
тенге без НДС; 

§ Расходы на услуги регистратора – в соответствии с договором АО «Центр ДАР»  № 
42/1/ФД-09 от 25.03.2009 года, согласно тарифам. 
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§ Расходы по включению в листинг – в соответствии с Листинговыми правилами АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 

Общая сумма затрат составила 2 000 000 тг без НДС., без учета тарифов регистратора и 
листинговых сборов. 
Оплата данных затрат будет производиться за счет собственных оборотных средств Эмитента.  
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 . 
АО «Premier Capital» 
Юридический Адрес- 050062, Республика Казахстан, г. Алматы, мкрн.7, Дом 13А 
Фактический Адрес- Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби 7, Бизнес –Центр 
Нурлы –Тау 4а, офис 31. 
тел./факс: +7 (727) 277 77 32, 311 04 30 
Газеты, в которых публикуется информация: «Казахстанская правда» 
АО «KazTransCom» 
Фактический 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца, 69 
Тел.: +7 (727) 270 13 10, Факс: +7 (727) 270 13 18 
Web:  www.kaztranscom.kz 
И на официальном сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа»: www.kase.kz 
 
 
Генеральный Директор     Ержанов А.С. 
 
     
Главный бухгалтер      Колупаева Е.В  
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ЕКІНШІ  
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ  

ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІ  
 

АКЦИОНЕРЛЫҚ  ҚОҒАМЫ  
«KAZTRANSCOM» 

(АҚ «KAZTRANSCOM») 
 

қамтамасыз етілмеген индекстелген купондық облигациялар 
3 000 000   (үш миллион) дана мөлшерінде 
3 000 000 000 (үш миллиард) теңге сомаға 

 
 
 
 
Уәкілетті орган тарапынан жарияланған облигациялардың мемлекеттік тіркелуі 
проспектіде көрсетілген облигацияларды иемденуге инвесторларға қандай да бір 
ұсыныстарды ұсыну дегенді білдірмейді. Шығарылып жарияланған облигациялардың 
мемлекеттік тіркелуін жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжатта қамтылған 
ақпараттың растығына жауапты емес. Шығарылған облигациялардың проспектісі 
Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкестілігі қарастырылды. Эмитенттің 
лауазымды тұлғалары осы проспектіде қамтылған ақпараттың растығына жауапты және 
ондағы барлық ақпараттың растығы мен эмитент және оның облигацияларына қатысты 
ақпарат инвесторлардың күмәнін келтірмейтіндігін дәлелдейді.  
 

Алматы, 2009 
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1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 
 
2. Эмитенттің атауы. 

 Мемлекеттік тілде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

Толық атауы «KazTransCom» 
Акционерлік қоғамы 

Акционерное общество 
«KazTransCom» 

Joint Stock Company 
«KazTransCom»  

Қысқартылған 
атауы 

«KTC» АҚ АО «KTC» JSC «KTC» 

 
Эмитенттің өзгерілген атауы:  

№ Толық атауы Қысқартылған атауы Өзгергілген күні 

1. Ашық Акционерлық Қоғамы 
«KazTransCom» 

ААҚ «KazTransCom» 01.08.2001 

2. Акционерлық Қоғамы 
«KazTransCom» 

АҚ «KTC» 21.07.2007 

 
3. Эмитенттің  мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер. 
Тіркеуші органның атауы  Басқару юстициясы Атырау олысы Махамбет ауданы 

Қазахстан Республикасынын Юстиция Министерлігі 

 Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) куәлігінің күні мен нөмірі: 

26.07.2008 жылдан № 39-1915-08-АО   

 
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі.  
Тіркеу нөмірі: 150 800 000 329  

 
5. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондары мен фак 
нөмірлері, электронды поштаның мекен-жайы. 
Заңды мекен-жайы: 060011, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, 

Махамбет ауданы, Орал тасжолымен 5 км. 

Нақты мекен-жайы: 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Радостовец көш., 69. 

Телефондар/факс: Тел.: +7 (727) 270 13 10, Факс: +7 (727) 270 13 18 

E-mail: info@kaztranscom.kz 

 
6. Эмитенттің банк деректемелері. 

Банктің атауы мен 
деректемелері 

Банктің орналасқан 
жері 

Эмитенттің банк деректемелері 

«Казкоммерцбанк» АҚ АФ,  
БИК: 190 501 724, банктің коды 
724 

Алматы қ., Гагарин 
көш., 135 «Ж» 

ИИК: KZT 018 467 700 , 079 467 
891; USD 015 070 734; EUR 015 
070 734; GBR 015 070 734; 

«Альянс Банк» АҚ АФ,  
БИК: 190 501 794, банктің коды 

Алматы қ., Фурманов 
көш., 100 «А» 

ИИК: KZT 052 203 596 , 000 268 
729 ; USD102 203 637 ; RUB 582 
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794 203 833; 

«СИТИБАНК ҚАЗАҚСТАН» 
АҚ, БИК: 190 501 832, банктің 
коды 832 

Алматы қ., Қазыбек 
би көш., 41 

ИИК: KZT 250 155 001; USD 
250 155 302; 

“HSBC Қазақстан Банкі» АҚ ЕБ, 
БИК :190 501 949, банкітң коды 
949 

Алматы қ., Достық 
даңғ., 43 

ИИК: KZT 000181501; USD 
000181010 

«КАЗИНВЕСТБАНК» АҚ, 
БИК:190 501 920, банктің коды 
920 

Алматы қ., Достық 
даңғ, 172 

ИИК: KZT 005467850; USD 004 
070 345; 

«БТА Банкі» АҚ АФ, БИК :190 
501 306, банктің коды 306 

Алматы қ., Әйтеке 
би, 55 

ИИК: KZT 950467257; 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
АОФ  №139900 БИК :190 551601, 
банктің коды 601 

Алматы қ., 
Розыбакиев көш., 101 

ИИК: KZT 079467145; USD 065 
070 834. 

 
7. Эмитент қызметінің түрлері. 
Эмитент қызметінің тақырыбына  мыналар жатады: 

1) Заңды және жеке тұлғаларға телекоммуникация қызметтерін ұсыну, оның ішінде, 
мына қызметтерді шектемейді:  

§ жергілікті телефон байланысы қызметтерін ұсыну; 
§ мағлұматтарды жеткізу қызметтерін ұсыну; 
§ жеке байланыс желісі бойынша телекоммуникациялар қызметтерін ұсыну; 
§ жеке желістерді ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді ұсыну; 
§ ұялы телекоммуникация байланысы (тасымалданатын радио/радиотелефонды, 
транкинг байланыс) қызметтерін ұсыну; 

§ халықаралық және қалааралық телефон байланысы қызметтерін ұсыну; 
§ IP-телефония байланысы қызметтерін ұсыну. 
2) Телекоммуникация саласында, оның ішінде төмендегі салаларда технологиялық 
қызметті жүзеге асыру: 

§ Жалпыреспубликалық, магистральді және халықаралық байланыс желістерін 
жобалау, салу және пайдалану; 

§ құрылыс-монтаж, жөндеу және іске қосу жұмыстары; 
§ инновациялық қызмет; 
§ телекоммуникация саласындағы метрологиялық қызмет; 
§ байланыс арналары бойынша барлық ақпарат түрлерін үздіксіз жеткізуді 

ұйымдастыру, жұмыстың сенімділігін және сапасын арттыру, телекоммуникация 
желістерін тиімді пайдалану; 

§ Қоғамның телекоммуникациялық желістерін жетілдіру және жаңарту жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастыру; 

§ Телекоммуникация ғимараттары мен объектілерінің толық құрылысын 
ұйымдастыру; 

§ Қоғам телекоммуникация желістерін қалыптастыру; 
§ Телекоммуникация объектілерінің өндірістік-экономикалық тиімділігін арттыру 
мақсатында оларды қалпына келтіріп жөндеу; 
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§ Телекоммуникациялар жөніндегі халықаралық жобаларды жасауға және жүзеге 
асыруға қатысу; 

§ Байланыс қызметтерінің түрлі операторлары мен пайдаланушылар арасында есеп 
айырысу; 

§ Қоғам мүддесі үшін халықаралық телекоммуникациялық және өзге ұйымдар мен 
бірлестіктерге қатысу. 

3) Өзге қызметтерді атқару: 
§ Қоғам үшін рұқсат етілген белгіленген заңнамалық тәртіп бойынша сыртқы 
экономикалық қызметті жүргізу; 

§ өнеркәсіптік азаматтық құрылыс; 
§ сауда-сатып алу, делдалдық және коммерциялық қызмет; 
§ менеджмент, маркетинг, инжиниринг; 
§ Қоғам үшін тыйым салынбаған ақпараттық, қызметтік және басқа да қызметтерді 
көрсету; 

§ Ішкі және сыртқы рыноктерде құнды қағаздарды жасап шығару және өткізу; 
§ Мемлекеттік және мемлекеттік емес құнды қағаздарды сатып алу және сату; 
§ Қоғамның қаражатын салалық және аймақтық бағдарламаларға және жобаларға 
инвестициялау; 

§ Қоғам қызметі мақсатын жүзеге асыру үшін алдынғы қатарлы технологияларды, 
бірлескен өндіріс орындарын салу мақсатында жеке қаражатымен басқа заңды 
тұлғалардың қызметіне қатысуы; 

§ Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру; 
§ Телекоммуникация құралдарына сервистік қызмет көрсету орындарын құру; 
§ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге 
қызмет. 

4) Арнайы жедел іздестіру шараларын өткізуге арналған арнайы техникалық 
құралдарды өткізу мен сақтауға байланысты қызмет; 

5) Ақпараттың криптографиялық қорғанысы құралдарын өткізу, пайдалану және 
сақтаумен байланысты қызмет; 

6) Ионды сәулелену қайнар-көздерін қолданумен байланысты қызмет. 
 
 
 
8. Халықаралық рейтинг агенттіктері мен (немесе) Қазақстан Республикасының 
рейтинг агенттіктері тарапынан Эмитентке тиесілі немесе ол жасап шығарған 
құнды қағаздар рейтингісінің бар болуы туралы мәліметтер. 
Биржа кеңесінің 28 тамыз 2008 жылғы шешімімен «KazTransCom» АҚ-ның жай (НИН-
KZ1C11750011) және ерекше (НИН-KZ1P11750117) акциялары «Акциялар» секторының 
екінші категориясына ауыстырлған және бірінші шығарылымның купонды 
облигациялары (НИН-KZ2CKY07A834) Қазақстан Қор Биржасының құнды қағаздарының 
ресми тізімінің «Рейтингтік бағасы жоқ Қарыз құнды қағаздары» категориясының бірінші 
кіші категориясына ауыстырылған. Қазіргі таңда Эмитентте халықаралық немесе отандық 
агенттіктерден алынған рейтингтің бағасы жоқ. 
Егер эмитенттке қаржы агенттігі мәртебесі берілсе, құзыретті орган қаулысының 
күнін, нөмірін көрсету керек.  
Эмитентке қаржы агенттігі мәртебесі берілмеді.  
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9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелу күні, 
орналасқан жері мен пошталық мекен-жайлары. 

Тармақша 
№  

Атауы Тіркеу күні Орналасқан жері мен 
пошталық мекен-жайлары 

1. «KazTransCom» 
акционерлік қоғамының 
шығыс филиалы  

04.03.2005 жылғы № 
1201-1945-Ф-л куәлігі 

140005, Павлодар қ., 
Ак.Бектұров көш., 2-үй 

2. «KazTransCom» 
акционерлік қоғамының 
батыс филиалы 

19.10.2004 жылғы № 1-
1915-08-Ф-л куәлігі 

060011, Атырау облысы, 
Махамбет ауданы, Орал 
тасжолы бойымен 5 км. 

3. «KazTransCom» 
акционерлік қоғамының 
Ақтөбелік филиалы  

28.10.2004 жылғы № 
1376-1904-Ф-л куәлігі 

030000, Ақтөбе қ., Заречный 
ауылы, п/ж 195 

4. «KazTransCom» 
акционерлік қоғамының 
Астаналық филиалы  

Свидетельство № 2232-
1901-Ф-л от 12.10.2004 
ж. 

010000, Астана қ., Сол 
жағалау, 68-көш., 3-үй 

5. «KazTransCom» 
акционерлік қоғамының 
Орал филиалы  

Свидетельство № 716-
1926-Ф-л от 26.10.2004 
ж. 

09005, Орал қ., а/ж 47, 
Желаево а., өнеркәсіп 
ауданы 7-үй 

6. «KazTransCom» 
акционерлік қоғамының 
Маңғыстаулық филиалы  

Свидетельство № 812-
1943-Ф-л от 05.07.2005 
ж. 

130003, Ақтау қ., 22-ықшам 
ауданы. 

7. «KazTransCom» 
акционерлік қоғамының 
оңтүстік филиалы  

Свидетельство № 2364-
1910-Ф-л от 25.11.2004 
ж. 

050091, Алматы қ., 
Желтоқсан көш., 96 

8. «KazTransCom» 
акционерлік қоғамының 
Мәскеу қаласындағы 
өкілдігі  

Свидетельство № 14999 
от 25.08.2005 ж. 

Ресей, Мәскеу қ., 3-
Хорошевский көш., 11 

10. Тиісті алқаларға (ассоциацияларға, палаталарға) қатыстылығы көрсетілген 
соңғы үш қаржы жыл бойы эмитенттің қаржы есебінің аудитін жүзеге асырған 
(жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымның (аудитордың тегі, аты, болған жағдайда – 
әкесінің аты) толық ресми атауы.  

Тиісті алқаларға (ассоциацияларға, палаталарға) қатыстылығы көрсетілген 
проспектіні уәкілетті органға ұсынар алдында үш жыл бойы тиісті қызметтерді 
көрсету шараларын жасаған заң және қаржы мәселелері бойынша кеңес 
берушілердің толық ресми атауы. 

Егер де жоғарыда аталған тұлғалармен шартты бұзған жағдайда шартты бұзуға 
бастама жасаған тарапты көрсете отырып, шартты бұзу себебі туралы ақпаратты 
ұсыну қажет. 
 
2006 жылдан бастап 2008 жылға дейінгі қаржы есебін жүргізу аудиті жасалды  
Аудиторлық ұйымның атауы Аудитордың тегі, аты, қызмет орны 

2006 ж. - “KPMG Audit 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі   
6 желтоқсан 2006 жылғы 
аудиторлық қызметпен айналысуға 
арналған № 0000021 лицензиясы 

Бердалина Жанат Колановна – басқарушы әріптес, 
сертификатталған аудитор  
Мэттью Робин Кук – аудит жөніндегі әріптесі. 
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Келесі кәсіби ассоциациялардың 
мүшесі болып табылады: 
• Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің 
қарамағындағы МСФО жөніндегі 
жұмыс тобы;  

• Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі қарамағында  
ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» 
Заңға өзгертулер мен 
толықтыруларды енгізу жөніндегі 
жұмыс тобы;  

• Қазақстан Республикасының 
Аудиторлар палатасы;  

• Қазақстан Республикасының 
Еуропалық бизнес-ассоциациясы 
(EUROBAK);  

• Қазақстан 
Республикасындағы Американдық 
Сауда Палатасы;  

• Салық және инвестициялар 
жөніндегі халықаралық орталық 
(ITIC).  
 

2007 - 2008 ж .- 
“ПрайсуотерхаусКуперс” 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі   
21 қазан 1999 жылғы Аудиторлық 
қызметпен айналысуға арналған № 
0000005 лицензиясы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бекенов Жанбота – бас директор  
Инкарбекова Дана – аудит жөніндегі әріптесі  

 
 
Қаржы кеңесшілері: 

1) «Алматы Инвест Менеджмент» АҚ (кейіннен – АИМ деп қолданылады). 
1. 01 шілде 2004 жылғы Маркет-мейкер қызметін көрсету туралы № 53/Ф-04 

шарты; 
2. 20 маусым 2005 жылғы Брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін 

көрсету туралы №389/2005/БН шарты. 
«АИМ» АҚ – Қазақстанның Қаржыгерлер Ассоциациясының мүшесі. 
А) 30 қыркүйек 2005 жылғы Құнды қағаздар рыногінде номиналды ұстаушы ретінде 
клиенттердің есебін жүргізу құқығы бар құнды қағаздар рыногінде брокерлік және 
дилерлік қызметпен айналысуға арналған №0401201157; 
Б) 30 қыркүйек 2005 жылғы инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен 
айналысуға арналған № 0403200371 лицензиялары 
01 шілде 2004 жылғы Маркет-мейкер қызметін көрсету туралы № 53/Ф-04 шарты 03 
мамыр тараптардың келісімімен бұзылды. 
 

2) «Halyk Finance» АҚ. 
03 мамыр 2007 жылғы Маркет-мейкер қызметтерін көрсету туралы №106/1/ФД-07 шарты. 
«Halyk Finance» АҚ – Қазақстанның Қаржыгерлер Ассоциациясының мүшесі. 
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Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі – тіркеу нөмірі: 10.11.2004 ж. күнгі 
66715-1910-АҚ. 
А) Құнды қағаздар рыногінде номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің есебін жүргізу 
құқығы бар құнды қағаздар рыногінде брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға 
арналған №0401200928  
Б) Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен айналысуға арналған № 
0403200280 лицензиялары  
25 қараша 2008 жылы Эмитент 03 мамыр 2007 жылғы Маркет-мейкер қызметтерін 
көрсету туралы №106/1/ФД-07 шартын бұзу туралы Келісімге отырды.  
Шарт «Halyk Finance» АҚ бастамасымен  бұзылды. 
  
 

3) «Сентрас Секьюритиз» АҚ 
Эмитент «Сентрас Секьюритиз» АҚ-мен 15 тамыз 2007 жылғы Қаржы кеңесші 
қызметтерін көрсету туралы № б/н келісімін жасады және осы келісім тараптардың 
келісімімен бұзылды. 
«Сентрас Секьюритиз» АҚ – Қазақстанның Қаржыгерлер Ассоциациясының мүшесі.  
Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі – тіркеу нөмірі: 02.09.2004 жылғы 
62155-1910-АҚ. 
А) 22.09.2004 жылғы Құнды қағаздар рыногінде номиналды ұстаушы ретінде 
клиенттердің есебін жүргізу құқығы бар құнды қағаздар рыногінде брокерлік және 
дилерлік қызметпен айналысуға арналған № 0401200886. 
Б) 22.09.2004 жылғы Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен 
айналысуға арналған № 0403200223 лицензиялары.  
 

 
4) «Prime Financial Solutions» АҚ.  

1. 30.12.2008 жылғы Маркет-мейкер қызметтерін көрсетуге арналған №30-12-08 
шарты.  

2. 30.12.2008 жылғы (номиналды ұстауы бар) Брокерлік қызметтерді көрсету 
туралы №1-ЦБ-43 шарты.  

3. 03.03.2009 жылғы Маркет-мейкер қызметтерін көрсетуге арналған №03/03/09 
шарты.  

1. 22.11.2006 жылғы Құнды қағаздар рыногінде номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің 
есебін жүргізу құқығы бар құнды қағаздар рыногінде брокерлік және дилерлік қызметпен 
айналысуға арналған № 0401201280 лицензиясы. 
2. 22.11.2006 жылғы Құнды қағаздар портфелін басқару жөніндегі қызметпен айналысуға 
арналған № 0403200538 лицензиясы. 

• «Prime Financial Solutions» АҚ келесі категориялар бойынша Қазақстан Қор 
Биржасының мүшесі болып табылады - К. Р. Н. А.  

• «Prime Financial Solutions» АҚ Қазақстанның Қаржыгерлер Ассоциациясының 
мүшесі болып табылады:  

Шарт бұзылмаған. 
 

5) «Premier Capital» АҚ.  
30.04.2009 жылғы Қаржы кеңесшісінің қызметтерін көрсету туралы №2 келісімі. 
1. 19.09.2008 жылғы Құнды қағаздар рыногінде номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің 
есебін жүргізу құқығы бар құнды қағаздар рыногінде брокерлік және дилерлік қызметпен 
айналысуға арналған № 0401202056 лицензиясы. 
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2. 19.09.2008 жылғы Құнды қағаздар портфелін басқару жөніндегі қызметпен айналысуға 
арналған № 0403201023 лицензиясы. 

• “Premier Capital” АҚ келесі категориялар бойынша Қазақстан Қор Биржасының 
мүшесі болып табылады - К. Р. Н. А АО.  

• “Premier Capital” АҚ Алматы қаласындағы Өңірлік Қаржы Орталығының мүшесі 
болып табылады – 21 қараша 2008 жылғы АӨҚО-ның 039 куәлігі   

• “Premier Capital” Қазақстанның Қаржыгерлер Ассоциациясының мүшесі болып 
табылады. Куәлік сериясы № 265 

Жоғарыда аталған тұлғамен жасалған келісім бұзылмаған.  
 

6)  «Маклауд Диксон ЕЛП» заң фирмасы  
29 сәуір 2008 жылғы Заңды қызметтерді ұсыну туралы шарт.   
 

7)    «Грата» заң фирмасы  
12 мамыр 2008 жылғы Заңды қызметтерді көрсетуге арналған шарт.  
 
11. Эмитенттің корпоративті басқару кодексін қабылдау күні (егер оны қабылдау 
қоғам жарғысымен қарастырылған болса). 
«KazTransCom» АҚ-ның Корпоративті басқару кодексі 11 қыркүйек 2006 жылғы 
Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген, 22 тамыз 2008 жылы өзгертулер 
енгізілген.   
 

 
2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 

 
12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы. 
Қоғам органдарына мыналар жатады: 
Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы; 
Басқару органы – Директорлар кеңесі; 
Атқарушы орган – Қоғамның басқармасы. 

Акционерлердің жалпы жиналысы 
Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттеріне келесі мәселелер жатады:  

1) Қоғам жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оларды жаңа 
редакцияда бекіту; 

2) Корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ, егер осы кодексті қоғам 
жарғысымен қабылдау қарастырылған болса, оған өзгертулер мен 
толықтырулар енгізуді бекіту; 

3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе жою;  
4) Қоғамның жарияланған акциялары санын көбейту немесе қоғамның 

орналастырылмаған жарияланбаған акциялардың түрін өзгерту туралы шешімді 
қабылдау; 

5) Қоғамның құнды қағаздарын ауыстыру талаптары мен тәртібін анықтау, 
сондай-ақ, оларды өзгерту; 

6) Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттілік мерзімін анықтау, оның 
мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;  

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның 
мүшесін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, 
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директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін және төлем жасау 
талаптарын анықтау;  

8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;  
9) Жылдық қаржы есебін бекіту;  
10) Есептік қаржы жылы үшін қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібін бекіту, жай 

акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімді қабылдау және 
қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивиденттің мөлшерін бекіту;  

11) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 22 бабы 5 тармағында қарастырылған 
жағдайлар орын алған кезде қоғамның жай және ерекше акциялары бойынша 
дивиденттерді төлемеу туралы шешімді қабылдау;  

12) Қоғам акцияларының ерікті делистінгі туралы шешімін қабылдау; 
13) Қоғамның барлық тиесілі активтерінің жиырма бес және одан көп пайыздарын 

құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру арқылы өзге 
заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешімді 
қабылдау;  

14) Қоғамның акционерлерді жалпы жиналысты шақыру туралы ескертпехат 
формасын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында 
орналастыру туралы шешімді қабылдау;  

15) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес акцияларды сатып алған кезде 
олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгертулерді бекіту (егер 
әдістеме құрылтайшылық жиналыспен бекітілмесе, оны бекіту);  

16) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;  
17) Акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, оның 

ішінде егер мұндай тәртіп қоғам жарғысымен анықталмаған болса, бұқаралық 
ақпарат құралын анықтау;  

18) «алтын акцияны» енгізу және жою;  
19) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен және қоғам жарғысымен 

акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылатын өзге 
мәселелер.  

 
Директорлар кеңесі  
Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:  
1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;  
2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру 

туралы шешімді қабылдау;  
3) Акцияларды, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде 

орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны туралы, оларды 
орналастыру (өткізу) амалы мен бағасы туралы шешімді қабылдау; 

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып 
алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешімді қабылдау;  

5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;  
6) Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздары талаптарын анықтау;  
7) Атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның 

жетекшісі мен мүшелерін (атқарушы органның қызметін жалғыз атқаратын 
тұлғаны) сайлау, сондай-ақ, олардың құзыреттерін мерзімінен бұрын тоқтату;  

8) Лауазымдық жалақы мөлшері мен еңбекақы талаптарын, атқарушы орган 
басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның қызметін жалғыз атқаратын 
тұлғаның) сыйақысын анықтау;  

9) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, мерзімін анықтау, оның жетекшісі мен 
мүшелерін тағайындау, сондай-ақ, олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын 
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тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметкерлерінің 
еңбекақы мөлшері мен талаптарын және оларға сыйақыны анықтау; 

10) Корпоративті хатшы өкілеттілігінің мерзімін анықтау, оның өкілеттілігін 
мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, корпоративті хатшының лауазымдық 
жалақысы мөлшері мен сыйақы талаптарын анықтау; 

11) Аудиторлық ұйым, сондай-ақ, қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі 
мәміле тақырыб болып табылатын мүліктің нарықтық құнының бағасы 
жөніндегі бағалаушы қызметтерінің төлем мөлшерін анықтау; 

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру 
мақсатында атқарушы орган қабылдаған құжаттардан басқалары), оның ішінде 
аукциондар мен қоғамның құнды қағаздарына жазылу талаптары мен тәртібін 
белгілейтін ішкі құжатты бекіту;  

13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдерді 
бекіту және олар туралы ережелерді бекіту;  

14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан көп акцияларын (жарғы 
капиталға қатысу үлестерін) сатып алуы туралы шешімін қабылдау; 

15) Он және одан көп пайыздық акциялары (жарғы капиталға қатысу үлестері) 
қоғамға тиесілі заңды тұлғаның жалпы акционерлер жиналысының 
(қатысушының) құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдерді 
қабылдау; 

16) Қоғам меншік капиталының он және одан көп пайыздық мөлшерін құрайтын 
шамаға қоғам міндеттемелерін көбейту;  

17) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шартты бұзған жағдайда қоғам тіркеушісін 
таңдау;  

18) қоғам немесе қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын қоғам қызметі туралы ақпаратты анықтау;  

19) қоғам мүдделі болып отырған мәмілелер мен ірі мәмілелерді жасау туралы 
шешімді қабылдау;  

20) Қоғамның бюджетін бекіту;  
21) Қоғамның есептік саясатын бекіту;  
22) Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын 

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және қоғам жарғысында қарастырылған  
өзге мәселелер. 

Қоғамның басқармасы 
Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғамның Басқармасы:  

Қоғамның мүддесін қорғайды; 
Қоғамның барлық қызметкерлеріне арналған шешімдерді шығарады және 
тапсырмаларды береді; 

Құнды қағаздарды жасап шығару проспектісін бекітеді; 
Акцияларды орналастыру жұмыстарын  ұйымдастырады; 
Қоғам филиалдарының, өкілдіктердің, оның еншілес ұйымдары мен тәуелді 
акционерлік қоғамдардың жұмысын реттеп бағыттап отырады; 

Қоғамның меншік капиталының бес пайыздан бастап он пайызға дейінгі мөлшерде 
Қоғам міндеттемелерін өсіру туралы шешімді қабылдайды; 

Қоғамның штаттық санын бекітеді; 
Қоғам қызметін ұйымдастыруға бағытталған құжаттарды бекітеді (еңбек 
күнтәртібінің ережелері; Қоғамның күн тәртібі; іс қағаздарын жүргізу жөніндегі 
нұсқаулық; Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен кеңес беру органдары 
қызметтерін реттейтін құжаттар; Қоғамның шарттарға отыру тәртібін 
анықтайтын құжаттар; Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін құжаттар 
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тізбесіне кіретін құжаттардан басқа Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес 
өзге құжаттар. 

 
Ішкі аудит қызметі  
Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Директорлар 
кеңесінің тиісті шешімімен Қоғамның Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.  
Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесімен үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады. 
Өкілеттілік мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен мерзімінен бұрын 
тоқтатылуы мүмкін. 
Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өзінің жұмысы туралы 
кеңестің алдында есеп береді. 
Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасының 
құрамына сайлана алмайды.  
Ішкі аудит қызметі өз бастамасы бойынша немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің 
тапсырмасымен кез келген уақытта Қоғамның қызметін тексере алады. Осы мақсатта Ішкі 
аудит қызметінде Қоғамның барлық құжаттарын көріп танысуға рұқсаты бар. Ішкі аудит 
қызметінің талабы бойынша Қоғамның қызметкерлері ауызша немесе  жазбаша формада 
қажетті түсініктемелер беруге тиісті.  
Ішкі аудит қызметінің басшысы Қоғамның қызметіне байланысты мәселелер 
қарастырылатын Директорлар кеңесінің отырыстарына  қатысуға, Директорлар кеңесінің 
күн тәртібіне мәселелерді енгізуге, сондай-ақ, Директорлар кеңесінің қарауына Ішкі аудит 
қызметінің қызметкері лауазымына тағайындау үміткерлері бойынша ұсыныстарды 
енгізуге құқылы.  
 
13. Эмитенттің Директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері. 

Тармақша 
№  

Директорлар кеңесі 
мүшелерінің аты-
жөні мен туғаны 

жылы  

Қазіргі кезде және соңғы үш жыл 
ішінде, оның ішінде қосымша 

атқарып келген қызмет орындары  

01.09.2007 ж. 
қарсаңында 
Эмитенттің  
төленген 
жарғы 

капиталдағы 
үлесі 

1.  

Мартиросов Михаил 
Грантович, 1950 ж.т. 
(Директорлар 
кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор) – 
тәуелсіз директор) 

1 наурыз 2007 жылдан бастап қазіргі 
уақытқа дейін – «KazTransCom» АҚ-ның 
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 
директор 
1 қаңтар 2001 жылдан бастап 31 
желтоқсан 2002 жылға дейін – ҚР АРЕМ 
көлік және байланыс саласында табиғи 
монополияларды реттеу жөніндегі 
департамент директоры.  
Қосымша жұмыс атқармайды. 

жоқ 
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2. 

Абдрахманов Мурат 
Алмасбекович 1963 
ж.т.  
(Директорлар 
кеңесінің төрағасы) 

2008 жылдың маусымынан бастап 
қазіргі уақытқа дейін –«KazTransCom»  
АҚ-ның Директорлар кеңесінің 
төрағасы.  
 
2008 жылдың мамырынан бастап қазіргі 
уақытқа дейін -«KazTransCom» ААҚ - 
Директорлар Кеңесінің Мүшесі 
2005 жылдың науырызынан 2008 
жылдың мамырына шейін 
«КазМунайГаз» МК-ның атқарушы 
Директоры 
2004 жылдың қаңтарынан 2005 жылдың 
науырызына шейін «KazTransCom» 
ААҚ-ның Бас Директоры; 
Қосымша жұмыс атқармайды. 
 

жоқ 

3. 

Валиева Жанель 
Казбековна, 1976 ж.т. 
(Директорлар 
кеңесінің мүшесі) 

1 мамыр 2006 жылдан бастап қазіргі 
уақытқа дейін – «Меркурий» АҚ-ның 
Заң басқармасының бастығы және 
«KazTransCom» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі.  
1 сәуір 2006 жылдан бастап 30 сәуір 
2006 жылға дейін - «TS Engineering 
Group» ЖШС Заң департаментінің 
бастығы;  
1 ақпан 2004 жылдан бастап 31 наурыз 
2006 жылға дейін – «Қазтеңізтрансфлот» 
ұлттық кеме жүру компаниясы» АҚ Заң 
департаментінің директоры;  
 
Қосымша жұмыс атқармайды. 

жоқ 

4. 

Ержанов Аскар 
Серикбаевич, 1962 
ж.т.  
(Директорлар 
кеңесінің мүшесі) 

29 наурыз 2005 жылдан бастап қазіргі 
уақытқа дейін - «KazTransCom» бас 
директоры және «KazTransCom» АҚ-
ның Директорлар кеңесінің мүшесі. 
Қосымша жұмыс атқармайды. 
01 қаңтар 2004 жылдан бастап 28 наурыз 
2005 жылға дейін - «KazTransCom» АҚ 
Бас директорының бірінші орынбасары;  
 

жоқ 

5. 

Бабаев Рустам 
Сафарович  
1983 ж.т.  
 
(Директорлар 
кеңесінің мүшесі)   

2007 жылдан қазіргі уақытта дейін - 
«KazTransCom» АҚ-ның Директорлар 
кеңесінің мүшесі. 
2006 жылдан бастап – 2007 жылға дейін 
- «Меркурий» АҚ-ның Қаржы 
директоры;  
2005 жылдан бастап – 2006 жылға дейін 
– Стандартты өнімдер тәуекелі 
басқармасының бастығы;   
2004 жылдан бастап – 2005 жылға дейін. 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 
Операциялық тәуекелдер 
басқармасының бастығы 
Қосымша жұмыс атқармайды 

жоқ 
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6.  

Гайсина Шолпан, 
 
16.07.1973 ж.; 
(Директорлар 
кеңесінің мүшесі, 
Тәуелсіз директор) 

2005 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін 
 
Philip Morris International, бизнесті 
жоспарлау және дамыту жөніндегі 
менеджер. 
2009 жылдың науырызнан қазіргі 
уақытқа дейін «KazTransCom» АҚ-ның  
Директорлар кеңесінің мүшесі. Тәуелсіз 
директор; 
Қосымша қызмет атқармайды. 

жоқ  

 
Соңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды: 
Директорлар кеңесінің құрамына мыналар кірді: 
• Бабаев Рустам Сафарович (9.11.07 жылғы Акционерлердің кезектен тыс жалпы 
жиналысының №3 хаттамасы); 

• Абдрахманов Мурат Алмасбекович (30.05.08 жылғы Акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысының хаттамасы). 

• Гайсина Шолпан (02.03.09 жылғы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 
№1 хаттамасы) 

Директорлар кеңесінің құрамынан мыналар шықты:  
• Тюребаева Бибигуль Идрисовна (9.11.07 жылғы Акционерлердің кезектен тыс жалпы 
жиналысының №3 хаттамасы); 

• Иванченко Сергей Николаевич (30.05.08 жылғы Акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысының хаттамасы). 

 
Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің 01.05.2009 жыл қарсаңындағы құрамы;  
 
7. Абдрахманов Мурат Алмазбекович -  Директорлар кеңесінің төрағасы 
8. Мартиросов Михаил Грантович –  Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің  
                                                                       мүшесі 
9. Ержанов Аскар Серикбаевич –  Директорлар кеңесінің мүшесі 
10. Валиева Жанель Казбековна –   Директорлар кеңесінің мүшесі  
11. Бабаев Рустам Сафарович –             Директорлар кеңесінің мүшесі  
12. Гайсина Шолпан                      Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор. 
 
Негіздеме – 09.11.07 жылғы,  30.05.08 жылғы, 02.03.09 жылғы акционерлердің кезектен 
тыс жалпы жиналыстарының хаттамалары. 
 
 
13-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері (осындайлар болған жағдайда). 
1) «KazTransCom» АҚ-ның Кадрлар мен сыйақы жөніндегі Директорлар кеңесінің 
комитеті  
Комитеттің құзыретіне келесі мәселелер жатады: 
- Бас директордың, Басқарма мүшелерінің, Қоғамның негізгі құрылымдық бөлімшелері 
басшыларының лауазымына үміткерлерді таңдау ұсыныстарын  жасау және анықтау; 
- Директорлар кеңесі мүшелерінің, Бас директор, Басқарма мүшелері сыйақы 
мөлшерлерін анықтау қағидалары мен ерекшеліктер ұсыныстарын  жасау; 
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- Директорлар кеңесі мүшелеріне үміткерлерді таңдау ерекшеліктеріне қатысты 
ұсыныстарды жасау; 
- Қоғамның кадр саясаты жөнінде, оның ішінде еңбекті ынталандыру жүйесі жөнінде 
ұсыныстарды жасау; 
- Қоғам басшылығын бағалау ерекшеліктерін жасау және бағалау; 
- Қоғам басқармасы қызметін тұрақты бағалау. 
2) «KazTransCom» АҚ-ның Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Директорлар 
кеңесінің комитеті  
Комитет құзыретіне келесі мәселелер жатады: 
- Қоғамның стратегиялық даму жоспарын жасауды алдын ала қарастыру және әзірлеу; 
- стратегиялық даму жоспарын дайындау сараптау; 
- Қоғамның дивиденттік саясат жөніндегі ұсыныстарды жасау; 
- Қоғамдағы инвестициялық жоспарлау және мониторинг үдерісін енгізу жөніндегі 
ұсыныстарды жасап шығару; 
- Қоғамның ұзақ мерзімді болашағындағы қызметтің тиімділігін бағалау; 
- Қоғамның қолданыстағы стратегиясын түзету жөніндегі ұсыныстарды жасап шығару; 

- Қоғамның өзі қатысатын ұйымдармен өзара әрекеттесу тәртібін анықтау жөніндегі 
ұсыныстарды жасап шығару. 
 
14. Эмитенттің атқарушы органы. 
Қоғамның ағымдағы қызметін төралқалық атқарушы орган – Қоғамның Басқармасы 
басқарады. Басқарма Төрағасы (Бас директор) Қоғамның Басқармасын басқарады.  
 

Тар
мақ
ша
№ 

Аты-жөні мен 
туған жылы 

Қазіргі кезде және соңғы үш жыл 
ішінде, оның ішінде қосымша 

атқарып келген қызмет орындары  

Төленген 
жарғы 
капиталы
ндағы 
үлесі  

АҚ еншілес 
және 
тәуелді 
ұйымдарда 

1. Ержанов Аскар 
Серикбаевич,    

1962 ж.т. 

29 наурыз 2005 жылдан бастап қазіргі 
уақытқа дейін – «KazTransCom» АҚ-ның 
Бас директоры  
Негіздеме – 29 наурыз 2005 жылғы 
Директорлар кеңесі отырысының 
хаттамасы. 
1 қаңтар 2004 жылдан бастап 28 наурыз 
2005 жылға дейін – «KazTransCom» АҚ 
Бас директорының бірінші орынбасары. 
Қосымша қызмет атқармайды. 

жоқ жоқ 

2. Жанысбаев 
Галым 

Туганбаевич, 
1970 ж.т.  

 

2006 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін «KazTransCom» АҚ-ның Коммеция 
жөніндегі Бас директордың орынбасары  
наурыз 2004 жылдан бастап 2006 жылға 
дейін - «KazTransCom» АҚ-ның 
Сатылым департаментінің директоры  
Қосымша қызмет атқармайды 
 

жоқ жоқ 

3. Хан Андрей 
Васильевич, 

10 наурыз 2004 жылдан бастап қазіргі 
уақытқа дейін - «KazTransCom» АҚ-ның 
Бас директорының бірінші орынбасары. 

жоқ жоқ 
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1974 ж.т. Негіздеме – 05 қаңтар 2004 жылғы 
Директорлар кеңесі отырысының 
хаттамасы. 
1 сәуір 2003 жылдан бастап 9 наурыз 
2004 жылға дейін –  «KazTransCom» АҚ 
Экономика және қаржы жөніндегі Бас 
директордың орынбасары. 
Қосымша қызмет атқармайды. 

15. Егер эмитенттің атқарушы органының құзыреттері басқа коммерциялық 
ұйымға (басқарушы ұйымға) берілсе, онда осы тармақта мыналар көрсетілу 
керек: 

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттілігі басқа коммерциялық ұйымға берілмеді. 
16. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне 
және басқа басқарушы тұлғаларға төленетін сыйақы. 
Облигацияларды жасап шығару туралы шешімді қабылдаған күн қарсаңындағы соңғы үш 
айда эмитенттің директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы орган мүшелеріне және 
басқа басқарушы тұлғаларға төленетін сыйақылар 17 943 603  теңгені құрады, шешім 
қабылдаған күннен бастап (мамыр) соңғы он екі ай ішінде төленуі тиіс сыйақының 
жоспарланып отырған жалпы мөлшері 71 774 412  теңгені құрайды.  
 
 
17. Эмитенттің ұйымдастыру құрылымы. 

2) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары мен өкілдіктері: 
 

 
 
         Сонымен бірге Эмитенте Ресей, Мәскеу қ., 3-Хорошевский көш., 11 мекен-жайында 
орналасқан Мәскеу қаласында өкілдігі бар. 
 
2) Эмитентің қызметкерлерінің жалпы саны, оның ішінде эмитенттің филиалдары  мен 
өкілдіктерінің қызметкерлері: 
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01 мамыр 2009 жылы қарсаңындағы жағдай бойынша эмитенттің қызметкерлерінің жалпы 
саны, оның ішінде эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерінің қызметкерлері 1618 адамды 
құрап отыр (штаттық саны). 
 
3) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер: 

Тар
мақ
ша 
№ 

Бөлімшенің атауы, қызмет орны Бөлімше басшысының аты-жөні Туған күні 

1. Бас директор Ержанов А. С. 26.10.1962  
2. Бас директордың бірінші 

орынбасары  Хан А. В. 06.08.1974  

3. Бас директордың коммерция 
жөніндегі орынбасары  Жанысбаев Ж. Т.  09.11.1969 

4. Бас директордың орынбасары  -
Техникалық директор Гальберг Е. В. 08.03.1971 

5. Бас директордың Әкімшілік-
құқықтық мәселелер жөніндегі 
орынбасары  Арстанов А. М. 14.10.1971 

6. Бас директордың Бизнесті дамыту 
жөніндегі орынбасары  Аманов А. Б. 20.08.1970 

7. Басқарушы директор –филиалдар 
қызметінің координаторы Султанбекова К. К. 18.03.1961 

8. Жобалар жөніндегі басқарушы 
директор Артыкбаев М. Д. 09.07.1968 

9. Корпоративті клиенттерге 
техникалық қызмет көрсету 
жөніндегі басқарушы директор Коньков Михаил Парфирьевич 12.10.1952 

10. Экономика және қаржы жөніндегі 
атқарушы директор Табакаева Лариса Николаевна. 12.08.1963 

11. Батыс филиалының директоры Кабдиев Серик Шамшиденович 24.01.1974 

12. Шығыс филиалының директоры Долгополов Николай Федорович 10.02.1947 

13. Маңғыстау филиалының 
директоры 

Бирюков Виктор Юрьевич 18.07.1957 

14. Орал филиалының директоры Кривошеев Вадим 
Валентинович 

21.02.1974 

15. Ақтөбе филиалының директоры Садыкбек Кайрат 
Жарылкасынулы 

30.09.1972 

16. Астана қаласындағы филиал 
директоры 

Муханов Ермек Маратович 26.05.1970 

17. Оңтүстік филиалының директоры Долгополов Виталий 
Николаевич 

09.06.1970 

18. Мәскеу қаласындағы өкілдіктің 
директоры  

Русинова Татьяна Васильевна 25.03.1955  

 
 
3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) МЕН 
АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ 
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18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары). 
1) эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны және эмитент 
үлесінің (орналастырылған  және дауыс беруші акцияларының) он және одан көп 
пайызына ие акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (толық және 
қысқартылған атауы, заңды тұлғаның тұрған жері немесе жеке тұлғаның аты-жөні 
бар болса әкесінің аты):  

Тар
мақ
ша
№ 

Акционердің атауы 
(аты-жөні) 

Заңды тұлғаның орналасқан жері 
 

Үлесі 
(орналастырылғ
ан және дауыс 

беретін 
акциялардың) 

1. «Родник ИНК» ЖШС Алматы қ., Фурманов көш., 130 79,92 % –              
1 907 556 акция 

 
2) эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ 
эмитенттің қызметін басқа ұйымдар арқылы басқару құқығы бар тұлғалар туралы 
мәлімет.  
Басқа ұйымдар арқылы Эмитенттің қызметін тікелей бақылайтын эмитенттің 
акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын тұлғалар – жоқ.  
 
19. Эмитент акциясының (үлесінің) он және одан көп пайызына ие заңды тұлғалар 
туралы, заңды тұлғаның толық атауы, оның тұрған жері, оның жарғы 
капиталындағы эмитент акциясының (үлесінің) пайыздық қатынасы, қызметі 
туралы, бірінші жетекшісінің аты-жөні, бар болса әкесінің аты туралы мәліметтер. 
Атауы: «ERP-Service «KazTransCom» ЖШС   

Орналасқан жері: Астан қаласы, Алматы ауданы, Иманов көш., 10/1, 63-пәтер 

ЖК-ғы үлесі (%): 100% 

Қызмет түрі: Программалық қамсыздандыруды жабдықтау және енгізу 

Бірінші басшы: Цай Владимир Александрович  

 
20. Эмитент қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, 
концерндер, ассоциациялар, консорциумдар туралы мәліметтер. 
«KazTransCom» АҚ «Қазақстанның Ұлттық телекоммуникация ассоциациясы» АҚ-ның 
мүшесі болып табылады. 

 
21. Эмитенттің басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәлімет. 
 

№ Тегі Аты Әкесінің аты Туған күні Аффилирленгенін 
мойындау негізі 

Аффилирленгені 
пайда болған күн 

1 Абдрахманов Мурат 
Алмасбекович 1963 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 3 тармақшасы 30.05.2008 ж. 

2 Ержанов Аскар Серикбаевич 1962 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 3 тармақшасы 08.09.2003 ж. 

3 Бабаев Рустам Сафарович 1983 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 3 тармақшасы 09.11.2007 ж. 

4 Валиева Жанель Казбековна 1976 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 3 тармақшасы 02.03.2009 ж. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


5 Хан Андрей Васильевич 1974 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 3 тармақшасы 26.04.2006 ж. 

6 Жанысбаев Галым Туганбаевич 1969 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 3 тармақшасы 05.01.2009 ж. 

7 Абдрахманова Светлана 
Эвальдовна 1963 ж.т. 

Заңның 64 б. 1 
тармағының 2, 3 
тармақшалары 

30.05.2008 ж. 

8 Абдрахманов Данат Муратович 1984 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 30.05.2008 ж. 

9 Абдрахманов Тимур Муратович 1989 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 30.05.2008 ж. 

10 Абдрахманов Алмасбек 
Сеитович 1939 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 2 тармақшасы 30.05.2008 ж. 

11 Абдрахманова Шолпан 
Ережебовна 1939 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 2 тармақшасы 30.05.2008 ж. 

12 Абдрахманов Ануарбек 
Алмасбекович 1971 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 2 тармақшасы 30.05.2008 ж. 

13 Билль Зинаида Степановна 1936 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 30.05.2008 ж. 

14 Билль Золфриед Эвальдович 1970 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 30.05.2008 ж. 

15 Ержанов Серикбай 1936 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 08.09.2003 ж. 

16 Ержанова Айгуль Серикбаевна 1965 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 08.09.2003 ж. 

17 Беркутова Айман Серикбаевна  1967 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 08.09.2003 ж. 

18 Ержанова Гульжан 
Нурмаханбетовна 1970 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 2 тармақшасы 08.09.2003 ж. 

19 Туреханов Нурмаханбет 
Туреханович 1937 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 2 тармақшасы 08.09.2003 ж. 

20 Туреханова Батикан  
Досмуратовна 1941 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 2 тармақшасы 08.09.2003 ж. 

21 Туреханова Раушан 
Нурмаханбетовна 1964 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 2 тармақшасы 08.09.2003 ж. 

22 Туреханов Нурлан 
Нурмаханбетович 1966 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 2 тармақшасы 08.09.2003 ж. 

23 Ержанов Алмас Аскарович 1989 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 08.09.2003 ж. 

24 Бабаев Сафар Ядулаевич 1956 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 09.11.2007 ж. 

25 Валиев Казбек Шакирович 1948 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 02.03.2009 ж. 

26 Валиева Татьяна 
Абдыхадыровна 1954 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 2 тармақшасы 02.03.2009 ж. 

27 Валиева Анара Казбековна 1978 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 02.03.2009 ж. 

28 Накипов Абылхаир 
Маратбекович 1974 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 2 тармақшасы 02.03.2009 ж. 

29 Накипов Маратбек Нуртазаевич 1953 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 02.03.2009 ж. 

30 Ибрашева Гульсим Куспановна 1953 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 02.03.2009 ж. 

31 Бабаева Гульсара Октябрьевна 1959 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 09.11.2007 ж. 

32 Легай Василий 1951 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 26.04.2006 ж. 

33 Ли Элла Николаевна 1950 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 26.04.2006 ж. 

34 Легай Анна Васильевна 1988 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 26.04.2006 ж. 
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35 Ким Надежда Владимировна 1975 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 26.04.2006 ж. 

36 Ким Владимир Сергеевич 1938 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 26.04.2006 ж. 

37 Пак Галина Владимировна 1965 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 26.04.2006 ж. 

38 Шин Людмила Владимировна 1970 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 26.04.2006 ж. 

39 Пак Ирина Владимировна 1979 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 26.04.2006 ж. 

40 Жанысбаев Туганбай 
Байгабулович 1945 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 2 тармақшасы 05.01.2009 ж. 

41 Жанысбаева Айжан Жунусовна 1946 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 05.01.2009 ж. 

42 Жанысбаев Даулет Туганбаевич 1973 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 05.01.2009 ж. 

43 Кусаинова Эльмира Мэлсовна 1970 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 05.01.2009 ж. 

44 Кусаинов Мэлс Ибенович 1943 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 2 тармақшасы 05.01.2009 ж. 

45 Кусаинова Турсун 
Жанахметовна 1944 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 2 тармақшасы 05.01.2009 ж. 

46 Цай Владимир Александрович 1947 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 3 тармақшасы 19.01.2009 ж. 

47 Юрченко Денис Валерьевич 1976 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 3 тармақшасы 24.10.2008 ж. 

48 Сагдиева Раушан Махтаевна 1962 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 3 тармақшасы 09.11.2007 ж. 

49 Бакшилов Бауыржан 
Бахытжанович 1984 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 3 тармақшасы 01.01.2009 ж. 

50 Чорманова Асель Маратовна 1973 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 3 тармақшасы 30.05.2008 ж. 

51 Нурпеисова Сауле 
Каскарбаевна 1963 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 3 тармақшасы 30.05.2008 ж. 

52 Лесбикова Халима 
Жанбирбаевна 1955 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 3 тармақшасы 15.12.2008 ж. 

53 Бреусов Владимир Евгеньевич 1965 ж.т. Заңның 64 б. 1 
тармағының 3 тармақшасы 15.12.2008 ж. 

54 Тургужбаев Рахымжан 
Конысбекович 1973 ж.т. Заңның 64 б. 1 

тармағының 3 тармақшасы 24.10.2008 ж. 

 

№ 
Заңды 
тұлғаның 
атауы 

Қызмет саласы Нақты мекен-жайы  Бірінші жетекшісі 

1 "Родник ИНК" 
ЖШС Жалпы коммерциялық қызмет  Алматы қ., Фурманов 

көш., 130 Юрченко Денис Валерьевич 

2 «Алатау» 
ЖШС 

Кеңес беру қызметі және 
Қазақстан Республикасының 
аумағында және одан тыс 
жерлерде шаруашылық 
субъектілердің активтерін 
басқару жөніндегі қызметі 

Алматы қ., Әзербаев 
көш., 58 Юрченко Денис Валерьевич 

3 
«ERP-Service 
«KazTransCom
» ЖШС 

3) Ақпараттық техногиялар 
саласында ERP-жүйелерін және 
басқа бағдарламалық 
қамсыздандыруды жабдықтау; 
4) Бағдарламалық 
қамсыздандыруды енгізу, оған 
техникалық қолдау көрсету және 

Астана қ., Иманов көш., 
10/1,  В. 63 Цай Владимир Александрович 
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ақпараттық технологиялар 
саласындағы басқа қызметтер 
мен өзге қызмет түрлері 
 

4 «Кипрос» 
ЖШС Жалпы коммерциялық қызмет  Алматы, Әзербаев көш, 

58 Сагдиева Раушан Махтаевна 

5 «Dent – Lux» 
АҚ 

Тұрғылықты халыққа 
медициналық қызмет көрсету; 
дәрі-дәрмектерді және 
медициналық жабдықты сатып 
алу, сақтау және өткізу; спорт, 
сауықтыру медициналық және 
қайта қалпына келтіру 
орталықтарын құру және 
пайдалану 

Алматы қ., Мәметова 
көш., 67 

Атқарушы орган – Президент 
Абдрахманова Светлана 
Эвальдовна; 

Директорлар кеңесі: 

Төрағасы – Абдрахманов Мурат 
Алмасбекович; 

Абдрахманова Светлана 
Эвальдовна; 

Гузь Виктория Михайловна – 
тәуелсіз директор 

6 
«Access 
Investments» 
ЖШС 

Жалпы коммерциялық қызмет Алматы қ., Мәметова 
көш., 67 Чорманова Асель Маратовна 

7 «Sun Spa» 
ЖШС Сұлулық және денсаулық салоны Алматы қ., Желтоқсан 

көш., 137 Нурпеисова Сауле Каскарбаевна 

8 

«Almaty 
Ingeneering 
Company» 
ЖШС 

Құрылыс, құрылыс телімін 
дайындау, құрылыс 
материалдарын жасау, жоба-
құрылыс жұмыстары, 
ғимараттардың дизайны және т.б. 

Алматы қ., Қарасай 
батыр көш., 62 

Тургужбаев Рахымжан 
Конысбекович 

9 
«Терра 
менеджмент» 
ЖШС 

Жалпы коммерциялық қызмет Алматы қ., Әзербаев 
көш, 60 Юрченко Денис Валерьевич 

10 «Техноцентр 
ЛТД» ЖШС 

Өнеркәсіптік-техникалық 
мақсаттағы өнімнің, халық 
тұтынатын тауарлардың өндірісі 
және оларды өткізу,  

Алматы қ., Әйтеке би 
көш., 36 

Бакшилов Бауыржан 
Бахытжанович 

11 «Astel» АҚ Заңды және жеке тұлғаларға 
байланыс қызметтерін ұсыну 

Алматы қ., Мәметова 
көш., 67-үй 

Атқарушы орган- Президент –
Бреусов Владимир Евгеньевич; 

Директорлар кеңесі: 

Гузь Сергей Юрьевич – Төрағасы 
– тәуелсіз директор; 

Бреусов Владимир Евгеньевич 

Лесбикова Халима Жанбирбаевна 
 
22. Аффилирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған мәмілелер. 

1. Эмитент «Родник Инк» ЖШС-мен жылдығы 15 % есебінен 2015 жылға дейін 
300 000 000 (үш жүз миллион) теңге сомаға қарыз шартына отырды; 

2. Эмитент үш жылға 45 836 400 мөлшерінде «ERP-Service «KazTransCom» ЖШС-ға 
қаржы көмегін ұсынды; 

3. Эмитент «ERP-Service «KazTransCom» ЖШС және «KazTransCom» АҚ-ның 
акцияларының котировкаларын қолдау үшін маркет-мейкердің қатысуымен 
үшжақты келісімге отырды; 
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4. Эмитент “ASTEL” АҚ-мен байланыс қызметін көрсету туралы шартқа отырды.  
5. Эмитент Қоғам Басқармасының мүшесіне қарыз беру туралы шартқа отырды.  

 
4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 

 
23. Эмитент қызметінде, оның ішінде эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша 
жалпы үрдістердің қысқаша сипаттамасы. 
«KazTransCom» АҚ ҚР аумағында байланыс қызметтерін ұсынатын заманауи 
телекоммуникациялық компания ретінде Қазақстан Республикасының 
телекоммуникациялық рыногінде  өз орнын алып отыр. «KazTransCom» АҚ 
республиканың заманауи коммуникациялық инфрақұрылымын құру атты мемлекеттік 
тапсырманы белсенді түрде шеше отырып, Қазақстанның стратегиялық маңызы бар 
аймақтарда маңызды телекоммуникациялық жобаларды жүзеге асырады. «KazTransCom» 
АҚ оптикалық талшықты магистральді байланыс желістерін белсенді түрде дамытады 
және қоғамда Қазақстан аумағында телекоммуникациялық қызметтердің тұтас кешенін 
ұсынудың бірегей мүмкіндігі бар. Өз қызметінің салыстырмалы азғана мерзімінде 
компания жаңа мақсаттық, географиялық және өнімдік сегменттерге шығу есебінен өз 
абоненттерінің санын біршама өсірді. Осы уақыт арасында компания қызмет атқарған 
мерзім ішінде компания бірнеше бәсекелестікке қабілетті артықшылықтарын жинақтады. 
Компанияда Қазақстан аумағында телекоммуникациялық қызметтердің тұтас кешенін, 
оның ішінде төмендегі қызметтерді ұсынудың бірегей мүмкіндігі бар: 
§ Жергілікті телефон байланысы; 
§ Қаларалық және халықаралық телефон байланысы; 
§ Интернет желісіне кірудің кең жолақты рұқсаты; 
§ Мөлдір арналарды жалға беру; 
§ Көретін жеке желістер; 
§ Техникалық қызмет көрсету және ведомстволық желістерге қолдау көрсету; 
§ IT-сервис; 
§ Клиенттердің талап-тілектеріне байланысты түрлі қосымша қызметтер. 

1) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын  ұйымдар туралы мәліметтер: 
Компанияның Республикадағы және шетелдегі бәсекелестері: 
а) Бекітілген телефонды байланыс қызметтері бойынша: 
§ «Қазақтелеком» АҚ; 
§ «Транстелеком» АҚ; 
§ «Нұрсат» АҚ; 
§ «Арна» АҚ; 
§ «SA-Telcom» ЖШС; 
§ «Астел» АҚ; 

г) Интернет желісіне кіру қызметтері бойынша: 
§ «Қазақтелеком» АҚ; 
§ «Транстелеком» АҚ; 
§ «Нұрсат» АҚ; 
§ «Арна» АҚ; 
§ «SA-Telcom» ЖШС; 
§ «Астел» АҚ; 
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§ «2Day Telecom» ЖШС; 
в) Магистральді жерүсті байланыс арналарын  жалға беру қызметтері бойынша: 
§ «Қазақтелеком» АҚ; 
§ «Транстелеком» АҚ; 

г) Транкинг байланыс қызметтері бойынша: 
§ «Вителко» АҚ; 
§ «TNS Service» АҚ; 
§ «Алси» АҚ; 
§ «Корпорация связь» АҚ; 
§ «Қазақтелеком» АҚ; 
§ «Newtech» ЖШС; 
§ «Инстафон» ЖШС; 
§ «OTS Corporation» ЖШС. 

д) Серік байланыс қызметтері бойынша: 
§ «Қазақтелеком» АҚ; 
§ «Нұрсат» АҚ; 
§ «Арна» АҚ; 
§ «SA-Telcom» ЖШС; 
§ «Астел» АҚ; 
§ «Кателко» АҚ; 

е)  Техникалық қызмет көрсету қызметтері бойынша: 
§ «Newtech» ЖШС; 
§ «ABS» ЖШС; 
§ «UBS» ЖШС. 

2) Қазақстан Республикасы ішінде эмитент қызметінің орта салалық көрсеткіштермен 
және егер мүмкін болған жағдайда орта әлемдік көрсеткіштермен салыстырмалы 
сипаттамасы: 
2008 жылға бекітілген байланыс қызметтер рыногіндегі «KazTransCom» АҚ-ның үлесі3: 
§ Жергілікті, қалааралық және халықаралық телефон байланысының қызметтері – 

0,9%; 
§ Интернет желісіне кіру қызметтері – 2%; 
§ Транкинг байланысының қызметтері – 8%; 
§ Мағлұматтарды тарату арналарын жалға беру қызметтері – 18,7%; 
§ Техникалық қызмет көрсету – 76,2%. 

Кірістердің деңгейін өсіру, жаңа клиенттерді тарту және жинаған клиенттерді ұстап қалу 
мақсатында, тұтынушылардың түрлі сегменттерінің талаптарына жауап беретін икемді 
тарифтер жүйесін жасап шығару компанияның баға белгілеу саясатының негізгі міндеті 
болып табылады. Қазіргі таңдағы тарифтік жоспарлар бәсекелестікке қабілетті болып 
саналады. 
Негізгі бәсекелесі «Қазақтелеком» АҚ-ның тарифтерімен салыстырғанда, компанияның 
тарифтері салыстырмалы түрде келесі қызмет түрлері бойынша төменірек:4 
§ телефония – 15%-ға; 

                                                
3 ҚР Статистика жөніндегі агенттігінің мағлұматтары бойынша 
4 10.05.2009 ж. қарсаңындағы жағдай бойынша берілген мағлұматтар 
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§ Интернет – 2%; 
§ Арналарды жалға бері – 5%. 

3) саланың болашақ дамуына және эмитенттің осы саладағы жағдайға қатысты 
болжамы: 
Қалыптасқан экономикалық дағдарысқа байланысты ұсынылған телекоммуникациялық 
қызметтері өсімінің алдында болжанған қарқынның төмендеу үрдісі байқалады. Бірақ 
басқа салалармен салыстырғанда телекоммуникациялық сала белсенді түрде дамып, өзінің 
айналымын өсіруде. Ортажылдық өсім қарқыны 8-10% деңгейінде қалыптасқан.  
Телекоммуникациялық рыноктің дүниежүзілік даму үрдісі: 

1. Кең жолақты тарату қызметін дамыту; 
2. IP-технологияларды белсенді түрде енгізу; 
3. Телефония желістерін және мағлұматтарды таратуды біріктіру; 
4. Ұялы және бекітілген байланысты біріктіру, бұл өз абоненттеріне кең қызмет 
түрлерін ұсынатын мультисервистік операторлардың санының өсуіне және 
қолайлы бағаға уақыт және географиялық факторларға қарамастан қызметтерді алу 
мүмкіндігін береді. 

Жақын болашақта «KazTransCom» АҚ-ның жоспарлары мыналардан тұрады: 
§ Жаңа географиялық рыноктерге шығу (шығыс ВОЛС бойы) 
§ Жаңа өнім рыноктеріне шығу (TriplePlay қызметтері мен  WiMax технологиясы 
бойынша қолжетімділік қызметтері, iDirect серік байланыс технологиясы негізінде 
жаңа қызметтерді алға жылжыту) 

§ Жаңа рынок сегменттеріне шығу (жеке тұлғалар, құрылыс ұйымдар мен бизнес 
орталықтар , мемлекеттік Даму бағдарламаларына қатысу)  

§ Халықаралық транзит және трафик терминациясы рыногіне шығу.  
Ең аз шығынмен NGN деңгейіне дейін қолданыста бар желістерді жаңарту 

 
 
24. Кейіннен Эмитент қызметіне біршама ықпал жасауы мүмкін Эмитентпен 
жасалған келісімдер, келісім-шарттар туралы мәліметтер. 
Эмитент кейіннен өз қызметіне біршама ықпал жасауы мүмкін қандай да бір келісімдер, 
келісім-шарттар жасамады.  
25. Қызметін жүзеге асыру үшін құжаттың күні және нөмірлері, жарамдылық 
мерзімі және осы құжатты берген орган көрсетілген Эмитент алған лицензиялар, 
патенттер, рұқсат қағаздар туралы мәліметтер. 
§ Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және Байланыс жөніндегі 
агенттіктің Жергілікті телефон байланысы қызметтерін ұсыну жөніндегі 
кәсіпкерлік қызметпен айналысуға арналған 14.10.2004 жылғы АБА № 000666 
мемлекеттік лицензиясы; 

§ Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және Байланыс жөніндегі 
агенттіктің Мағлұматтарды тарату қызметтерін ұсыну жөніндегі кәсіпкерлік 
қызметпен айналысуға арналған 14.10.2004 жылғы АБА № 000667 мемлекеттік 
лицензиясы; 

§ Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және Байланыс жөніндегі 
агенттіктің Жеке байланыс желісі жөнінде телекоммуникация қызметтерін ұсыну 
жөніндегі кәсіпкерлік қызметпен айналысуға арналған 14.10.2004 жылғы АБА № 
000668 мемлекеттік лицензиясы; 

§ Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және Байланыс жөніндегі 
агенттіктің Жеке желістерді ұйымдастыру қызметтерін ұсыну жөніндегі 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


кәсіпкерлік қызметпен айналысуға арналған 14.10.2004 жылғы АБА № 000669 
мемлекеттік лицензиясы; 

§ Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және Байланыс жөніндегі 
агенттіктің Ұялы телекоммуникация байланысы (тасымалданатын 
радио/радиотелефон, транкингтік байланыс) қызметтерін ұсыну жөніндегі 
кәсіпкерлік қызметпен айналысуға арналған 14.10.2004 жылғы АБА № 000670 
мемлекеттік лицензиясы; 

§ Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және Байланыс жөніндегі 
агенттіктің Халықаралық және қалааралық байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі 
кәсіпкерлік қызметпен айналысуға арналған 14.10.2004 жылғы АБА № 000676 
мемлекеттік лицензиясы; 

§ Атырау облысының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау департаментінің 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында жұмыстармен 
айналысуға арналған 08.09.2005 жылғы № 0000612 мемлекеттік лицензиясы; 

§ Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстар 
министрлігінің Атом энергетикасы жөніндегі комитетінің Ионды сәулелену 
қайнар-көздерін қолдануға арналған 11.09.2006 жылғы ГЛА  № 0001269 
мемлекеттік лицензиясы; 

§ Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақпараттың 
криптографиялық қорғаныс құралдарын өткізумен (пайдаланумен) байланысты 
қызметпен айналысуға арналған 30.05.2007 жылғы ЦА  № 275 мемлекеттік 
лицензиясы. 

 
26. Жеке немесе сандық өлшем бірліктерінде қабылданған соңғы екі жылда немесе 
нақты қызмет көрсету кезеңінде сатылған өнімнің (атқарылған жұмыстың, 
қызметтің) көлемі. 

мың. теңге 
Қызмет түрі 2007 жыл үшін 2008 жыл үшін 01.04.2009 

Өткізілген өнімнен және көрсетілген 
қызметтен түскен кіріс  

7 217 601 8 597 195 2 310 507 

• Телекоммуникация қызметтері 3 564 256  4 552 009 964 824  
• Техникалық қызмет көрсету 3 069 895  3 455 945 912 241  
• Басқа табыс, ең басты қызмет 

жөнінде 583 450  589 241 433 442 
 
Соңғы екі жылда немесе нақты қызмет көрсету кезеңінде эмитенттің сатылған өнімнің 
(атқарылған жұмыстың, қызметтің) өзгерістерін сараптау.  
 
2007 жылда өткізілген өнімнің (атқарылған жұмыстардың, қызметтердің) көлемі 8 597 
195 мың теңгені құрады. 2007 жылмен салыстырғанда кірістердің өсімі 1 379 594 мың 
теңгені немесе 19%-ды құрады. 

Кірістердің өсімі клиенттік база мен ұсынылатын қызмет түрлерінің кеңеюімен 
байланысты.                      
27. Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатылым (жұмыстың, қызметтің) 
кірісіне болымды және кері әсерін тигізетін факторлар. 
Оң факторлар:  
ü Жаңа географиялық және өнімдік рыноктерге шығу; 
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ü Инвестицияның негізгі ағымы жеке жерүсті байланыс инфрақұрылымын салу мен 
дамытуға бағытталған; 

ü Бекітілген байланыстың, сымсыз кең жолақты желісі мен серік байланыстың ең 
алдынғы қатарлы технологияларын енгізу. 

Кері факторлар:  
ü Қаржы дағдарысы; 
ü Мұнай және газ секторында ірі клиенттерден кірістің төмендеп кетуі; 
ü Салалық бәсекелестікті қатаңдату және телекоммуникациялар қызметтеріне 
тарифтерді төмендету үрдістері; 

ü Ұялы операторлар жағына трафиктің көшу үрдістері; 
ü Байланыс қызметтерін ұсыну инфрақұрылымын ұйымдастыру жөнінде заңды және 
саяси тәуекелдер; 

 
28. Өз өнімінің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылымын ұйымдастыру жөніндегі 
эмитенттің қызметі. 
1)Эмитенттің жабдықтаушылары.  
Жабдықтау көлемінің 10 (он) % және одан көп пайыз мөлшері келетін жабдықтаушылар: 

1. «Kaissar Project» ЖШС эмитент тұтынатын өнімнің жалпы көлемінің 21,6%-н 
құрайды; 

2. «Технотекс» ЖШС эмитент тұтынатын өнімнің жалпы көлемінің 15,1%-н құрайды. 
 
2) Эмитенттің тұтынушылары.  
Өткізілетін өнімнің жалпы көлемінің 10 (он) % және одан көп пайыз мөлшері келетін: 
 

1. «КазТрансОйл» АҚ эмитенттің жалпы өткізілетін өнімінің 22 %-н тұтынады; 
2. «Интергаз Орталық Азия» АҚ  эмитенттің жалпы өткізілетін өнімінің 17 %-н 
тұтынады. 

 
1. 29. Эмитент қызметіне ықпал ететін маңызды факторлар: 

1) Эмитент қызметінің мезгілдік мерзімі, мезгілдік сипатта эмитент қызметінің 
түрлері және эмитенттің жалпы кірістегі олардың үлесі:  
Компанияның қызметі мезгілдік факторларға қарамастан тұрақты негізде жүзеге 
асырылады.  
2) Эмитентке жеткізетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, қызметтің) 
жалпы көлемдегі импорт үлесі және өткізілетін өнімнің жалпы көлеміндегі 
Эмитенттің экспортқа шығаратын өнімнің (жұмыстың, қызметтің) үлесі:  
Эмитентке жеткізетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, қызметтің) жалпы 
көлемдегі импорт үлесі және өткізілетін өнімнің жалпы көлеміндегі Эмитенттің экспортқа 
шығаратын өнімі жоқ.  
3) Егер осы мәміленің сомасы Эмитент активтерінің баланстық құнынан он 
пайыздан асып кетсе, облигацияларды жасап шығару туралы шешім қабылдаған 
күннен бастап алты ай ішінде жүзеге асырылуы немесе орындалуы тиіс мәміле 
(мәмілелер) туралы мәліметтер: 
Эмитенттің баланстық құнының 10 %-дан асып түсетін келісім-шарттар жасалған жоқ.  
4) Болашақ міндеттемелер, Эмитент қызметіне әсер ететін міндеттемелер 
Компанияның қызметіне кері әсер ететін болашақ міндеттемелері жоқ. 
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Эмитент, облигациялар  саны, кепілдік шарттары, өтеу күні мен кепілдік берілген 
шығарылым ақшасы туралы ақпаратты қамтыған үшінші тұлғаларға  кепілдік берілген 
өзге Эмитенттердің облигациялары бойынша эмитентке кепілдік: 
Эмитентте мұндай кепілдіктер жоқ. 
5) Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер: 
Эмитент «Актау Он Лайн» ЖШС-не дебиторлық берешекті өтеткізу, автокөлікке адал 
ниетпен ие болу фактісін анықтау туралы (Бас кеңсе), мүліктік кешенге меншік 
құқығының пайда болуы фактісін анықтау туралы (батыс филиалы), қызметкерді қайта 
жұмысқа тұрғызу туралы (батыс филиалы), «Каз Койнау»  (Ақтөбе филиалы) ЖШС-не 
дебиторлық берешекті өтеткізу туралы, Р.Ш.Алексеновтың «KazTransCom» АҚ-ның 
жүргізушісіне жол апатына байланысты талап-арызы (Ақтөбе филиалы), 
«ОралСәулетСервис» ЖШС-не берешекті өтеткізу туралы талап-арызы (Орал филиалы), 
Т.Сисенбаевпен жол апаты жөніндегі талап-арызы (Маңғыстау филиалы), «Просто 
Кредит» ЖШС және «Жаңа Технологиялар Плюс» ЖШС-мен дебиторлық берешекті өтеу 
(Маңғыстау филиалы) туралы сот процестеріне қатысып отыр.  
Сондай-ақ, эмитенттің акцияларына қамсыздандыру шарасы ретінде «Телеком Азия» 
ЖШС-нің «Алматы Инвест Менеджмент» АҚ-на талап-арызы бойынша тыйым салынды. 
6) Соңғы жыл ішінде мемлекеттің құзыретті органдары және/немесе соттың 
Эмитентке және оның лауазымды тұлғаларына  берген барлық әкімшілік жазалары 
туралы мәліметтер: 
Жоқ  
 
7) тәуекел факторлар: 

Тәуекелдің негізгі 
түрлері Тәуекел факторлары 

Саяси тәуекел Қазақстан Республикасының тұрақты саяси және экономикалық жүйесі 
бар, соның нәтижесінде елде экономиканың тұрақты өсімі байқалады. 
Жаһандық экономикалық дағдарыстың салдарынан инфляцияның деңгейі 
болжанған шекті асып түсті. Елге шетелдің инвестициялардың ағымы 
біршама қысқарды. Қазақстан Республикасының Үкіметі кіші және орта 
бизнесті қолдауға үлкен мән беріп отыр және бұл бизнес түрін 
дағдарыстан шығудың тиімді құралы деп қарастыруда. Адалдық, қолдау 
және бизнес үшін мемлекет тарапынан қолайлы жағдайларды жасау 
кәсіпкерліктің үдемелі дамуына мүмкіндік береді. Өндірістік қуатты 
жаңарту біркелкі процесс болып табылады. Қазақстанның экономикалық 
өсу динамикасын және эмитенттің саяси тәуекелдерге тартылмағанын 
ескере отырып, саяси тәуекелдерді қатты әсер бермейді деп бағалауға 
болады.  

Құқықтық тәуекел Эмитенттің құқықтық тәуекелдері сыртқы және ішкі деп бөлінеді. Сыртқы 
құқықтық тәуекелдерде объективті сипат болып, олар заңнамалық базаның 
өзгерістерімен байланысты. Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасы нарық жағдайында үнемі дамып жатқан қоғамдық 
қатынастарды оңтайлы реттеуге шақыратын үнемі  реформаланып жатыр. 
Заңнаманың өзгерістер тәуекеліне эмитент тарапынан бақылауға 
келмейтін объективті тәуекелдер жатады.  
Құқықтық тәуекелдердің екінші категориясында субъективті сипаты 
болып, эмитент тарапынан азайтылуы мүмкін. Қолданыстағы заңнаманың 
дұрыс қолданылмауы немесе түсіндірілмеуі салдарынан эмитенттің 
заңнама нормаларын бұзуы мүмкін тәуекелдер, бұл жағдай лицензияларды 
тартып алуға, айыппұл салуға, беделдің жоғалуына, қылмыстық немесе 
әкімшілік жауапкершілікке тартуға алып келуі мүмкін. Осы тәуекел түрін 
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азайту мақсатында эмитенттің бизнес процестері барлық қызмет түрлерін 
заңмен қолдау көрсету негізінде жасалған. Эмитенттің бақылаушы 
бөлімшелері тұрақты негізде контаргенттермен жасалған мемлекеттік 
реттеу органының қажетті есепті ұсынуына байланысты шарттардың 
толық, уақытылы орындалуын тексереді. Құқықтық тәуекелдердің осы 
категориясы бақыланып басқарылатын сипаты бар.  
Эмитенттің қаржы тәуекелдері келесі түрлерге бөлінеді: Қаржы тәуекелі 
Ақшалай тәуекел – ақша бағамының қолайсыз өзгеруіне байланысты 
тәуекел. 
Эмитенттің бизнесі Қазақстан Республикасында шоғырланған және соның 
нәтижесінде ағымдағы заңнама талаптарына сәйкес эмитенттің көретін 
пайдасы мен шығындарды өтеуі ұлттық валютада жүзеге асырылады. 
Сәйкесінше түрлі валютада көрсетілген төлемдер мен түсімдердің біркелкі 
болмаудан туындайтын валюталық тәуекелді өте маңызды емес деп 
бағалауға болады. Осы арада эмитенттің кейбір жобаларын жүзеге асыру 
шетелде жабдықты сатып алу және шетелдік валютада міндеттемелерді 
өтеу кезінде еркін ауыстырылатын валютада төлем жасаудан туындайтын 
валюта тәуекелін күшейтеді. Эмитент тәжірибесінде осындай келісім-
шарттардың сирек әрі жылдам болуы эмитенттің облигацияларды 
ұстаушылар алдында міндеттемелерді орындауға байланысты валюта 
тәуекелі ықпалының өте аз деп санауға мүмкіндік береді.  

 Пайыздық тәуекел – пайыздық мөлшерлеменің өзгерісі сырттан алу құны 
мен эмитенттің өз қарыз міндеттемелері бойынша жауап беру қабілетіне 
кері әсерін тигізетін мүмкіндіктің пайда болу тәуекелі.  
Қазіргі уақытта Қазақстанның банк секторы әлемдік қаржы кризисына 
байланысты тұрақты емес. Бұл жағдайда қолданып жатқан несиелік шарттардың 
уақытша мөлшерін өсуін болжау мүмкін  және қайтадан берілетін несиелер. 
Осы жағдайда пайыздық тәуекел Қазақстан экономикасының барлық 
субъектілері үшін өзекті. Бірақ эмитенттің қаржы жағдайы тұрақты болып, 
эмитент құрылған күннен бастап әр есеп кезеңі үшін таза пайда өсімі 
байқалғандықтан, мұндай жағдайда эмитент пайыздық мөлшерлемелердің 
уақытша өсуіне байланысты қолайсыз салдарларды болдырмайды. 
Бұл жағдайда эмитент үшін пайыздық тәуекел елеулі, бірақ қауіпті болып 
саналмайды. 

Операциялық 
тәуекел 

Эмитент қызметін ұйымдастыру талаптарының  бұзылуы салдарынан 
шығындардың пайда болу операциялық тәуекелі келесі іс-шараларды  
жасап жүзеге асыру арқылы азаяды: 
§ Процестер мен ұйымдық құрылымы эмитенттің ұзақ мерзімді 

стратегиясына сәйкес жасалған; 
§ Функцияларды қайталамас  үшін бөлімшелер мен қызметкерлердің 

өкілеттігі мен функциялары анықталып шектелген, бұл жағдай 
тиімді басқаруға және мүдделер дауының пайда болу және іс-
әрекеттердің келіспеушілігі тәуекелін азайтады ; 

§ Эмитенттің басшылығымен кері байланыс жүйесі жұмыс істейді, 
бұл жағдай басқару шешімдерін жедел қабылдауға, сондай-ақ, 
қызметкерлердің өз мақсаттарын және міндеттерін түсінуге 
мүмкіндік жасайды; 

§ Құпия ақпаратты алу шектелген. 
Жеке құрамның 
тәуекелі 

Жеке құрамның тәуекелі келесі позициялар  бойынша анықталады: 
§ Қызметкерлердің жеткіліксіз білікті болу тәуекелі; 
§ Қызметтік міндеттерін дұрыс орындамау, белгілі ережелерді, 

процедураларды және тәртіпті сақтамау; 
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§ Кездейсоқ бір реттік қателер тәуекелі; 
§ Жеке құрамның өз өкілеттігін асыра пайдалану; 
§ Алдау, алаяқтық, эмитенттің ақпаратын рұқсатсыз пайдалану  және 

эмитенттің мүддесіне жатпайтын жеке құрамның басқа да заңсыз 
іс-әрекеттер тәуекелі; 

§ Жеке құрам ерекшеліктеріне немесе жеке құрамды басқару процесіне 
байланысты басқа тәуекелдер. 

Эмитент үнемі жеке құрамды басқару әдістерін жетілдіріп отырады. 
Жеке құрамды таңдау және жалдау, қызметкерлердің қызмет 
қорытындыларын бағалау, еңбекті ынталандыру процедуралары 
жасалып енгізілген. Эмитент басшылығы қызметкерлердің кәсіби білімін 
арттыруға қатты көңіл бөліп отыр. Жеке құрам үнемі бірегей білім 
орталықтарында  білім алуда. Мұндағы қаржылай шығынның негізгі 
бөлігін эмитент өтейді.  
Басшылық пен ұжым корпоративті рух, өзара құрметтеу, өзара 
көмектесу, мақсат бірлігін, командалық рухты уағыздайды. 
Жеке құрамның адалсыздық, құпия ақпаратты  тарату, жемқорлық, 
саботаж және өзге тәуекелдердің азаюы процедураларды, сондай-ақ, 
ішкі бақылауды жүйені сақтау есебінен жүзеге асырылады.  

Ақпараттық 
технологиялар 
тәуекелі 

Бағдарламалық қамтамасыз етудің бұзылу және ақпараттық 
технологиялардың технологиялық тәуекелі келесі жолмен анықталады: 
§ Бағдарламалық қамсыздандыру түрлері бойынша; 
§ Бұзылу себептері бойынша. 
Эмитент бизнесінде қолданылатын ақпараттық технологиялар 
ақпараттың дұрыс және уақытылы алмасуын қаматасыз етеді, сондай-
ақ, эмитенттің қажеттіліктеріне және ауқымына сәйкес келеді.  
Қазіргі таңда дұрыс пайдаланбау  тәуекелі немесе маңызды ақпаратты 
жоғалтуды эмитент маңызды деп санамайды.  

 
8) эмитент өз қызметін атқаратын рыноктер, эмитент қызметі туралы басқа 
ақпарат.  
Қазіргі кезде эмитент өз қызметін Қазақстан Республикасының телекоммуникация 
рыногінде ғана жүзеге асырады. 
 

5. ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ 
30. Материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес және одан көп 
пайызын құрайтын баланстық құны бар материалдық емес активтердің түрлері. 

мың теңге 

№ Атауы 
Қалдық 
құны 

Үлесі (баланстық 
құнынан 5% және одан 

көп) 
1 Лицензиялық келісімдер 34 289 23,8% 

2 Бағдарламалық қамсыздандыру 108 109 75,0% 

Барлығы: 142 398 98,8% 

 
31. Негізгі қаражаттың жалпы баланстық құнының бес және одан көп пайыздарды 
құрайтын баланстық құны бар негізгі қаражат түрлері. 
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мың теңге 

№ Атауы 
Қалдық 
құны 

Үлесі (баланстық 
құнынан 5% және одан 

көп) 
1 Ғимараттар мен құрылыс орындары 1 399 384 21,19% 
2 Жабдық және жұмыс машиналары 3 528 460 53,43% 
3 Өзге негізгі қаражаттар 553 617 8,38% 
4 Аяқталмаған құрылыс 811 278 12,28% 
Барлығы: 6 292 739 95,00% 

Баланстық құны негізгі қаражаттың баланстық құнының бес және одан көп 
пайызын құрайтын негізгі қаражат түрлері бойынша шифрларды ашып көрсету осы 
Проспектінің қосымшасында ұсынылған. 
 
 
 
32. Инвестициялар.  

мың теңге 

№ Инвестициялардың түрі Сомасы 

1. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары 245 693                                                                                                    

2. Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін инвестициялар 24 000 

3. Құнды қағаздар портфелі, барлығы - 

 оның ішінде:  

 мемлекеттік құнды қағаздар - 

 мемлекеттік емес құнды қағаздар - 

 
33. Дебиторлық берешек  

мың. теңге 

№ Атауы Сомасы Үлесі, % 
  Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 19 612 0,86% 
  Қысқа мерзімді дебиторлық берешек 2 274 748 99,67% 
  оның ішінде ең ірі борышкерлер:     
1. «Қазақтелеком» АҚ GSM Қазақстан ЖШС  13 977 0,61% 
2. Sky Silk 845 0,04% 
3. Аджип Қазақстан Норт Каспиан 392 373 17,19% 
4. «Интергаз Орталық Азия» АҚ  521 231 22,84% 
5. «Қазақтелеком» АҚ  21 0,00% 
6. «ҚазМұнайГаз МК» АҚ 52 479 2,30% 
7. «ҚазТрансОйл» АҚ 527 701 23,12% 
8. «ҚазТрансГаз» АҚ  6 269 0,27% 
9. «КАРТЕЛ» ЖШС  53 315 2,34% 

10. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ 119 880 5,25% 
11. «Сауда үйі» АҚ 3 264 0,14% 
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12. Халлибуртон Интернешнл филиалы 6 081 0,27% 
  Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек 215 0,01% 

  Күмәнді талаптар бойынша қор -12 325 -0,54% 
Дебиторлық берешек, барлығы: 2 282 250 100% 

 
 
34. Осы тармақта эмитенттің жарғы және меншік капиталының мөлшері 
көрсетіледі.  

мың. теңге 

Меншік капитал 
31.03.2009 ж. 
қарсаңында 

Жарғы капитал 50 052  
Эмиссиялық кіріс 7 009  
Қорлар 7 455  
Үлестірілмеген кіріс (өтелмеген шығын) 4 756 021  

Меншік капиталдың барлығы: 4 820 537  
 
1 тоқсан қорытындысы бойынша жарғылық капитал 50 052 720 тенге құрады  
 
 
 
 
 
35. Заемдар.  
 

№ Заем параметрлері Мәндері 
1 Атауы Облигациялық заем 
2 Берешек Ұзақ мерзімді 
3 Сыйақы мөлшерлемесі 8% 
4 Қамтамасыз ету - 
5 Валюта KZT 
6 Валютадағы несие (KZT)  3 000 000 000 
7 Өтелетін сома 3 000 000 000 KZT 
 2 тоқс. 2009 ж.  - 
 3 тоқс. 2009 ж. - 
 4 тоқс. 2009 ж. - 
 1 тоқс. 2010 ж.  - 
 2 тоқс. 2010 ж.  - 
 3 тоқс. 2010 ж. 3 000 000 000 KZT 

 
№ Заем параметрлері Мәндері 
1 Атауы «Казкоммерцбанк» АҚ 
2 Берешек Ұзақ мерзімді Қысқа мерзімді 
3 Сыйақы мөлшерлемесі 16% 

4 Қамтамасыз ету 
1.  31.03.05 күнгі №АДЖИП ККО 2003-0453 келісім-шарты  
2. 21.03.06 күнгі ГЗ №23/ДК-06 туралы Шарт бойынша 
Siemens" ЖШС-нің жабдығы  
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3. Атырау облысы, Атырау қ., Жарбосынов көш., 62, 9-кеңсе 
мекен-жайы бойынша кеңсесі 

5 Валюта USD 
6 Валютадағы несие  12 019 019 

7 Өтелетін сома 1 334 679,01 USD 64 427 541,24 KZT 
  423 146 246,00 

KZT 
 2 тоқс. 2009 ж.  101 044,06 5 368 961,77 KZT   240 000 000,00 KZT 
 3 тоқс. 2009 ж. 111 223,26 5 368 961,77 KZT   183 146 246,00 KZT 
 4 тоқс. 2009 ж. 111 223,26 5 368 961,77 KZT  
 1 тоқс. 2010 ж.  111 223,26 5 368 961,77 KZT  

 
2010 ж. (2 тоқс. 3 тоқс, 4 

тоқс)  333 669,78 16 106 885,31 KZT  
 2011 ж. 444 893,04 21 475 847,08 KZT  
 2012 ж. 121 402,35 5 368 961,77 KZT  
 2013 ж. - -  

 
№ Заем параметрлері Мәндер 
1 Атауы «Альянс Банкі» АҚ 
2 Берешек Орта мерзімді  
3 Сыйақы мөлшерлемесі 16% 

4 

Қамтамасыз ету 

Алматы қ., Радостовец көшесінен батыс бағытта, 
Жамбыл көшесінен оңтүстік бағытта, 69 «А» мекен-
жайы бойынша орналасқан 5 қабатты ғимараттың 3,4 
және 5 қабаттары 

5 Валюта KZT 
6 Валютадағы несие (KZT) 343 000 000 
7 Өтелетін сома     19 577 316,70 KZT 
 2 тоқс. 09 ж.      7 830 926,62 KZT 
 3 тоқс. 09 ж.     11 746 390,08 KZT 
 4 тоқс. 09 ж. - 

 
 
 
№ Заем параметрлері Мәндер 
1 Атауы «СИТИ Банк Қазақстан» АҚ 
2 Берешек Орта мерзімді 
3 Сыйақы мөлшерлемесі 3 айлық LIBOR+7,5% 
4 Қамтамасыз ету "Cisco Systems Inc" компаниясының құрал-жабдығы  
5 Валюта USD 
6 Валютадағы несие  2 500 000 
7 Өтелетін сома 208 333,33 USD 
 2 тоқс. 09 ж.  208 333,33 USD 
 3 тоқс. 09 ж. - 

 
№ Заем параметрлері Мәндер 
1 Атауы «СИТИ Банк Қазақстан» АҚ 
2 Берешек Орта мерзімді 
3 Сыйақы мөлшерлемесі 12 айлық LIBOR+6,7 % 
4 Қамтамасыз ету "Cisco Systems Inc" компаниясының құрал-жабдығы  
5 Валюта USD 
6 Валютадағы несие  700 000 000 

7 Өтелетін сома 202 497,15 USD 
 2 тоқс. 09 ж.  16 874,76 USD 
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 3 тоқс. 09 ж. 16 874,76 USD 
 4 тоқс. 09 ж. 16 874,76 USD 
 1 тоқс. 10 ж.  16 874,76 USD 
 2010 ж. (2 тоқс. 3 тоқс, 4 тоқс) 50 624,29 USD 
 2011 ж. 67 499,05 USD 
 2012 ж. 16 874,76 USD 
 2013 ж. - 

 
№ Заем параметрлері Мәндер 
1 Атауы «КазИнвестБанк» АҚ 
2 Берешек Қысқа мерзімді 
3 Сыйақы мөлшерлемесі 18% 

4 Қамтамасыз ету 

1) Кеңсесі келесі мекен-жай бойынша: Астана қ., 
Алматы ауданы, Комсомольский п., 68-көш., 3/1-үй 
2) Кеңсе тұрақжайы БҚО, Орал қ., Желаево пос., 
Промзона, 7 мекен-жайы бойынша орналасқан.  
3) Серік байланысы қызметін ұсыну жөніндегі 
29.12.07 күнгі №021-01-08R шарт 
4) «ИЦА» АҚ «Ақтөбе» УМГ-де Байланыс құралдары 
мен кеңсе техникасына техникалық қызмет көрсету 
жөніндегі 29.12.07 күнгі №023-01-08R шарт. 
5) "ИЦА" АҚ «Южный» УМГ-дегі Байланыс 
құралдары мен кеңсе техникасына техникалық қызмет 
көрсету жөніндегі 29.12.07 күнгі №026-01-08R шарт;         

5 Валюта KZT 
6 Валютадағы несие  535 925 000 
7 Өтелетін сома 365 925 000 KZT 
 2-тоқс. 09 ж.  100 000 000 KZT 
 3-тоқс. 09 ж. 120 000 000 KZT 
 4-тоқс. 09 ж. 145 925 000 KZT 
 1-тоқс. 10 ж.  - 

 
36. Эмитенттің негізгі қызметін атқарумен байланысты несиелік берешек 
(жабдықтаушылар алдындағы берешек, алынған аванстар 

мың. теңге 

№ Атауы Сомасы Үлесі, % 
  Ұзақ мерзімді несиелік берешек 0 0,00% 

  Жадбықтаушылар мен мердігерлер алдындағы қысқа 
мерзімді несиелік берешек 

360 906 53,33% 

  Оның ішінде ең ірі несие берушілер:   

1. Транстелеком АҚ  46 624 6,89% 
2. NEWTECH  Distribution ЖШС  23 083 3,41% 
3. Ақтау-Лада ТВ ЖШС  13 979 2,07% 
4. Телетрэйд Доу Джонс ЖШС  75 025 11,09% 
5. Rostelecom 16 524 2,44% 
6. Техникалық біліктілік орталығы ЖШС 21 365 3,16% 

7. Атаком ЖШС  18 993 2,81% 
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8. ALA TAU INNOV A TIONS ЖШС  8 058 1,19% 
9. Gilat Satellite networks LTD 12 992 1,92% 

10. "Транстелеком Компаниясы" ЖАҚ  22 644 3,35% 
  Еңбекақы төлемі бойынша 260 870 38,55% 
  Өзге несиелік берешек 54 979 8,12% 

Несиелік берешек, Барлығы: 676 755 100% 

 
36-1. Эмитенттің соңғы үш аяқталған қаржы жылында (әр үш жыл қорытындысы 
бойынша кесіндемемен) алынған (көрген) таза кірістің (шығынның) мөлшері. 

мың теңге 

 2006 жыл 
үшін 

2007 жыл 
үшін 

2008 жыл 
үшін 

01.04.09 ж. 
қарсаңында  

Таза кіріс (шығын) 563 411 690 008 948 545 810 400 

 
 
 
 
36-2. Левередж.  

 2006 жыл 
үшін 

2007 жыл 
үшін 

2008 жыл 
үшін 

01.04.09 ж. күні 
қарсаңында  

Левередж 2.041 2.152 1.591 1.301 

 
36-3. Эмитенттің қаржы жағдайының ерекшеліктері және өзге көрсеткіштер, 
олардың нашарлауы эмитенттің облигацияларды сатып алу міндетіне себепкер 
болады.                                                                                  
Егер компания левереджі 8-ден көп болса, эмитент облигацияларды мезгілінен бұрын 
сатып алуы туралы шешімін қабылдауға міндетті. 
 

6. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ЖАСАП ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ  
37. Облигацияларды жасап шығару туралы шешім қабылдаған күнге дейін 
Эмитенттің эмиссиялық құнды қағаздардың барлық тіркелген шығарылымдарға 
қатысты мыналар көрсетіледі: 
1) Әр шығарылым облигацияларының жалпы саны, түрі және номиналды құны, 
сондай-ақ, орналастыру кезінде (номиналды құн бойынша) тартылған жалпы ақша 
сомасы, негізгі қарыз сомасы, өтеу күні көрсетілген әр шығарылым бойынша 
аударылған және мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны. Облигациялардың 
шығарылымы мемлекеттік тіркеуін жүзеге асыратын орган, мемлекеттік тіркеу 
нөмірі және осы шығарылымның мемлекеттік тіркеу күні: 
§ Эмитент облигацияларды бір рет жасап шығарды 

Жалпы саны: 3 000 000 000 дана 

Түрі: Купонды индекстелген облигациялар 

Номиналды құны: 1 теңге 
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Орналастырған  кезде тартылған  ақшаның 
жалпы сомасы: 

3 000 000 000 теңге  

Негізгі қарыз сомасы, аударылған және 
төленген сыйақы сомасы 

2 944 240 746  теңге – негізгі қарыз 
1 303 728 000,00 теңге – аударылған сыйақы 
1 234 576 370,98 теңге -  төленгені 

Сатып алынған және өтелу күні 
көрсетілген мерзімінен бұрын өтелген 
облигациялардың саны 

11 .03.09 ж. Эмитент ашық сауда-саттықта 
5 100 000  дана облигация сатып алды. 
 

Акция шығарылымының мемлекеттік 
тіркеуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі мен 
шығарылымның мемлекеттік тіркеу күні: 

Облигация шығарылымының мемлекеттік 
тіркеу нөмірі: KZ2CKY07A834 

Мемлекеттік тіркеу күні: 25.07.03 ж. 
2) Құрылтайшылар  төлем жасаған акциялардың жалпы саны, түрі және номиналды 
құны, сонымен қатар акцияларды орналастыруға  тартылған ақшаның жалпы 
сомасы. Соңғы күнде сатып алу бағасы көрсетілген айналымда жүрген, сатып 
алынған акциялардың мөлшері. Акцияны сатып алу әдістемесін бекіткен күн. 
Акцияларды жасап шығаруды мемлекеттік тіркелуін жүзеге асырған орган, 
мемлекеттік тіркеу нөмірі және осындай шығарылымның мемлекеттік тіркелу 
күні: 
Жалпы саны: 3 000 000 (жай акциялар)  

115 738 (ерекше акциялар) 
Түрі: Жай акциялар / ерекше акциялар 

Номиналды құны: 20 теңге (жай акциялар) 
20 теңге (ерекше акциялар) 

Акцияларды орналастырған  кезде 
ақшаның жалпы сомасы: 

50 052 720 теңге  

Айналымдағы сатып алынған 
акциялардың саны: 

Айналымда 2 386 898 жай акция және 113 624 
ерекше акция бар.  
Қоғам 42 280 теңгеге 2114 ерекше акция сатып 
алды 

Акцияларды сатып алу әдістемесін бекіту 
күні: 

03.07.07 жылы  

Акция шығарылымының мемлекеттік 
тіркеуін жүзеге асырған орган: 

ҚР Қаржы рыногі мен қаржы ұйымдарын 
реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі   

Мемлекеттік тіркеу нөмірі мен мемлекеттік 
тіркеу күні: 

Жай акциялардың мемлекеттік тіркеу нөмірі: 
KZ1C11750011 

Ерекше акциялардың мемлекеттік тіркеу 
нөмірі: KZ1P11750117 

Мемлекеттік қайта тіркеу күні: 28.03.08 ж. 

3) Эмитенттің құнды қағаздарды ұстаушылар алдында өз міндеттемелерін 
орындамау (облигациялар бойынша төлемеу, төлеуді кешіктіру, ерекше акциялар 
бойынша дивиденттерді төлемеу (төлеуді кешіктіру)) фактілері туралы 
мәліметтер, оның ішінде орындалмаған міндеттемелер мөлшері және осындай 
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орындалулардың кешіктірілу мерзімі, аударылған бірақ құнды қағаздар бойынша 
(жеке түрлері және шығарылымы бойынша) төленбеген сыйақы туралы ақпарат: 
§ Эмитенттің өз міндеттемелерін құнды қағаздарды ұстаушылар алдында орындамау 
фактілері жоқ; 

4) Егер қандай да бір құнды қағазды жасап шығару тоқтатылса немесе жасалмаған 
болып мойындалса не болмаса жойылған болса, осындай шешім қабылдаған 
мемлекеттік орган, негіздеме және оны қабылдаған күні көрсетіледі: 
§ Эмитенттің құнды қағаздар шығарылымы тоқтатылған жоқ; 

5) Облигациялар бойынша өтелген күн және төлемдердің жалпы мөлшері: 
§ Облигацияларды өтеу күні 25.07.10 ж.; 
§ Облигациялар бойынша төлемдердің жалпы мөлшері 1 234 576 370,98 теңгені 
құрайды.                                                                                                                                                        

6) Соңғы екі қаржы жылының әр жылы үшін немесе нақты қызмет атқару мерзімі 
үшін аударылған дивиденттердің сомасы мен төленген дивиденттердің сомасы 
көрсетілген бір акцияға (жай, ерекше) мөлшерленген дивиденттің көлемі: 
Жай және ерекше акциялар бойынша бір акцияға шаққандағы дивиденттердің мөлшері 
29,91 теңгені құрайды. 
§ 2007 жылы жай акциялар бойынша 71 361 850 теңге мөлшерінде дивиденттер 
аударылды және 855 614 теңге сомасында төленді  (негіздеме: акционерлердің 
жылдық жалпы жиналысының 28.08.06 жылғы № 2 шешімі)  

§ 2007 жылы аяқталған қаржы жыл қорытындысы бойынша ерекше акциялар 
бойынша аударылған жалпы сома 3 398 494 теңгені құрады, 1 846 194 теңге сомасы 
төленді.                                                                                               

 
§ 2008 жылы жай акциялар бойынша дивиденттер аударылмады және 2007 жыл үшін 
жыл бойы төленгені 69 485 812 теңгені құрайды (негіздеме: акционерлердің 
жылдық жалпы жиналысының 28.08.06 жылғы № 2 шешімі) 

 
§  2008 жылы аяқталған қаржы жылының қорытындысы бойынша ерекше акциялар 
бойынша жалпы аударылған сома 2 272 480 теңгені құрады, 4 819 720 теңге 
сомасында төленді (төлену сомасына 2 547 240 теңге сомасындағы 2004-2006 
жылдардағы дивиденттер кіреді) 

7) Эмитенттің құнды қағаздарын сату жүзеге асырылатын негізгі рыноктер, 
сауданы ұйымдастырушының атауымен бірге: 
§ Эмитенттің құнды қағаздар саудасы Қазақстан қор биржасында және 

ұйымдастырылмаған рынокте жүзеге асырылды; 
8) Эмитент бұрын жасап шығарған құнды қағаздардың әрбір түрінің оларды 
ұстаушыларына ұсынатын құқықтары: 
§ Жай акция акционерге дауысқа салынатын барлық мәселелерді шешу кезінде 
дауыс беру құқығы бар акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, 
сондай-ақ, қоғамда таза кіріс, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша оны жойған кезде қоғам мүлкінің бір 
бөлігі болған жағдайда дивиденттерді алу құқығы беріледі. 

 
7. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ЖАСАП ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 
38. Облигациялар туралы мәліметтер: 
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1) облигациялардың түрі: Купондық облигациялар, индекстелмеген, 
қамсыздандырылмаған. 

2) Шығарылатын 
облигациялар саны және 
облигацияларды жасап 
шығарудың жалпы көлемі: 

 

облигацияларды саны 3 000 000 (үш миллион) дана. 

жалпы шығарылым көлемі 3 000 000 000, 00 ( үш миллиард) теңге 00 тиын. 

3) бір облигацияның 
номиналды құны (N): 

1 000 (бір мың) теңге. 

4) облигациялар бойынша 
сыйақы: 

 

§ Облигациялар бойынша 
сыйақы мөлшерлемесі 

Облигациялардың индекстелген номиналды құнының 
жылдығы 10% (он пайыз). 

§ сыйақы аударыла 
бастаған  күн 

Облигациялар бойынша сыйақыны аудару 
облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
(KASE) / АӨҚО арнайы сауда алаңшасының (АӨҚО 
АСА) құнды қағаздарының ресми тізіміне енгізе 
бастаған күн болып саналады.  

§ Купонды сыйақыны төлем 
жасау жиілігі мен күні  

Облигациялар бойынша купонды индекстелген сыйақы 
төлемі жылына үш рет қазақстан теңгесімен, сәйкесінше 
бүкіл айналым мерзімінде облигацияларды «Қазақстан 
қор биржасы» АҚ (KASE) / АӨҚО арнайы сауда 
алаңшасының (АӨҚО АСА) құнды қағаздарының ресми 
тізіміне енгізе бастаған күннен бастап әр төрт ай сайын 
жүзеге асырылады.                                                                                                                                                    

§ Сыйақыны төлем жасау 
тәртібі мен шарттары 

Сыйақыны төлем жасау купондық индекстелген 
сыйақыны алуға құқығы бар тұлғалардың ортасын 
анықтаған күннен кейін келесі 10 күнтізбелік күн ішінде 
облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы есеп-шотына 
ақша аудару жолымен теңгемен жүзеге асады. 

Сыйақыны алуға төлем жасаудың соңғы күнінің 
(купондық сыйақыны алуға құқығы бар тұлғалардың 
ортасын анықтаған күні) басталған уақытында 
облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген 
тұлғалардың құқығы бар.                                                                                                     

Облигациялар бойынша төлем күні қарсаңында купонды 
индекстелген сыйақы беру индекстелген атаулы құнның 
(N1), купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің 
және ие болу күн санының көбейтіндісін 360-қа бөлінуі 
арқылы есептеледі.  
Купонды сыйақылар мен негізгі қарыз бойынша 
төлемдер сомасын бүтінге айналдыру үтірден кейін екі 
белгіге дейін (нақтылап айтқанда: бүтін тиындарға 
дейін) жүзеге асырылады.                                                                                 
Егер купонды индекстелген сыйақыны төлем жасаудың 
соңғы мүмкін деп көрсетілген күні демалыс күнге келсе, 
төлем ағымдағы купонды индекстелген сыйақыны алу 
құқығы бар тұлғалардың ортасы анықталған күн 
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қарсаңында KASE-нің таңертеңгілік отырысында 
қалыптасқан АҚШ долларының теңгеге орташа 
шаққандағы бағамының облигациялардың индекстелген 
номиналды құнын (N1) есепке алып қолдана отырып, 
демалыс немесе мереке күннен кейін келетін бірінші 
жұмыс күні жүзеге асырылады. Оның үстіне инвестор 
осындай кешіккен уақыт үшін аударылған пайызды 
талап ете алмайды.  
Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті 
болып табылмаса, инвестордың жазбаша талабына 
сәйкес индекстелген купонды сыйақы төлем жасалған 
күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми 
бағамы бойынша шетелдік ақшамен (АҚШ доллары, 
Евро, ресей рублі) төлем жасалады. Теңге сомасы шет 
елдің ақшасына (АҚШ доллары, Евро, ресей рублі) 
ауыстырылуы инвестор есебінен жүргізіледі. 

§ сыйақы есебін жүргізу үшін 
қолданылатын кезең  

Сыйақыны төлем жасау уақыт базасы 360/30 (жылына 
360 күн/айына 30 күн) есебінен жүргізіледі.  

§ индекстелген 
облигацияларды жасап 
шығару кезінде есеп 
айырысу тәртібі 

АҚШ долларының теңге бағамына өзгеруімен 
байланысты облигациялардың номиналды құнының 
индексациялары.                                                                      
Индекстелген номиналды құн (N1) индекстелген негізгі 
қарызды төлем жасаған кезде немесе индекстелген 
купонды сыйақыны төлем жасаған кезде номиналды 
құнды (N) девальвация қарқыны коэффициентіне (Kd) 
көбейту арқылы есептеледі.          
Девальвация қарқынының коэффициенті (Kd) 
индекстелген негізгі қарызды төлем жасаған кезде 
KASE/АӨҚО АСА-да (Kd=Xt/Xo) облигациялар 
бойынша сауда-саттықты ашу күні қарсаңында ұқсас 
бағамға (Xo) негізгі қарызды алуға құқылы тұлғалардың 
ортасы анықталған күнге қарсы КАSE-нің таңертеңгілік 
отырысында қалыптасқан теңгенің АҚШ долларына 
шаққандағы орта есептегі бағамның (Xt) қатынасы 
болып есептеледі. Оның үстіне индексация 
коэффициенті Kd мәнінің жоғарғы шегі 1,2-ге тең.   Егер 
Xt < Xo (теңге ревальвацияға ұшыраған жағдайда) Kd 
коэффициенті 1-ге тең.                                                                     

Девальвация қарқынының коэффициенті (Kd) 
индекстелген купонды сыйақыны төлем жасаған кезде 
индекстелген купонды сыйақының алдынғы төлемі 
жасалған күні (Kd=Xt/Xt-1) қарсаңында ұқсас бағамға 
(Xt-1) купонды индекстелген сыйақыны алуға құқылы 
тұлғалардың ортасы анықталған күнге қарсы КАSE-нің 
таңертеңгілік отырысында қалыптасқан теңгенің АҚШ 
долларына шаққандағы орта есептегі бағамның (Xt) 
қатынасы болып есептеледі.  Оның үстіне индексация 
коэффициенті Kd мәнінің жоғарғы шегі 1,2-ге тең.   

Егер индекстелген купонды сыйақының алдынғы төлемі 
қарсаңында доллардың бағамы сауда-саттықты ашқан 
күн қарсаңындағы бағамнан төмен болса (Xt-1< Xo), 
KASE/АӨҚО АСА-да облигациялар бойынша сауда-
саттықты ашу күні қарсаңында ұқсас бағамға (Xo) 
купонды индекстелген сыйақыны алуға құқылы 
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тұлғалардың ортасы анықталған күнге қарсы КАSE-нің 
таңертеңгілік отырысында қалыптасқан теңгенің АҚШ 
долларына шаққандағы орта есептегі бағамның (Xt) 
қатынасы болып есептеледі. Егер Xt < Xo (теңге 
ревальвацияға ұшыраған жағдайда) Kd коэффициенті 1-
ге тең. 

Индекстелген купонды сыйақысының алғашқы төлем 
жасалған кезде девальвация қарқынының коэффициенті 
(Kd) KASE/АӨҚО АСА-ның (Kd=Xt/Xo) облигациялары 
бойынша сауда-саттықты ашқан күн қарсаңында ұқсас 
бағамға (Xo) бірінші купонды индекстелген сыйақыны 
алуға құқылы тұлғалардың ортасы анықталған күнге 
қарсы КАSE-нің таңертеңгілік отырысында қалыптасқан 
теңгенің АҚШ долларына шаққандағы орта есептегі 
бағамның (Xt) қатынасы болып есептеледі. Оның үстіне 
индексация коэффициенті Kd мәнінің жоғарғы шегі 1,2-
ге тең. Егер Xt < Xo (теңге ревальвацияға ұшыраған 
жағдайда) Kd коэффициенті 1-ге тең. 

АҚШ долларының орташа биржа бағамы ағымдағы 
купонды индекстелген сыйақыны және/немесе негізгі 
қарызды алуға құқылы тұлғалардың ортасы анықталған 
күн қарсаңында КАSE-нің таңертеңгілік отырысы 
бойынша белгіленеді. 

 
5) Облигацияларды айналымға 
енгізу және өтеу туралы 
мәліметтер: 

 

§ облигацияларды айналымға 
енгізу мерзімі мен оларды 
өтеу шарттары  

Облигацияларды айналымға жіберу мерзімі – 
облигацияларды KASE/АӨҚО АСА-ның құнды 
қағаздарының ресми тізіміне енгізген күннен бастап үш 
жыл.                                                                                                                           
Облигациялар өтеу күні қарсаңындағы соңғы күні 
өтеледі, бірақ олардың құны облигациялардың 
номиналды құнын және сыйақысын (купонын) алу 
құқығы бар тұлғалардың тізімі анықталған күннен 
кейінгі келесі 10 күнтізбелік күн ішінде ақшаны 
облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына 
аудару арқылы біруақытта соңғы индекстелген купонды 
сыйақыны төлем жасаумен бірге индекстелген (N1) 
номиналды құны бойынша теңгемен айналымға енген 
мерзімдегі номиналды құннан төмен болмауы тиіс.                         
Төлем жасалуы тиіс соңғы мерзімнің басындағы жағдай 
бойынша, яғни, KASE/АӨҚО АСА-ның құнды 
қағаздарының ресми тізіміне облигацияларды енгізген 
күннен (негізгі қарыз бен соңғы купонды индекстелген 
сыйақыны алу құқығы бар тұлғалардың тізімін анықтау 
күні) бастап үш жылдан кейін облигацияларды 
ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғалар облигациялар 
бойынша негізгі индекстелген қарызды және соңғы 
индекстелген сыйақыны алуға құқылы.                                        
Егер негізгі индекстелген қарызды және соңғы купонды 
сыйақыны өтеу күні мереке күніне келсе, төлем купонды 
сыйақыны нақты төлем жасау күні қарсаңында KASE-
нің таңертеңгілік отырысында қалыптасқан теңгенің 
АҚШ долларына шаққандағы орта есеппен берілген 
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бағамымен облигациялардың индекстелген номиналды 
құнын (N1) есепке алу кезінде қолдана отырып, төлем 
демалыс немесе мереке күнінен кейінгі 1-күні жүзеге 
асырылады. Оның үстіне инвестор осындай 
кешіктірулерге аударылған пайыздық мөлшерді талап 
ете алмайды. 
Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті 
болып табылмаса, негізгі қарыз бен соңғы индекстелген 
сыйақы инвестордың жазбаша сауалы бойынша төлем 
жасау күніне ҚР ҰБ-нің ресми бағамына сәйкес шетелдік 
ақшада (АҚШ доллары, Евро, ресей рублі) төленеді. 
Соманы теңгеден шетелдік ақшаға (АҚШ доллары, Евро, 
ресей рублі) ауыстыру инвестордың есебінен жүзеге 
асырылады. 

§ Облигацияларды өтеу күні Облигациялардың айналымға ену мерзімі аяқталған 
күннен кейінгі күн. 
KASE/АӨҚО АСА құнды қағаздарының ресми тізіміне 
облигацияларды енгізген күннен бастап 3 жыл өткеннен 
кейінгі күн облигацияларды айналымға енгізу мерзімі 
аяқталған күн болып табылады. 

§ Облигациялар бойынша 
міндеттемелерді орындау 
жері  

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Радостовец көш., 
69; сондай-ақ, облигация иесінің өтініш – бұйрығына 
сәйкес, немесе облигация иесінің деректемелері 
көрсетілген облигация иесінің шартына сәйкес немесе 
Эмитенттің тіркеушісі ұсынған облигация иесінің 
деректемелеріне сәйкес аударым жасау арқылы.    

§ Облигацияларды өтеу амалы Негізгі индекстелген қарыз сомасын өтеу оны 
облигацияларды ұстаушылардың тізілімі 
мағлұматтарына сәйкес облигацияларды ұстаушылардың 
ағымдағы банк шоттарына аудару арқылы жүзеге 
асырылады. 

5-1) Облигацияларды төлем жасау 
талаптары  мен тәртібі 

Облигациялар Эмитенттің ағымдағы банк шотына ақша 
аудару арқылы ақшасыз түрде төленеді. 
Жазылау арқылы облигацияларды орналастыру кезінде 
облигациялар үшін жасалатын төлемнің тәртібі мен 
талаптары Эмитент пен инвестор арасында сатып алу 
және сату мәмілелердің барлық талаптары айтылатын 
(осы Проспектінің қосымшасындағы Сату және сатып 
алу шарты) шарттарында немесе Брокерлік қызмет 
көрсету және номиналды ұстау шарты негізінде Эмитент 
пен инвестордың мүддесі үшін әрекет ететін брокер 
арасында сатып алу және сату шарттарында көрсетіледі.  
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда жүйесінде 
сауда-саттықты жүргізу арқылы облигацияларды 
орналастырған кезде облигацияларға төлем жасау 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның / АӨҚО Арнайы сауда 
алаңшасының (АӨҚО АСА) ішкі құжаттарына сәйкес 
жүзеге асырылады. 

5-2) Облигациялар бойынша 
қамтамасыз ету 

Осы шығарылымның облигациялары 
қамсыздандырылмаған 

5-3) Арнайы қаржы 
компаниясының облигацияларды 
жасап шығаруы кезінде 

Осы шығарылымның облигациялары арнайы қаржы 
компаниясының облигациялары болып саналмайды 
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5-4) Облигацияларды 
ұстаушылардың өкілі туралы 
мәліметтер 

Облигацияларды ұстаушы өкіл қарастырылмаған 

5-5) Инфрақұрылымдық 
облигацияларды жасап шығарған 
кезде 

Осы шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық 
болып табылмайды 

5-6) Облигациялар бойынша 
құқықтар есебін жүргізу 

Тіркеуші: 
«ДАР орталығы» АҚ (Қазақстан Республикасының 
Қаржы рыногі мен қаржы ұйымдарды реттеу және 
қадағалау агенттігі берген Құнды қағаздарды 
ұстаушылар тізімі жүйесін енгізу жөніндегі қызметті 
атқаруға арналған 15.06.2005 жылғы № 0406200394 
мемлекеттік лицензиясы 
Қазақстан Республикасы, 050012 Алматы қ., Сейфулин 
даңғылы 565, 8-пәтер.  
Тел./факс 8 (727) 239 11 42 , 239 11 43, 239 11 44 
Құнды қағаздарды ұстаушылар тізімі жүйесін енгізу 
жөнінде қызметті атқаруға арналған 25.03.09 жылғы № 
436 тапсырма шарт негізінде. 

5-7) Төлем агенті туралы 
мәліметтер 

Төлем агенті қарастырылмаған 

 
6) Облигация ұстаушысына әр 
облигацияға ұсынатын 
құқықтары: 

§ Облигацияларды жасап шығарудың осы 
проспектісінде қарастырылған мерзім ішінде 
номиналды индекстелген құнын алу құқығы. 

§ Облигацияларды жасап шығарудың осы 
проспектісінде қарастырылған мерзім ішінде 
купонды индекстелген сыйақыны алу құқығы. 

§ Қазақстан Республикасының Заңнамасында 
қарастырылған тәртіп бойынша ақпаратты алу 
құқығы. 

§ Қазақстан Республикасының Заңнамасында және 
осы проспектісінде қарастырылған тәртіп пен 
жағдай бойынша өз талаптарын қаңағаттандыру 
құқығы. 

§ Облигацияларды еркін түрде бөліп беру және өзге 
жолмен басқару құқығы. 

§ ҚР заңнамасында қарастырылған бойынша 
облигацияға меншік ету құқығынан туындайтын 
өзге құқықтар. 

§ Мерзімінен бұрын өтеу Облигацияларды мерзімінен бұрын толық  өтеу 
Эмитенттің Атқарушы органының шешіміне сәйкес 
жүзеге асырылады, оның үстіне: 
§  Облигацияларды мерзімінен бұрын толық өтеу 

олардың нақты айналымда болған кезде 
индекстелген жинақталған купонды сыйақыны 
біруақытта төлей отырып, индекстелген 
номиналды құны бойынша жүзеге асырылады. 

Эмитенттің Атқарушы органы мерзімінен бұрын толық 
және/немесе жартылай өтеу туралы шешім қабылдаған 
кезде осы процедураны өткізген күнге дейін 30 (отыз) 
күн ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушыларға 
ескертпехат жібереді, сондай-ақ, ақпаратты 
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«Казахстанская правда» газетінде және/немесе 
«Казтранском» АҚ сайтында (www.kaztranscom.kz) 
жариялайды.  
Облигацияларды мерзімінен бұрын толық және/немесе 
жартылай өтеу туралы ескертпехат және ақпаратта 
облигацияларды өтеу талаптары, мерзімдері, тәртібі 
туралы мәліметтер қамтылуы қажет.  

 
7) Эмитент облигациялар 
бойынша дефолт деп жариялануы 
мүмкін жағдайлар және 
Эмитенттің облигацияларды 
ұстаушының талабы бойынша 
облигацияларды сатып алуы 
туралы мәліметтер:  

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт осы 
Проспектімен белгіленген индекстелген купонды 
сыйақыны немесе индекстелген негізгі қарызды төлем 
жасау аяқталған күннен кейінгі күннен бастап 30 
күнтізбелік күн ішінде облигациялар бойынша 
индекстелген купонды сыйақыны (купонды) 
және/немесе индекстелген номиналды құнды төлемеу 
немесе толық төлемеу кезінде орын алады. Эмитенттің 
проспекті талабына сәйкес (атап айтқанда купонды 
индекстелген сыйақыны және/немесе индекстелген 
негізгі қарызды төлем жасау бойынша 10 күннен асса) он 
күндік төлем жасау мерзімінен асып кетсе, индекстелген 
купонды сыйақы немесе индекстелген негізгі қарызды 
төлем жасау міндеттемелерін орындауды кешіктіру 
аталған төлем мерзімін кешіктіру болып табылады. 
Эмитенттің кінәсі бойынша Индекстелген купонды 
сыйақы және/немесе индекстелген негізгі қарыз 
бойынша Эмитенттің міндеттемелерді орындауды 
кешіктірген жағдайда, Эмитент облигациялардың осы 
шығарылым ұстаушыларына осы Проспектінің 
талаптарына сәйкес ақшалай міндеттемені немесе 
индекстелген купонды немесе негізгі индекстелген 
қарызды төлем жасау бойынша оның бір бөлігін орындау 
күні қарсаңында Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкінің қайта қаржыландырудың ресми 
мөлшерлемесіне сүйене отырып есептелген әр 
кешіктірген күні үшін өсімақы төлейді.   
Облигацияларды ұстаушының талабы бойынша 
Эмитенттің облигацияларды сатып алуы келесі 
жағдайларда жүзеге асырылады: 

• Осы Проспектінің талаптарына сәйкес индекстелген 
купонды сыйақы (купон) төлемі бойынша 
міндеттемелерді орындау жөніндегі дефолт; 

• Осы Проспекті талаптарына сәйкес облигациялар 
бойынша индекстелген номиналды құнды төлем 
жасау жөнінде міндеттемелерді орындау дефолты; 

•  Егер Эмитенттің левереджі осы Проспектінің 
талаптарына сәйкес 8 көп болса; 

Осындай жағдай орын алғаннан бастап Эмитент 
және/немесе қаржы кеңесшісі және андеррайтер дефолт 
орын алған жағдайдан кейін ең кеш 10 жұмыс күн ішінде 
Эмитент облигациялары бойынша дефолттың орын алуы 
және оның себептері туралы Эмитенттің/қаржы 
кеңесшісінің және андеррайтердің/KASE-нің 
және/немесе АӨҚО АСА арнайы сауда алаңшасының 
сайтында ақпарат орналастырады. 
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Облигациялардың ұстаушысы Проспектіге сәйкес 
жоғарыда аталған ақпарат бойынша купонды немесе 
негізгі қарызды кешіктіргені үшін облигацияларды 
нақты иеленгені үшін барлық аударылған купондарды 
немесе өсімақыны біруақытта төлей отырып, 
индекстелген номиналды құн бойынша Эмитенттің осы 
облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу үшін 
жоғарыда қарастырылған Эмитенттің облигациялар 
бойынша Дефолттың және басқа жағдайлар орын 
алғаннан бастап 30 күн ішінде облигацияларды 
ұстаушының деректемелерін көрсете отырып (заңды 
және нақты мекен-жайы, телефондар, электронды мекен-
жайлар, банк деректемелері, СТН) ерікті түрде өтініш 
беруге құқылы.  
Сатып алу процедурасы өтініштер түскенге байланысты 
кезек тәртібі бойынша ерікті негізде облигацияларды 
ұстаушылар берген негізде ғана жүзеге асырылады. 
Эмитент Проспектіге сәйкес жоғарыдағы ақпарат 
бойынша купонды немесе негізгі қарызды кешіктіргені 
үшін өсімақы мен нақты облигацияларды иеленгеніне 
барлық аударылған индекстелген купонды біруақытта 
төлей отырып, сатып алу туралы облигацияларды 
ұстаушыдан өтінішті қабылдаған күннен бастап ең кеш 
250 күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушыға 
индекстелген номиналды құнды сатып алуға міндетті. 
Егер сатып алу туралы облигацияларды ұстаушыдан 
өтініш негізінде Эмитент осындай өтінішті қабылдаған 
күннен бастап аталған 250 күнтізбелік күн ішінде 
индекстелген купонды немесе индекстелген негізгі 
қарызды кешіктіргені үшін өсімақы мен нақты 
облигацияларды иеленгеніне барлық аударылған 
индекстелген купондарды біруақытта төлей отырып, 
индекстелген негізгі қарыз сомасын төлемеген жағдайда, 
облигацияларды ұстаушы акцептісіз және еш даусыз 
Қазақстан Республикасының аумағында Эмитенттің кез 
келген банкте ашқан банк шоттарына Проспектіге сәйкес 
индекстелген купонды немесе негізгі қарызды 
кешіктіргені үшін өсімақы мен нақты облигацияларды 
иеленгеніне индекстелген негізгі қарыз бен аударылған 
индекстелген купондар бойынша акцептісіз және/немесе 
еш даусыз ақшалай қаражатты тартып алуға (алып 
тастауға) қажетті өзге құжаттарды немесе төлем 
талаптарын қоюға құқылы. Мерзімінен бұрын сатып алу 
өтінімін бермеген облигацияларды ұстаушылар 
Проспектіге сәйкес жоғарыда аталған ақпарат бойынша 
индекстелген негізгі қарызды немесе индекстелген 
купонды кешіктіргені үшін өсімақы мен нақты 
облигацияларды иеленгеніне барлық аударылған 
индекстелген купондарды төлей отырып, айналым 
мерзімі аяқталған бойынша оларға тиесілі 
облигацияларды өтеуге құқылы. 
 
Облигацияларды ұстаушының өтініші негізінде дефолт 
орын алған жағдайда және облигацияларды сатып 
алмаса, облигацияларды ұстаушыға индекстелген 
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купондарды немесе негізгі қарызды кешіктіргені үшін 
өсімақы мен нақты облигацияларды иеленгеніне 
аударылған индекстелген купондарды индекстелген 
негізгі қарызды төлемесе, эмитент Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіп 
бойынша жауапты. 
Облигациялар бойынша дефолт орын алған кезде 
эмитент дефолтты тудырған себептерді жойып, 
облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын 
қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.  

8) Опциондар туралы ақпарат: Опциондар қарастырылған. Опциондарға отыру 
талаптары әр нақты жағдайда опцион шартында 
айтылады. Эмитент және облигацияларды әлеуетті сатып 
алушы «колл» (Эмитенттің облигацияларын сатып алу 
құқығы) опционына шартқа отыра алады. Опцион 
шартында атауда «опцион» сөзі болуы керек. 
(Осы Проспектінің қосымшасындағы Опцион шарты) 

 
39. Ауыстырылатын облигациялар. 
Осы проспектімен ауыстырылатын облигациялардың шығарылымы қарастырылмаған. 

40. Облигацияларды орналастыру тәсілі: 

1) Облигацияларды орналастыру 
мерзімі мен тәртібі: 

 

§ Облигацияларды 
орналастыру мерзімі 

Облигациялар бүкіл айналым мерзімі бойы 
орналастырылады. 

§ Облигацияларды 
орналастыру тәртібі 

Облигацияларды орналастыру Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес 
ұйымдастырылған және ұйымдастырылмағана рынокте 
жүзеге асырылады; 

2) Облигацияларды акцияға 
ауыстыру: 

Облигацияларды акцияға ауыстыру қарастырылмаған. 

7) Облигацияларды 
ұйымдастыруға қатысатын 
ұйымдар туралы мәліметтер 

Қаржы кеңесшісі: 
«Premier Capital» акционерлік қоғамы (30.04.2009 жылғы 
№ 2 келісімі) 
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі – 
тіркеу нөмірі:  31.01.2008 жылғы 90301-1910-АҚ. 
Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің есебін 
жүргізу құқығы бар құнды қағаздар рыногінде 
брокерлік-дилерлік қызметпен айналысуға арналған 
лицензия – лицензия нөмірі: 19.19.2008 жылғы 
0401202056. 
Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі 
қызметпен айналысу құқығы берілген лицензия – 
лицензия нөмірі: 19.19.2008 жылғы 0403201023 
 
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
7-ықшам ауданы, 13А үйі 
Тел.: + 7 (727) 221 44 83 
Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
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әл-Фараби даңғылы 7-31 
Телефон/Факс: +7 (727) 277 77 32  
e-mail: office@premiercapital.kz    
e-mail: malieva@premiercapital.kz 
Web: www.premiercapital.kz 

 
 
41. Облигацияларды орналастырудан түсетін ақшаны пайдалану: 
Облигацияларды жасап шығару есебінен тартылған қаражат келесі мақсаттарға жұмсалады:  
 

мың. теңге 
№ Мақсаттық қолданысы Сумма 

1 Бюджетке төленетін салық және басқа жинақтар мен төлемдер 465 000 

2 Шикізат, материалдар, қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтар 259 000 

3 Байланыс құралдарын жалға беру 581 000 

4 Байланыс қызметтері 655 000 

5 Абоненттік қолжетімділік жабдығы 690 000 

6 Сатуға арналған жабдықты сатып алу 350 000  

Барлығы: 3 000 000 ,00  
 
Облигацияларды енгізуден ақшаның мақсаттық  қолданысына өзгертулер енгізілген 
жағдайда эмитент мақсаттық  қолданыс өзгерістерінің мағлұматтары туралы Қазақстан  
Республикасының Қаржы рыногі мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі 
агенттігін  ескерту керек немесе осы Проспектіге өзгертулер енгізу қажет. 

АҚШ долларының теңгеге шаққандағы ең жоғарғы бағамы 1 АҚШ доллары 180 теңге 
мөлшерінде немесе индексация коэффициенті мәнінің жоғарғы шегі Кd=1,2 құрған кезде 
индексацияны ескере отырып өтеу мерзімінің соңында жылына 3 рет купонды және негізгі 
қарызды төлем жасау бойынша ақшаның есебі ұсынылған осы Проспектінің 
қосымшасындағы компанияның қаржы моделін қарастыруды ұсынамыз. 

Осы қаржы моделінде пессимистік болжам ұсынылған, өйткені есептеулер ең жоғарғы 
бағам мәнін индексациялау 180 теңгеге тең немесе индексация коэффициенті  мәнінің 
жоғарғы мәнін Кd=1,2 деп есепке ала отырып жүзеге асырылған   

 
8. ҚОСЫМША АҚПАРАТ 

 
41-1. Эмитенттің облигациялар бойынша өз міндеттемелерін орындам агдайларында 
дефолт облигация устаушынын тез мерзимде толеу жонинде сурау кукыгы бар.   
Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт осы Проспектімен белгіленген индекстелген 
купонды сыйақыны немесе индекстелген негізгі қарызды төлем жасау аяқталған күннен кейінгі 
күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде облигациялар бойынша индекстелген купонды сыйақыны 
(купонды) және/немесе индекстелген номиналды құнды төлемеу немесе толық төлемеу кезінде 
орын алады. Эмитенттің проспекті талабына сәйкес (атап айтқанда купонды индекстелген 
сыйақыны және/немесе индекстелген негізгі қарызды төлем жасау бойынша 10 күннен асса) он 
күндік төлем жасау мерзімінен асып кетсе, индекстелген купонды сыйақы немесе индекстелген 
негізгі қарызды төлем жасау міндеттемелерін орындауды кешіктіру аталған төлем мерзімін 
кешіктіру болып табылады. Эмитенттің кінәсі бойынша Индекстелген купонды сыйақы 
және/немесе индекстелген негізгі қарыз бойынша Эмитенттің міндеттемелерді орындауды 
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кешіктірген жағдайда, Эмитент облигациялардың осы шығарылым ұстаушыларына осы 
Проспектінің талаптарына сәйкес ақшалай міндеттемені немесе индекстелген купонды немесе 
негізгі индекстелген қарызды төлем жасау бойынша оның бір бөлігін орындау күні қарсаңында 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне 
сүйене отырып есептелген әр кешіктірген күні үшін өсімақы төлейді.   
Облигацияларды ұстаушының талабы бойынша Эмитенттің облигацияларды сатып алуы келесі 
жағдайларда жүзеге асырылады: 

• Осы Проспектінің талаптарына сәйкес индекстелген купонды сыйақы (купон) төлемі бойынша 
міндеттемелерді орындау жөніндегі дефолт; 

• Осы Проспекті талаптарына сәйкес облигациялар бойынша индекстелген номиналды құнды 
төлем жасау жөнінде міндеттемелерді орындау дефолты; 

•  Егер Эмитенттің левереджі осы Проспектінің талаптарына сәйкес 8 көп болса; 
Осындай жағдай орын алғаннан бастап Эмитент және/немесе қаржы кеңесшісі және андеррайтер 
дефолт орын алған жағдайдан кейін ең кеш 10 жұмыс күн ішінде Эмитент облигациялары 
бойынша дефолттың орын алуы және оның себептері туралы Эмитенттің/қаржы кеңесшісінің 
және андеррайтердің/KASE-нің және/немесе АӨҚО АСА арнайы сауда алаңшасының сайтында 
ақпарат орналастырады. 
Облигациялардың ұстаушысы Проспектіге сәйкес жоғарыда аталған ақпарат бойынша купонды 
немесе негізгі қарызды кешіктіргені үшін облигацияларды нақты иеленгені үшін барлық 
аударылған купондарды немесе өсімақыны біруақытта төлей отырып, индекстелген номиналды 
құн бойынша Эмитенттің осы облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу үшін жоғарыда 
қарастырылған Эмитенттің облигациялар бойынша Дефолттың және басқа жағдайлар орын 
алғаннан бастап 30 күн ішінде облигацияларды ұстаушының деректемелерін көрсете отырып 
(заңды және нақты мекен-жайы, телефондар, электронды мекен-жайлар, банк деректемелері, СТН) 
ерікті түрде өтініш беруге құқылы.  
Сатып алу процедурасы өтініштер түскенге байланысты кезек тәртібі бойынша ерікті негізде 
облигацияларды ұстаушылар берген негізде ғана жүзеге асырылады. 
Эмитент Проспектіге сәйкес жоғарыдағы ақпарат бойынша купонды немесе негізгі қарызды 
кешіктіргені үшін өсімақы мен нақты облигацияларды иеленгеніне барлық аударылған 
индекстелген купонды біруақытта төлей отырып, сатып алу туралы облигацияларды ұстаушыдан 
өтінішті қабылдаған күннен бастап ең кеш 250 күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушыға 
индекстелген номиналды құнды сатып алуға міндетті. 
Егер сатып алу туралы облигацияларды ұстаушыдан өтініш негізінде Эмитент осындай өтінішті 
қабылдаған күннен бастап аталған 250 күнтізбелік күн ішінде индекстелген купонды немесе 
индекстелген негізгі қарызды кешіктіргені үшін өсімақы мен нақты облигацияларды иеленгеніне 
барлық аударылған индекстелген купондарды біруақытта төлей отырып, индекстелген негізгі 
қарыз сомасын төлемеген жағдайда, облигацияларды ұстаушы акцептісіз және еш даусыз 
Қазақстан Республикасының аумағында Эмитенттің кез келген банкте ашқан банк шоттарына 
Проспектіге сәйкес индекстелген купонды немесе негізгі қарызды кешіктіргені үшін өсімақы мен 
нақты облигацияларды иеленгеніне индекстелген негізгі қарыз бен аударылған индекстелген 
купондар бойынша акцептісіз және/немесе еш даусыз ақшалай қаражатты тартып алуға (алып 
тастауға) қажетті өзге құжаттарды немесе төлем талаптарын қоюға құқылы. Мерзімінен бұрын 
сатып алу өтінімін бермеген облигацияларды ұстаушылар Проспектіге сәйкес жоғарыда аталған 
ақпарат бойынша индекстелген негізгі қарызды немесе индекстелген купонды кешіктіргені үшін 
өсімақы мен нақты облигацияларды иеленгеніне барлық аударылған индекстелген купондарды 
төлей отырып, айналым мерзімі аяқталған бойынша оларға тиесілі облигацияларды өтеуге 
құқылы. 
 
Облигацияларды ұстаушының өтініші негізінде дефолт орын алған жағдайда және 
облигацияларды сатып алмаса, облигацияларды ұстаушыға индекстелген купондарды немесе 
негізгі қарызды кешіктіргені үшін өсімақы мен нақты облигацияларды иеленгеніне аударылған 
индекстелген купондарды индекстелген негізгі қарызды төлемесе, эмитент Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша жауапты. 
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Облигациялар бойынша дефолт орын алған кезде эмитент дефолтты тудырған себептерді жойып, 
облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін жұмсайды 
 
42. Облигациялар айналымындағы шектеулер. 
Серіктестік жасап шығарылатын облигациялар айналымына шектеу қоймайды  
 
43. Облигацияларды жасап шығаруға жұмсалатын шығынның сомасы және осы шығын 
қалай өтелетіні туралы мәліметтер. 
§ Қаржы кеңесшісі қызметіне жұмсалатын шығын – 30 сәуір 2009 жылғы қаржы 

кеңесшісінің қызмет көрсетуі туралы № 2 келісімге сәйкес ҚҚС-ын есептемегенде 2 000 
000 теңгені құрайды;.                                                                                                                

§ Тіркеуші қызметіне жұмсалатын шығындар – "Дар орталығы" АҚ-ның 25.03.2009 жылғы 
№42/1/ФД-09 шартына сәйкес, тарифтер бойынша. 

§ Листингке қосу шығындары – "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның Листинг ережелеріне 
сәйкес.                                                                                                   

Жалпы шығын сомасы тіркеуші мен листинг жинақтар тарифтерін есепке алмағанда 2 000 000 
теңгені құрады ҚҚС-ын есептемегенде.                                                                                      

Аталған шығындар Эмитенттің жеке айналымдағы қаражаттары есебінен өтеледі.  
 
44. Инвесторлар эмитент жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығарылымы 
проспектісімен, эмитент қызметі туралы ақпаратты  жариялау үшін бұқаралық ақпарат 
құралдарында облигацияларды орналастыру қорытындылары  туралы есеппен таныса  
алатын жерлер туралы ақпарат. 
 «Premier Capital» АҚ                                                                                            
Заңды мекен-жайы -050062, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 7-ықшам ауд., 13А үйі 
тел./факс: +7 (727) 221 44 83 
Нақты мекен-жайы- Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,  әл-Фараби даңғ. 7, Нұрлы Тау Бизнес 
Орталығы, 4а, 31-кеңсе, 
тел./факс: +7 (727) 277 77 32, 311 04 30 
Ақпарат басып шығарылатын газет: «Казахстанская правда» 
«KazTransCom» АҚ 
Нақты мекен-жайы: 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Радостовец көш., 69 
Тел.: +7 (727) 270 13 10, Факс: +7 (727) 270 13 18 
Web:  www.kaztranscom.kz 
«Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-ның ресми сайтында: www.kase.kz 
 
Бас Директор      Ержанов А.С.      
 
Бас бухгалтер      Колупаева Е.В  
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