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ПРОСПЕКТІ 
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Уəкілетті органның облигациялар шығарылымының проспектісін мемлекеттік тіркеуі 
инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да 
болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымының проспектісін 
мемлекеттік тіркеуге алған уəкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін 
жауапкершілік көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды 
тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді жəне онда берілген 
барлық ақпараттың шынайы жəне эмитент пен облигацияларға қатысты инвесторларды 
жаңылысуға əкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды. 
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1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мəліметтер 

 

1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мəліметтер  

«Логиком» акционерлік қоғамы (бұдан былай мəтін бойынша – Қоғам) Қазақстан 
Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады. Қоғам 
коммерциялық ұйым болып табылады. Қоғамның құрылу мақсаты кəсіпкерлік қызмет 
атқару, таза кіріс алу, оны акционерлерінің мүддесінде қолдану болып табылады. 

 

2. Акционерлік қоғамның атауы  

Қоғамның толық атауы: 

мемлекеттік тілде – «ЛОГИКОМ» акционерлiк  қоғамы  

орыс тілінде — Акционерное общество «ЛОГИКОМ» 

ағылшын тілінде – «LOGYCOM» Joint Stock Company 

Қоғамның қысқартылған атауы: 

мемлекеттік тілде –  «ЛОГИКОМ» АҚ  

орыс тілінде — АО «ЛОГИКОМ» 

ағылшын тілінде – «LOGYCOM» JSC 

 

қоғамның алдыңғы атаулары: 

мемлекеттік тілде – «ЛОГИКОМ»  жабық акционерлiк  қоғамы  

орыс тілінде — закрытое акционерное общество «ЛОГИКОМ» 

ағылшын тілінде – «LOGYКOM» Joint - Stock Company 

 

«ЛОГИКОМ» жабық акционерлік қоғамы (20.11.1998 жылғы заңды тұлғаны мемллекеттік 
тіркеу туралы куəлік № 22715-1910-АҚ) 

 

«Акционерлік қоғамдар туралы» 13.05.2003 жылғы Қазақстан Республикасының заңына 
сəйкес 11.02.2005 жылғы акционер шешімінің негізінде қоғам Алматы қаласының Əділет 
департаментінде қайта тіркеуден өтті. 

 

3. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы 
мəліметтер 

«ЛОГИКОМ» АҚ Алматы қаласының Əділет департаментінде тіркелген, 
2005 жылғы 12 сəуірдегі заңды тұлғаны мемллекеттік қайта тіркеу туралы куəлік №  22715-
1910-АҚ.                                                                                                                                                                               

 
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі  
ЧТТН  600400095315 
 

5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондарының жəне факсінің 
нөмірлері, электронды поштасының мекен-жайы туралы ақпарат 

 

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Байзақов к-сі/ Жандосов көшесінің 
қиылысы, 293/2.  

 2



телефоны: (8 3272) 509 777             факсы: (83272) 474 477   

E-mail: logycom@logycom.kz   

 

 

6. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері 

1)  «Қазкоммерцбанк» Алматы филиалында ЖИК 083467544 (теңге), ЖИК 057070815 
(валюта $,)                 
БИК 190501724,  КОД 724, КБЕ  17  

 

2)    «Банке Каспийский» АҚ ЖИК 027467807  (теңге), ЖИК 015070976 (валюта, $), БИК  
190501722,  КОД 722, КБЕ 17 

 

7. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері 
Қоғамның негізгі қызмет түрлері: 
- электронды жабдықтар, электронды құрамалар, компьютерлер, құрамаларын, 

радиоэлектронды құрылғылар дизайны, шығару, сату; 
- Internet технологияларды қолданып, экономикалық, өндірістік, технологиялық, басқа да 

процесстерді бағдарламалық-аппараттық басқару кешендер дизайны, шығару, енгізу жəне 
ілеспе қызмет атқару; 

- Электронды, есептеу жəне радиоэлектронды жабдықтарды, күзет жəне өрт сигнализациясы 
құрылымдарын, құрылымдалған кабель жүйелерін, бейне бақылау жүйелерін монтаждау, 
жөндеу,  ілеспе жəне техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау; 

- Ақпараттық технологиялар саласындағы консалтингтік қызметтер; 
- Заңды жəне жеке тұлғаларға жарнама, өкілдік, ақпараттық, консалтингтік, сервистік, 

қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған басқа да қызметтер көрсету, 
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған кез келген 

басқа да қызмет түрлерін атқару. 
 
8. Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг 
агенттіктері жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген 
рейтингтердің болуы туралы мəліметтер 

Акционерлік қоғамға жəне оның бағалы қағаздарына рейтинг берілген жоқ. 

 

9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, 
тіркелген күндері, орналасқан жерлері, пошталық мекен-жайлары 

      
 «Логиком» ЖАҚ Астана қ. Филиалы, 2003ж. 25 желтоқсандағы заңды тұлға филиалын есептік 
тіркеу туралы куəлік, тіркеу №2672 – 1901- Ф-л. Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Дружба к-сі, 58-үй, 45-пəтер. 

      

10. Акционерлік қоғамның қаржылық есебінің аудитін жүзеге асыратын (жүзеге 
асырған) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні, болса, 
əкесінің аты) 
Аудиторлық компания: «Ассounting and Audit» ЖШС. 
Атқарушы директор  Жусупова Б. 
ҚР Қаржы министрлігімен 2004 жылғы 21 қаңтарда аудиторлық қызметпен айналысуға берілген 
мемлекеттік лицензия № 0000260. 
 
11. Эмитент корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күн 
Эмитент Корпоративті басқару кодексін 2007ж. 19 наурызда қабылдады. 
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2. Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)  
 

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы  

1) жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;  

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;  

3) атқарушы орган - Президент.  

4) Заңға, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне, қоғам 
жарғысына сəйкес басқа да органдар. 

 
Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мəселелер жатады: 
1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын 

бекіту;  
2) корпоративті басқару кодексін қабылдау қоғам жарғысымен қарастырылған болса, осы 

кодексті бекіту, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу; 
3) қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;  
4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған 

жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау; 
5) санақ комиссиясының сандық құрамын жəне өкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның 

мүшелерін сайлау жəне олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;  
6) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның мүшелерін 

сайлау жəне олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар 
кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен шарттарын айқындау;  

7) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;  
8) жылдық қаржы есебін бекіту;  
9) есепті қаржылық жылдағы қоғамның таза кірісін бөлу тəртібін бекіту, қоғамның жай 

акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жəне жыл қорытындысы 
бойынша қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін бекіту;  

10) заңмен көзделген жағдайлар басталғанда қоғамның жай жəне артықшылықты акциялары 
бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау; 

11) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтық сомамен жиырма бес жəне одан да көп 
пайызын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның басқа 
заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;  

12) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын 
белгілеу жəне мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім 
қабылдау;  

13) қоғам акцияларды заңға сəйкес сатып алынған жағдайда олардың құнын белгілеу 
əдістемесін бекіту;  

14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту;  
15) акционерлоерге қоғам қызметі тіралы ақпарат беру тəртібін анықтау, соның ішінде қоғам 

жарғысымен анықталмаса, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;  
16) «алтын акцияны» енгізу жəне күшін жою;  
17) шешім қабылдау заңмен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне 

жатқызылған басқа да мəселелер. 
 
Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мəселелер жатады:  
1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;  
2) акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 

қабылдау;  
3) акцияларды орналастыру (тарату), соның ішінде жарияланған акциялар саны 

орналастырылған (таратылған) акциялардың саны, оларды орналастыру (тарату) əдісі мен 
бағасы туралы шешім қабылдау; 

4) қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алу, 
оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;  

5) қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;  
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6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жəне есепті қаржы 
жылында төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға дивиденд мөлшерін 
айқындау;  

7) облигацияларды жəне қоғамның туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;  
8) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, басшысы мен 

мүшелерін (атқарушы органның функцияларын дара атқаратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ 
олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның функцияларын дара 
атқаратын тұлғаның) лауазымдық жалақысының мөлшерін жəне еңбекақы мен сыйлықақы 
төлеу шарттарын айқындау;  

10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, ішкі аудит қызметі жұмыскерлеріне еңбекақы мен 
сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;  

11) бағалаушының жəне аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;  
12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында 

атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) бекіту;  
13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне тарату туралы шешімдер қабылдау жəне 

олар туралы ережелерді бекіту;  
14) қоғамның басқа ұйымдарды құруға жəне қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;  
15) қоғамның меншікті капиталының он жəне одан астам пайызын құрайтын көлемге оның 

міндеттемелерін ұлғайту;  
16) бұрынғы тіркеушімен шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда қоғамның тіркеушісін 

таңдау;  
17) қоғамның қызметтік, коммерциялық жəне заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын қоғам 

немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;  
18) ірі мəмілелерді жəне жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мəмілелерді жасау туралы 

шешім қабылдау;  
19) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, заңмен жəне қоғам 

Жарғысымен көзделген басқа да мəселелер. 
 

Қоғам Президенті  

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің 
орындалуын ұйымдастырады;  

2) қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасағанда сенімхатсыз іс-əрекет 
етеді;  

3) Қоғамды үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында таныту құқығына сенімхат 
береді;  

4) қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерді қоспағанда қоғам 
жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды (бұған заңмен белгіленген жағдайлар 
жатпайды), орындарын ауыстырады жəне жұмыстан босатады, оларға марапаттау 
шараларын жəне тəртіптік жазалау шараларын қолданады, қоғамның штаттық 
кестесіне сəйкес оларға лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді, оларға қосымша 
сыйлықақы мөлшерін белгілейді; 

5) жұмыскерлерге міндеттерді бөледі;  

6) қоғам жарғысымен жəне акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар 
кеңесінің шешімдерімен айқындалған басқа да функцияларды жүзеге асырады.  

 

13. Акционерлік қоғамның кеңесі 

 

1) директорлар кеңесінің төрағасының, мүшелерінің аты-жөні, болса, əкесінің аты, 
туылған жылы 

 

Кошелев Валерий Викторович – директорлар кеңесінің төрағасы, 09.10.1969 жылы 
туылған;     
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Швалов Сергей Александрович – директорлар кеңесінің мүшесі, 02.05.1972 жылы 
туылған; 

Бекбосынова Балжан Танатаровна - директорлар кеңесінің мүшесі, 7.07.1974 жылы 
туылған;  

Рахилькин Аркадий Валерьевич - директорлар кеңесінің мүшесі – тəуелсіз директор, 
28.03.1969 жылы туылған; 

Тен Александр Эрикович - директорлар кеңесінің мүшесі – тəуелсіз директор, 11.11.1973 
жылы туылған. 

 

2) осы тармақтың 1) тармақшасында аталған тұлғалардың соңғы үш жылда 
атқарған жəне қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері, хронологиялық тəртіпте, 
соның ішінде қосарлас қызметі 

Кошелев Валерий Викторович – директорлар кеңесінің мүшесі – 2002-2005жыл – 
«Логиком» ЖАҚ Вице - президенті, 2005 ж.  - қазіргі уақытта «Логиком» АҚ Вице-
президенті; 

 

Швалов Сергей Александрович – директорлар кеңесінің мүшесі - 2002-2005 жылы -  
«Логиком»  ЖАҚ Президенті, қазіргі уақытта «Логиком» АҚ Президенті;    

             

Бекбосынова Балжан Танатаровна  - директорлар кеңесінің мүшесі  – 2004-2005ж.- 
«Kuat» корпорациясы АҚ қаржы-экономикалық бөлімінің басшысы, 2005ж. бастап – 
«Логиком» АҚ Вице - президенті.   

 

Рахилькин Аркадий Валерьевич - директорлар кеңесінің мүшесі – тəуелсіз директор - 
2004-2006ж.- «Каспийский ивестиционный холдинг» АҚ  бірінші вице-президенті, 2006 ж 
- қазіргі уақытта "Seven Rivers Capital" АК басшысы. 

 

Тен Александр Эрикович - директорлар кеңесінің мүшесі – тəуелсіз директор – 2004ж.T 
ақпан - "АгромашХолдинг" АҚ – Қостанай филиалының Директоры, 2005ж. 1 шілдеден 
"Caspian Investment Holding" АҚ  - Вице-президент,  2005ж. қарашадан - "Caspian 
Engineering Group" АҚ - Президент.  

              

3) директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың жалпы санының 
акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық 
қатынасы  

Директорлар кеңесінің мүшелеріне қоғам акциялары тиесілі емес; 

 

4) директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес жəне тəуелді ұйымдардағы тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) акционерлік қоғам 
орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы  

 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес жəне тəуелді ұйымдарда акциялар мен 
үлестер тиесілі емес.  

 

5) алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамындағы өзгеріс 
 
Алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамында келесідей өзгерістер болды 
(29.11.2006 ж. бастап): 
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- Директорлар кеңесінің құрамынан Кругов Максим Анатольевич шықты. 

- Директорлар кеңесінің құрамына Бекбосынова  Балжан Танатаровна жəне тəуелсіз 
директорлар:  Рахилькин Аркадий Валерьевич, Тен Александр Эрикович кірді. 

- Кошелев Валерий Викторович директорлар кеңесінің төрағасы болып тағайындалды.         

 

14. Акционерлік қоғамның алқалық (дара) атқарушы органы 

1) Акционерлік қоғамның дара атқарушы органының функцияларын 
атқаратын тұлғаның аты-жөні, болса, əкесінің аты, туылған жылы немесе 
акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органының əрбір мүшесінің, соның 
шінле басқарма төрағасының аты-жөні, болса, əкесінің аты, туылған жылы 

 

Акционерлік қоғамның Жарғысына сəйкес «Логиком» АҚ Президенті - - Швалов Сергей 
Александрович,  02.05.1972 жылы туылған, Дара атқарушы орган болып табылады. 

 

2) Осы тармақтың 1) тармақшасында аталған тұлғалардың 
өкілеттіктерін көрсетіп, соңғы үш жылда атқарған жəне қазіргі кезде атқарып 
жүрген қызметтері, хронологиялық тəртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі 

Соңғы үш жылда  Швалов Сергей Александрович «Логиком» ЖАҚ Президенті болды, 
қазіргі уақытта - «Логиком» АҚ Президенті.  

 

3) Осы тармақтың 1) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) акционерлік қоғам 
орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы 
санына пайыздық қатынасы 

               

Швалов Сергей Александровичке Қоғам акциялары тиесілі емес.  

 
15. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктерін басқа коммерциялық ұйымға 

(басқарушы ұйымға) беру туралы мəліметтер  
Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық (басқарушы) ұйымға 

берілген жоқ. 

 

16. Соңғы бір қаржы жылы ішінде қоғамның лауазымды тұлғаларына төленген 
жалпы сыйақы жəне жалақы сомасы  

 

  Облигациялар шығару туралы шешім қабылданған 
күннің алдындағы соңғы үш ай ішіндегі жалпы сыйақы 

мөлшері  

Аты-жөні 
Ақшалай түрде 

(теңге) 
Бағалы 

қағаздармен  Басқа төлем түрі  

Облигациялар 
шығару туралы 
шешім қабылданған 
күннен бастап келесі 
он екі ай ішінде 
(басқару органдарына 
жəне директорлар 
кеңесінің мүшелеріне) 
төленеді деп 
жоспарланған жалпы 
сыйақы мөлшері - 
теңге 

Швалов С.А. 781 047 - - 3 542 400 

Кошелев В.В. 555 000 - - 

 

2 664 000 
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Бекбосынова Б.Т. 389468 - - 

 

1 950 000 

Маховиков В.А. 374 999 - - 1 950 000 

Хакилиди Ю.А. 375 000 - - 1 950 000 

Рахилькин Аркадий 
Валерьевич - - - - 

Тен Александр 
Эрикович - - - - 

 

17. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы 
Компанияның тиімді жұмыс істейтін басшылығының болуы эмитент дамуының маңызды 
элементі болып табылады. Түрлі бөлімшелердің өзара қарым-қатынас жолын анықтайтын 
ұйымдық құрылымы жоба жүру барысын тиімді бақылау жəне нəтижеге қол жеткізу үшін 
барынша бағытталған əрекеттерді жүйелеу үшін қажет. 

 

1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері 

Қоғам құрылымы тікелей Қоғам президентіне бағынатьын бірнеше департаменттер мен 
жеке бөлімшелерді қамтиды: 

Коммерциялық департамент: 

- Корпоративті клиенттермен жұмыс істеу бөлімі; 

- Маркетинг жəне жарнама бөлімі; 

- СКС, ПОС жобалар бөлімі; 

- ПО əзірлеу бөлімі; 

- Мемлекеттік мүдделерді қорғау бөлімі. 

Қаржы департаменті: 

- Жоспарды талдау бөлімі; 

- Салық жəне ішкі бақылау бөлімі; 

- Қаржы бөлімі; 

- Бухгалтерия. 

Шаруашылық департаменті: 

- Əкімшілік-шаруашылық бөлімі; 

- Ақпараттық технологиялар бөлімі; 

- Қойма. 

Жеткізу бөлімі; 

Өндірістік бөлім; 

Қызметкерлермен жұмыс істеу бөлімі; 

Техникалық мəселелер, сертификаттау жəне СМК бөлімі. 

 
«Логиком» ЖАҚ Астана қ. Филиалы, 2003ж. 25 желтоқсандағы заңды тұлға филиалын есептік 
тіркеу туралы куəлік, тіркеу №2672 – 1901- Ф-л. Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Дружба к-сі, 58-үй, 45-пəтер. 
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2) Акционерлік қоғам қызметкерлерінің, соның ішінде эмитенттің филиалдары 
мен өкілдіктерінің жұмыскерлерінің жалпы саны 

Қоғам қызметкерлерінің жалпы саны -  167 адам. 

Соның ішінде филиал қызметкерлері  - 13  адам. 

 

3) Акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер (аты-
жөні, болса, əкесінің аты, туылған жылы) 
 

№ Лауазымы  Аты-жөні Туылған жылы 

1 Коммерциялық мəселелер жөніндегі 
вице-президент  

Кошелев Валерий Викторович 09.10.1969 

2 Коммерчесий бөлімінің басшысы  Лашкевич Богдан Михайлович 18.05.1969 

3 Маркетинг жəне жарнама бөлімінің 
басшысы 

Сидорова Светлана Олеговна 03.08.1971 

4 ПО əзірлеу бөлімінің басшысы  Береснев Семен Николаевич 05.11.1971 

5 Мемлекеттік мүдделерді қорғау бөлімінің 
басшысы 

Чесноков Сергей Владимирович 15.02.1969 

6 Қаржы мəселелері жөніндегі вице-
президент  

Бекбосынова Балжан Танатаровна 03.07.1974 

7 Қаржы директоры Халиуллина Наталья Васильевна 19.02.1950 

8 Салық жəне ішкі бақылау бөлімінің 
басшысы 

Насибуллина Людмила Абдулловна 28.02.1947 

9 Бас бухгалтер Ратковская Наталья Николаевна 18.11.1974 

10 Шаруашылық мəселелері жөніндегі вице-
президент   

Хакилиди Юрий Анатольевич 14.01.1964 

11 ƏШБ басшысы Авдеев Евгений Александрович 24.07.1974 

12 Ақпараттық технологиялар бөлімінің 
басшысы 

Шевцов Дмитрий Леонидович 22.06.1975 

13 Өндіріс бөлімінің басшысы Распопин Павел Владимирович 28.10.1972 

 

Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары басшылары туралы мəліметтер (аты-
жөні, болса, əкесінің аты, туылған жылы)  

Филиал Директоры – Шкляр Александр Григорьевич  - 09.06.1970  жылы туылған.  

 

 

3. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) мен аффилиирленген тұлғалары 

18. Эмитенттің акционерлері 

1) Қоғам акцияларының он жəне одан да көп пайызына ие акционерлері:  
«Эл Си Трэйд» ЖШС – акциялардың 100% ие заңды тұлға.  
Орналасқан жері: Алматы қ., Əуезов к-сі, Төле би көшесінің қиылысы, 9/162 үй. 
 

2) Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар 
арқылы эмитенттің қызметін бақылау құқығына ие тұлғалар туралы мəліметтер 

Эмитенттің акционерлері болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы Эмитенттің 
қызметін бақылау құқығына ие тұлғалар жоқ. 
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19. Акционерлік қоғам ірі акционер – ұйым акцияларының (жарғылық капиталдағы 
үлестерінің) он жəне одан да көп (халықтық акционерлік қоғамда – бес жəне одан да 
көп) пайызына ие болып табылатын заңды тұлғалар туралы мəліметтер 

Жоқ 

  

20. Қоғам қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, 
қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат 

Қоғам өнеркəсіптік, банктік, қаржы топтарына, холдингтерге, концерндерге, 
қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды. 

 

21. Акционерлік қоғамның басқа да аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтер 

 

             Директорлар кеңесі мүшелерінің туыстары: 

I. Кошелев Валерий Викторович : 

     Кошелева Алина Анатольевна, 23.06.1975 жылы туылған, жұбайы, 

     Кошелева Галина Васильевна,1945 жылы туылған, анасы,    

     Кошелев Виктор Николаевич, 11.11.1946 жылы туылған, əкесі 

II. Швалов Сергей Александрович : 

      Швалова Марина  Александровна, 1968 жылы туылған, жұбайы. 

      Швалова Татьяна  Владимировна,14.09.1942 жылы туылған, анасы.    

              Швалов Александр Анатольевич,  25.03.1942 жылы туылған, əкесі. 

III. Бекбосынова Балжан Танатаровна : 

Бекбосынова Куттыбала, 10.03.1943 жылы туылған, анасы. 

Бекбосынов Танатар, 07.08.1940 жылы туылған, əкесі  

Бекбосынов Бекболат Танатарович , 19.09.1967 жылы туылған, ағасы. 

Бекбосынова Айжан Танатаровна , 19.05.1969 жылы туылған, əпкесі. 

Бекбосынов Ерболат Танатарович, 16.05.1972 жылы туылған, ағасы. 

Бекбосынов Нурболат Танатарович, 29.10.1978 жылы туылған, інісі. 

IV. Рахилькин Аркадий Валерьевич:  

Рахилькин Валерий Шиявич, 07.07.1945 жылы туылған, əкесі.  

Рахилькина  Галина Максимовна, 19.09.1944 жылы туылған, анасы. 

     Рахилькина Юлия Викторовна, 05.12.1969 жылы туылған, жұбайы. 

V. Тен Александр Эрикович: 

Тен Эрик Гынович, 20.12.1938 жылы туылған, əкесі.  

Хон Клавдия Владимировна, 14.01.1942 жылы туылған, анасы. 

Тен Елена Александровна,  26.12.1972 жылы туылған, жұбайы. 

      Тен Ирина Эриковна, 12.10.1976 жылы туылған, қарындасы. 

VI. Кошелев Валерий Викторович: 

     Кошелева Алина Анатольевна, 23.06.1975 жылы туылған, жұбайы, 

     Кошелева Галина Васильевна,1945 жылы туылған, анасы,    

     Кошелев Виктор Николаевич, 11.11.1946 жылы туылған, əкесі. 
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22. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының қатысуымен жасаған мəмілелері 

Қоғам аффилиирленген тұлғаларының қатысуымен мəмілелер жасаған жоқ. 

  

4. Акционерлік қоғам қызметінің сипаттамасы 

 

23. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша қысқаша сипаттамасы 

 

 «Логиком» компаниясы ақпараттық технологиялар рыногында қызмет атқарып келе 
жатқанына 13 жыл болды жəне Орталық Азия аумағындағы ірі компьютер өндірушілерінің 
бірі болып табылады. 

 Кəсіпорын қызметінің негізгі бағыттары:  
• электронды жабдықтар, электронды құрамалар, компьютерлер, құрамаларын, 

радиоэлектронды құрылғылар дизайны, шығару, сату; 
• Internet технологияларды қолданып, экономикалық, өндірістік, технологиялық, басқа да 

процесстерді бағдарламалық-аппараттық басқару кешендер дизайны, шығару, енгізу жəне 
ілеспе қызмет атқару; 

• Электронды, есептеу жəне радиоэлектронды жабдықтарды, күзет жəне өрт сигнализациясы 
құрылымдарын, құрылымдалған кабель жүйелерін, бейне бақылау жүйелерін монтаждау, 
жөндеу,  ілеспе жəне техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау; 

• Ақпараттық технологиялар саласындағы консалтингтік қызметтер; 

•Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған 
басқа да қызмет түрлері, соның ішінде жоғарыда аталған тармақтармен байланысты 
коммерциялық қызмет.  

         1) Эмитенттің бəсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мəліметтер 
 

Корпоративті сегментте бəсеке компаниялар: 

«Логиком» компаниясы үшін рыноктың корпоративті сегментіндегі 10,18% бəсеке 
компаниялар: Прайя (Алматы қ.) - 16,65% , Алси (Алматы қ.)  - 9,69 %,  Глотур  (Алматы қ.) - 
3,38 %. 

Басқа компаниялар – 54,12 %. 

2) Егер бұл мүмкін болса, Қазақстан Республикасының ішіндегі ортасалалық 
көрсеткіштермен жəне ортаəлемдік көрсеткіштермен эмитент қызметінің салыстырмалы 
сипаттамасы 

2007 жылғы 01 қаңтарда ҚР халқы 15 369 877 адам болды, адам басына шаққандағы 
компьютерлер саны шамамен 1000 адамға 91 ЖК (немесе 1 139 мың ЖК). Орташа 
алғанда, бүкіл əлем бойынша компьютерлендіру деңгейі 1000 тұрғынға 150 ЖК құрайды, 
Еуропа бойныша орташа есеппен 554 ЖК, АҚШ мың адамға  765 ЖК. Үкіметтің 
дүниежүзіндегі 50 дамыған елдің қатарына Қазақстанның қосылуы міндетін жүзщеге 
асыру үшін ҚР халқын компьютерлендіру еуропа көрсеткіштеріне бағытталуы керек, 
мұндай жағдайда ҚР компьютерлік паркі рыноктың 7 млн. компьютермен жабдықталуы 
есебінен ғана ұлғайтылуы керек. 

2006 жылы сатылған ЖК жалпы саны шамамен 365 мың АК болды. Саланың орташа 
жылдық 30% өсу қарқыны кезінде (International Data Corporation халықаралық талдау 
агенттігінің деректері бойынша) орташа əлемдік деңгейге 2008 жылы шығуға болады. 
Ақпараттық жабдықтардың моральдық ескіру кезеңі 3-5 жыл екендігін есепке алсақ, 2007 
жылы 400 мың компьютер ескіріп, ауыстыруды қажет етеді.  
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IDC «PC Annual Report Executive, 2000, 2005ж.» есептеріне сəйкес 2000ж. жəне 2005ж. 
«Логиком» жеке компьютерлер өндіруде жетекші орнын сақтап қалып, өзі құрастырған ЖК 
ең көп санын рынокқа жеткізген. 

 
3) Саланың келешек дамуына жəне эмитенттің осы саладағы жағдайына қатысты 
болжам 

Экономиканың тұрақты дамуы жəне халық кірістерінің өсуі жақын он жылда Қазақстанның 
ақпараттық индустриясының белсенді өсуі үшін экономикалық база құрады. 

Жақын болашақта қазақстандық ЖК тұтыну рыногында жоғары белсенділік болады деп 
күтіледі, бұны қазақстан рыногының толуы жəне статистикалық деректер дəлелдейді. Бұл 
ретте, елімізде бұрынғыдай бизнес-сегмент ретінде ЖК тұтыну дамиды жəне соңғы 
уақытта өсіп жатқан үй «тұрмыстық» компьютерлер де динамикалық өседі деп күтіледі.  

2005-2010ж. рыноктың жеке компьютерлермен толу үрдісі  

 

668

470

136

 

 

 

 

 

 

 

IT рыногының өсуі «Электронды Үкімет» бағдарламасын белсенді əзірлеумен жəне 
енгізумен шартталған. «Электронды Үкімет» идеясының өзі ешқандай мағынаға ие емес, 
бірақ «сандық теңдік» жəне қоғамды толық компьютерлендіру мəселелерін шешуі үшін 
ғана қолданылады, Қазақстанның əрбір азаматының компьютері жəне интернет 
ресурстарына кепілдікті рұқсаты болуы керек. 

Рыноктың толуы мен ескі жабдықтарды ауыстыруды есепке ала отырып, жақын 5 жылда 
жалпы сату көлемі екі жарым миллион ЖК бірлігі болмақ. 

«Логиком» АҚ Қазақстан мен Орта Азия аумағындағы ірі компьютер өндірушілердің бірі 
болып табылады. 

«Логиком» IDC (International Data Corporation) талдау компаниясының деректері бойынша 
ЖК Қазақстан рыногының жылдам дамып келе жатқан компаниясы болп табылады. 

«Логиком» ИТ рыногындағы жағдайы бəсекеге қабілетті артықшылықтарды қамтамасыз етеді: 
«LogyCom» танымал сауда маркасы, ірі коммерциялық жəне мемлекеттік кəсіпорындармен 
үлкен жұмыс 
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тəжірибесі, кəсіби мамандардың күшті командасы, ең үлкен бөлшек желісі, қуатты жəне 
жабдықталған компьютерлер өндірісі, жеткізушілермен ғажайып қатынасы. 

«Логиком» ИТ-консалтинг жəне жүйелі интеграция бағытын белсенді дамытады. Қазақстанның 
ИТ-консалтинг жəне жүйелі интеграция рыногы əлі қалыптасқан жоқ жəне жаңадан бүршік 
жарған, рынокта айқын көшбасшылар жоқ. «Логиком» компаниясының осы сегментте алдыңғы 
орынды алуына барлық мүмкіндіктері мен қабілеті бар. 

 

24. Эмитенттің қызметіне болашақта едəуір əсер етуі мүмкін эмитент жасаған маңызды 
келісім-шарттар, келісімдер туралы мəліметтер 

«Логиком» компаниясы шарт негізінде «Сулпак», «Технодом» дүкендер желісі үшін Жеке 
компьютерлер шығарады. 

«Логиком» компаниясының келесі жеткізушілермен ерекше келісім-шарттары бар: 

- 1994 жылы Intel корпорациясымен келісім-шарт жасалды, бұл LogyCom компаниясының 
қалыптасу тарихында негізгі айналымды желіге айналды. 2004 жылы Intel «Логиком»-ға 
Channel Partner Premier мəртебесін берді; 

- 2003 жылы Microsoft шарт жасалды, Microsoft «Логиком»-ға 2003 жылы Direct OEM Partner, 
2006 жылы Gold Certified Partner, ал 2007 жылы Large Account Reseller мəртебесін берді.   

 

25. Құжат күнін, нөмірін, жарамдылық мерзімін, осы құжатты берген органды көрсетіп, 
эмитенттің қызмет атқару үшін алған лицензиялары, патенттері, рұқсаттары туралы 
мəліметтер 

 

№ Құжат атауы  Берілген күні  Құжат №  Күшінде болу 
мерзімі  

Құжатты берген 
орган 

1 Ақпаратты 
криптографиялық қорғау 
құралдарын таратумен 
байланысты қызмет 
атқаруға мемлекеттік 
лицензия  

17.01.2005 ЦА № 228 бас ҚР Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті, 
Астана қ. 

2 ҚР аумағында өрт 
сигнализациясы мен өртке 
қарсы автоматика 
құралдарын монтаждау, 
жөндеу жəне техникалық 
қызмет атқару жөніндегі 
қызмет атқаруға 
мемлекеттік лицензия 

10.08.2005 0000871 бас ҚР ТЖМ ТЖ 
саласындағы 
мемлекеттік 
бақылау жəне 
қадағалау комитеті  

3 ҚР аумағында өрт 
сигнализациясы 
құралдарын монтаждау, 
жөндеу жəне техникалық 
қызмет атқару жөніндегі 
қызмет атқаруға 
мемлекеттік лицензия 

14.06.2005 0000822 бас ҚР ТЖМ ТЖ 
саласындағы 
мемлекеттік 
бақылау жəне 
қадағалау комитеті  

4 Өрт сигнализациясы 
құралдарын монтаждау, 
жөндеу жəне техникалық 
қызмет атқару жөніндегі 
қызмет атқаруға 
мемлекеттік лицензия 

18.01.2006 001817 Күшіне болу 
мерзімі 
шектелмеген 

ҚР Ішкі істер 
министрлігі 

5 ҚР аумағында сəулет, 
қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі 
саласында жұмыстар 
орындауға мемлекеттік 
лицензия  

13.10.2000 001482         ҚР Индустрия жəне 
сауда 
министрлігінің 
Құрылыс істер 
жөніндегі комитеті  



 

26. Соңғы екі жыл ішіндегі немесе нақты қызмет атқарған кезең ішіндегі таратылған 
өнімдердің (көрсетілген жұмыстардың, қызметтердің) нақты немесе сандық өлшем 
бірліктерінде қабылданған көлемдері 

 

(мың тг.) 

Вид деятельности 2004 ж. 2005 ж. 2006 ж.

Жалпы (қаржы-шаруашылық қызмет нəтижелері туралы 
есептің 1-жолы), соның ішінде 

2 305 631 

 

6 179 345 4 302 274 

 

- компьютерлер мен серверлерді тарату 152 507 3 520 203 1 272 676 

- желілік өнімдер мен жұмыстар  131 607 2 457 420 975 809 

- құрамалар  2 021 517 201 722 2 052 733 

Басқа қызметтер  - - 1 056 
 

Акционерлік қоғамның соңғы екі жыл ішіндегі немесе нақты қызмет атқарған кезең ішіндегі 
таратылған өнімдердің (көрсетілген жұмыстардың, қызметтердің) көлемдеріндегі өзгерістерді 
талдау 
Компания жүйелі түрде өз өндірісін кеңейтіп келеді. 2005 жыл қорытындылары бойынша тарату көлемі 
6 179 345 мың теңге болды, бұл 2004 жылмен салыстырғанда 2,5 есе көп. 2006 жылы 2005 жылмен 
салыстырғанда тарату көлемі 30% төмендеді. Бұл 2005 жылы эмитенттің мемлекеттік тапсырыс 
бойынша өнімінің үлкен көлемін жеткізуге келісім жасауымен байланысты. 

 

27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) 
кірістілігіне оң жəне теріс əсер ететін факторлар 

 

Оң факторлар: 

a. Жылдам өсіп жатқан IT рыногы. Рынок көлемінің жылына кем дегенде 35 % өсуі. 

b. LogyCom компаниясының ірі бөлшек желісінің болуы (бүкіл Қазақстан аумағы 
бойынша 18 дүкен), рыноктың ең жоғарғы сегментін қамтуы. 

c. Қазақстанда теңдесі жоқ жоғары технологиялық өндірісінің болуы.  

d. Өндіріс шығындарын азайтатын сериялық ЖК өндірісінің болуы. Қалған 
бəсекелестерімізде ЖК сериялық модельдік қатары жоқ. 

e. Тауарларды тиімдірек шарттарда алуға мүмкіндік беретін жеткізушілермен 13 
жылдық жұмыс тəжірибесі. Дамыған логистика.  

 

Теріс факторлар: 

a.     Жергілікті ЖК жинаушылармен бірқатар аймақтарда (Астана, 
Қарағанды) бəсекелестік. 

b.     Жылдам моральдық ескіру, соған сəйкес компания шығаратын 
тауарлар құнының төмендеуі. Тауар айналымының жоғары жылдамдылығын ұстану 
қажеттілігі.  

 

28. Эмитенттің өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша 
қызметі  

Тұтыну қызметтерінің жалпы құнының бес жəне одан да көп пайызын құрайтын 
көлемде өнімдердің негізгі тұтынушыларының тізімі  



«LogyCom» сауда маркасы компьютерлік рынокта əйгілі. Компания техникасы банктерде, 
сақтандыру жəне сауда компанияларында, ғылыми жəне оқу мекемелерінде, əскери 
бөлімдерде, ҚР соттық жəне өкіметтік органдарында сенімді жұмыс істейді. Компанияның 
тұрақты клиенттері: 

 

Үлесіне барлық 
жеткізілімдердің жалпы 
көлемінің он жəне одан 
да көп пайызы келетін 

эмитент 
тұтынушыларының 

атауы 

Жеткізулер 
құрылымы  

(нені сатып алады) 

Үлесіне эмитент 
өнімдерін 

(жұмыстарын, 
қызметтерін) 

таратудан түскен 
жалпы түсімнің он 
жəне одан да көп 
пайызы келетін 

тұтынушылардың 
орналасқан жері 

Жалпы тарату 
көлеміндегі 
үлесі, пайыз  

Эмитенттің 
өнімдерін 

(жұмыстарын, 
қызметтерін) 
таратуға əсер 
ететін теріс 

факторлар  

Битрикс Компьютерлер, 
компьютерлік  техника 
құрамаларын шығару 

қызметтері 

Алматы қ., Байзақов 
к-сі, 293/2 

13,6 

 

жоқ 

Ксеон ЖШС Компьютерлер, 
компьютерлік  техника 
құрамаларын шығару 

қызметтері 

Алматы қ., Жандосов 
к-сі, 2 

11,7 Компанияны 
жабу 

LC Trade ЖШС Компьютерлер, 
компьютерлік  техника 
құрамаларын шығару 

қызметтері 

Алматы қ., Əуезов к-
сі, 9/162 

6,1 

 

жоқ 

КазТрансойл АО Компьютерлік санау-
есептеу техникасы 

Астана қ., Қабанбай 
Батыр к-сі, 20 

1,3 жоқ 

Қазақтелеком АО Компьютерлік санау-
есептеу техникасы 

Алматы қ., Самал 
ықш.ауд., 100 

10 жоқ 

Қазпошта АО Компьютерлік санау-
есептеу техникасы 

Алматы қ., 6,7 

 

жоқ 

 

 

 

 

Атқарылатын қызметтердің жалпы құнының бес жəне одан да көп пайызын құрайтын 
көлемдегі өнім материалдарын негізгі жеткізушілерінің тізімі  

 

Үлесіне барлық 
жеткізілімдердің жалпы 
көлемінің он жəне одан 
да көп пайызы келетін 

эмитент жеткізушілерінің 
атауы 

Жеткізулер 
құрылымы  

(нені жеткізеді) 

Үлесіне барлық 
жеткізілімдердің 

жалпы көлемінің он 
жəне одан да көп 
пайызы келетін 

эмитент 
жеткізушілерінің 
орналасқан жері  

Пайыздағы 
үлесі  

Болашақта осы 
көздердің 

қолжетімділігіне 
қатысты 
болжамдар  

Битрикс Компьютерлік  
техника құрамалары  

Алматы қ., Байзақов к-
сі, 293/2 

62,9 Жеткізу көлемін 
ұлғайту 

Ксеон ЖШС Компьютерлік  
техника құрамалары  

Алматы қ., Жандосов к-
сі, 2 

12 Компанияны 
жабу 

LC Trade ЖШС Сатып алушыларға 
кепілдікті қызмет 

көрсету, 
Компьютерлік  

техника құрамалары 

Алматы қ., Əуезов к-сі, 
9/162 

8,95 

 

Жеткізу көлемін 
ұлғайту 



ЦРМ МАК ЖШС 

 

Компьютерлік  
техника құрамалары  

Алматы қ. 0,3 

 

Жеткізу көлемін 
ұлғайту 

ELSI Tech Компания ЖШС Компьютерлік  
техника құрамалары  

Алматы қ., Шевченко к-
сі, 13 

0,3 

 

Жеткізу көлемін 
ұлғайту 

KEY SYSTEMS 
CORPORATION 

 

Компьютерлік  
техника құрамалары  

 1 Жеткізу көлемін 
ұлғайту 

 

29. Эмитент қызметіне əсер ететін негізгі факторлар 

 
1) эмитенттің маусымдық сипатқа ие қызмет түрлері, эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесі 
  Қоғам атқаратын қызмет маусымдық сипатқа ие емес. 

 

2) Акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, 
қызметтердің) таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі импорттық үлесі жəне 
таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі эмитент экспортқа шығаратын өнімінің 
(жұмыстарының, қызметтерінің) үлесі 

Есептеу техникасының негізгі құрамалары импортталады жəне Кореядан, БАƏ, Тайваннан, 
Швейцариядан, Ирландиядан, Германиядан əкелінеді. 2004 жылы импорт құрамалдардың 
жалпы сатып алу өсімінде импорт бойынша тікелей сатып алу 170,2 млн. теңгеге дейін 
төмендеді. Осы уақытта өнімдер экспортқа таратылмайды. 

 

3) Мəміленің (мəмілелердің) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он 
пайызынан асатын болса, облигация шығарылымы туралы шешім қабылданған 
күннен бастап алты айдың ішінде жасалуы немесе орындалуы қажет мəміле 
(мəмілелер) туралы мəліметтер 

Жоқ. 

4) келешектегі міндеттемелер. Эмитенттің келешектегі міндеттемелері жəне ондай 
міндеттемелердің эмитент қызметіне тигізетін кері əсері анықталады, сонымен қатар 
үшінші жақтардың кепілдемелерімен қамтамасыз ету жөніндегі ақпарат 

Эмитенттің қызметіне теріс əсер ететін міндеттемелері жоқ  
 

5) акционерлік қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер. Нəтижесі 
акционерлік қоғам қызметін тоқтатуға немесе шектеуге, оған ақшалай немесе өзге 
міндеттемелерді салуға алып келетін ол қатысқан сот процестерін сипаттамасын беру 
керек. 

Акционерлік қоғам сот процесстеріне қатысқан жоқ. 

 

6) соңғы бір жыл ішінде уəкілетті мемлекеттік органдардың жəне (немесе) соттың 
акционерлік қоғамға жəне оның лауазымды тұлғаларына тартқан барлық əкімшілік 
жазалары туралы мəліметтер 

Əкімшілік жазалар артылған жоқ. 

 

7) тəуекел факторлары      

Облигация ұстаушыларына əсер етуі мүмкін тəуекел факторлары 
Рынокта өнім құнының өзгеруіне əсер ететін белгілі бір тəуекелдер бар. Олар инфляциямен, 
девальвациямен, банктік пайыз мөлшерлемелерімен шартталған, шығарылатын өнімнің бəсеке 
қабілеттілігімен, елдегі саясаи жағдайдың, заңнаманың өзгеруімен, əлеуметтік факторлармен 
байланысты. Бірақ компьютерлік өндірістің өсуіне əсер ететін басқа да себептер бар: компьютерлік 
технологиялар үшін қолайлы инвестициялық жағдай, тұрақты саясаи жағдай, ел экономикасын 
жақсарту, халық жағдайының жақсаруы, несие-қаржы жүйесінің жақсаруы. 



 

 

4. Қаржы жағдайы 

 

30. 01.04.2007ж. жағдай бойынша баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы 
баланстық құнының бес жəне одан артық пайызын құрайтын  материалдық емес 
активтердің түрлері   

    мың теңге  

Құрамы  Алғашқы құны  
Есептелген ескіру 

көлемі  Қалдық құны  

Лицензиялық келісімдер  1 855 917 938 

Бағдарламалық қамтамасыз 
ету  2 651 1 830 821 

Басқа  920 66 854 

 

31. 01.04.2007ж. жағдай бойынша баланстық құны негізгі құралдардың жалпы баланстық 
құнының бес жəне одан артық пайызын құрайтын  негізгі құралдардың түрлері 

мың теңге 

Негізгі құрал атауы  Алғашқы құны Қалдық құны  
Есептелген 
ескіру көлемі  

Ескіру 
пайызы  

Ғимараттар мен имараттар  1 121 421 1 045 028 76 393 6,81 

Көлік құралдары  46 553 38 158 8 395 18,03 

Жер  1 043 477 1 043 477 0 0,00 

Басқа негізгі құралдар  169 096 138 605 30 491 18,03 

 

32. 01. 04.2007 ж. жағдай бойынша инвестициялар жөніндегі мəліметтер 

Осы мəселе бойынша ақпарат келесі құрылымда беріледі  

 
Басқа заңды тұлғалардың 
капиталындағы тікелей 

инвестициялар  
Ұзақ мерзімді инвестициялар  Инвестициялық портфель 

жоқ 

 

жоқ  

 

33. 01. 04.2007 ж. жағдай бойынша дебиторлық берешегі 
Эмитенттің алдында дебиторлық 
берешектің жалпы сомасының бес 

пайызынан көп мөлшерде 
дебиторлық берешегі бар 

ұйымдардың атауы  

Дебиторлық берешек 
валютасы  

Өтеу мерзімі  Жақын он екі 
айда өтелетін 
сома тоқсан 

сайын  

Қалған сома 
жылдарға 
бөлініп 

берілуі керек 

1.НЦ РЭС РК ААҚ 

 

2.Интергаз Центральная Азия  

3.ҚТЖ ҰК ЖАҚ 

 

4.ҚР Алматы қ. қаржы орталығының 
қызметін реттеу агенттігі  

37 418 мың теңге 
(7,3%). 

10 474 мың теңге 
(2,0%). 

71 010 мың теңге 
(13,8%). 

16 826 мың теңге 
(3,27%). 

07ж. 2-тоқсан 

07ж. 2-тоқсан 

07ж. 2-тоқсан 

07ж. 2-тоқсан 

 

07ж. 2-тоқсан 

 

37 418 мың 
теңге 10 474 
мың теңге 

71 010 мың 
теңге 

16 .826 мың 
теңге 

 

жоқ 

 

 

жоқ 



5. «Кибер Гейм» ЖШС  

84.297 мың теңге 
(16,38%). 

 

84.297 мың 
теңге  

 

Негізгі қарыз сома төлемі шарттардың талаптары бойынша салыстыру актілеріне қол қойғаннан 
кейін төленетін дайын өнімді жеткізумен шартталған. 

«Логиком» АҚ өндіріп алынатын дебиторлық берешек сомалары жоқ. Шарттардың талаптары 
бойынша барлық дебиторлық берешек сома 2007 жылғы екінші тоқсанда өтелуі керек. 

 

34. 01.04.2007 ж. жағдай бойынша эмитенттің жарғылық жəне меншікті капиталының 
мөлшері  

Жарғылық капиталы – 100 056 мың теңге 

Меншікті капиталы  - 1 792 066 мың теңге 

 

35. Заемдері 

Осы тармақта күші бар облигация шығарылымдары, банктік заемдер, несие желілері туралы 
ақпарат ашылады. Заемдер туралы ақпарат міндеттеме валюталарына, орындау мерзімдері 
бойынша бөлініп беріледі. Валюта түрлері бойынша орташа пайыздық мөлшерлеме жылдық 
өлшеммен, жақын он екі айда төленетін сомалар тоқсанға, ал қалған сомалар жылдарға бөлініп 
беріледі. 

 

Кредитор Заем валютасы Заемді 
орындау 
мерзімі  

Жылдық 
өлшемме
н орташа 
пайыздық 
мөлшерле

ме  

Жақын он екі айда 
төленетін сомалар 

тоқсанға 

Қалған 
сомалар 
жылдарға 
бөлініп 
берілуі 
керек 

«Қазкоммерцбанк» АҚ KZT 150 000 мың.  

 

KZT 300 000 мың.  

 

2007ж. мамыр  

 

2007ж. шілде  

12% 

 

12% 

KZT 150 000 мың. -
07ж. 2-тоқсан 

KZT 300 000 мың. -
07ж. 3-тоқсан 

 

 

36. Қоғамның негізгі қызметін атқаруымен байланысты кредиторлық берешегі 
(жеткізушілер алдындағы берешегі, алынған аванстар) 

 

Алдында эмитент жалпы кредиторлық 
берешек соманың бес жəне одан да көп 
пайызында кредиторлық берешегі бар 

ұйымның атаулары  

Кредиторлық 
берешек валютасы 

 

Жақын он екі айда төленетін 
сомалар тоқсанға 

Қалған 
сомалар 
жылдарғ
а бөлініп 
берілуі 
керек  

1. «Битрикс» ЖШС 

2. «Эл Си Трэйд» ЖШС 

3.New Age Technologies  ЖАҚ 

4.Hewlett Packard Europe B 

5.ҚР Ақпарат жəне байланыс агенттігі  

292 336 мың теңге 

160 933 мың теңге 

45 011 мың теңге  

30 101 мың теңге 

290 402 мың теңге 

292 336 мың теңге - 07ж. 2-тоқсан 

160 933 мың теңге -07ж. 2-тоқсан 

45 011 мың теңге - 07ж. 2-тоқсан 

30 101 мың теңге - 07ж. 2-тоқсан 

290 402 мың теңге -07ж. 2-тоқсан 

жоқ 

 

 



6. Бағалы қағаз шығарылымдары туралы мəліметтер 

 

37. Бағалы қағаздарының тіркелген шығарылымдары туралы ақпарат  

 

1) Облигациялардың əрбір шығарылымының жалпы саны, түрі, нақтылы құны, əрбір 
шығарылым бойынша орналастырылған облигациялар саны, сондай-ақ орналастыру 
(нақтылы құны бойынша) кезінде тартылған жалпы ақша көлемі, негізгі қарыз сомасы, 
əрбір шығарылым бойынша есептелген жəне төленген сыйақы сомасы, өтеу күнін көрсетіп, 
сатып алынған жəне мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны. Облигациялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі, осы шығарылым 
мемлекеттік тіркелген күн 

Акционерлік қоғам облигациялар шығарған емес. 

     2) Құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі, нақтылы құны, сондай-ақ 
акцияларды орналастыру кезінде тартылған жалпы ақша сомасы. Соңғы күнгі шығарылым 
бағасын көрсетіп, айналымдағы, сатып алынған акциялар саны. Акцияларды сатып алу 
əдістемесі бекітілген күн. Шығарылымды мемлекеттік тіркеген орган, мемлекеттік тіркеу 
нөмірі, осы шығарылым мемлекеттік тіркелген күн 

 
Бірінші шығарылым: 
Номиналды құны 660  теңге сомасы 66 000 теңге болатын 100 дана жай атаулы акция, оларға 
KZ1С48640003 Ұлттық идентификациялық нөмірі берілді; 
Эмиссия Мемлекеттік реестрге 14.05.2002 ж. № А4864 енгізілді. 
Акцияларын орныктыру натижелері туралы есебі– 07.11.2002 ж. 
 
Екінші шығарылым: 
Эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік 73 600 акцияларга 29.07.2005 ж. береді, оларға 
KZ1С48640011 Ұлттық идентификациялық нөмірі берілді. 
Акцияларын орныктыру натижелері туралы есебі– 17.10.2005 ж. Меншік капитал – 48 576 000 тенге. 
Акционернын айырбастау – ЖШС «NLC» (болган) ЖШС «Эл Си Трэйд». Акциялардын сатып алу 
методикасы – 09.04.2007 ж. 
 
Үшінші шығарылым: 
Эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік 151 600 акцияларга 12.01.2007 ж. береді, оларға 
KZ1С48640011 Ұлттық идентификациялық нөмірі берілді. 
Акцияларын орныктыру натижелері туралы есебі– 04.04.2007 ж. Меншік капитал – 100 056 000 тенге. 

 
 

3) Қоғамның бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері 
Фактілер жоқ. 
                                                

4) Бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылған болса немесе болған 
жоқ деп танылса немесе жойылса, осындай шешім қабылдаған мемлекеттік орган, 
шешім қабылдау негіздері мен күні көрсетіледі: жоқ. 

 
5) Облигациялар бойынша төлемдердің өтелген күні жəне жалпы мөлшері  
Облигациялар шығарылған жоқ. 
 
6) соңғы екі қаржы жылы ішіндегі əрбір акция (жай, артықшылықты) үшін дивидендтің мөлшері 
жəне жалпы сомасы 

2004 жыл үшін қоғамның бағалы қағаздары бойынша дивидендтер төленген жоқ. 
2002 жыл жəне 2003 жыл үшін қоғамның бағалы қағаздары бойынша дивидендтер 2003 жылғы 
қыркүйекте 11.000.000 теңге сомасында төленді. 

 

7) Қоғамның бағалы қағаздарымен сауда-саттық жүргізілетін негізгі рыноктар, соның 
ішінде сауда-саттық ұйымдастырушыларының атаулары 



Рыноктарда қоғамның бағалы қағаздарымен сауда-саттық жүргізілген жоқ. 

 

 

7. Облигациялар шығарылымы туралы мəліметтер 
 

 38. Облигациялар туралы мəліметтер 

 
1 Облигация түрі Купонды, қамтамасыз етілмеген 
2 Шығарылатын облигациялар саны 1 900 000 000 (бір миллиард тоғыз жүз миллион) 

дана 
 Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі 1 900 000 000 (бір миллиард тоғыз жүз миллион)  
3 Бір облигацияның нақтылы құны 1 (бір) теңге 
 
4) облигациялар бойынша сыйақы 
Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі: 

- облигациялар айналымының бірінші жылы (он екі айда) – нақтылы құнының 9,5% 
(тоғыз бүтін оннан бес) жылдығы; 

- үшінші купонды кезеңнен бастап (айналымның екінші жылынан бастап) – əрбір 6 (алты) 
ай сайын келесі формула бойынша анықталатын инфляция деңгейіне байланысты 
қалқымалы: 

 
r = i + m, мұнда 
 
r  - купонды сыйақы мөлшерлемесі; 
 i – купонды кезең басталатын күнге дейінгі екі күнтізбелік айдың алдындағы ай үшін Қазақстан 
Республикасының Сатистика жөніндегі агенгттігі жариялайтын жылдық көріністе тұтыну бағалары 
индексінің өсуі/төмендеуі ретінде есептелетін инфляция деңгейі (индекс мəні пайызбен минус 100%).  
m – пайыздың 1,5%  (бір бүтін оннан бес пайызы) мөлшерінде белгіленген маржа.  
Тұтыну бағаларының индекс атауы, есептеу алгоритмі, т.б. өзгерген жағдайда купонды сыйақыны 
есептеу кезінде Қазақстан Республикасының Сатистика жөніндегі агенттігі белгілейтін балама 
көрсеткіш қолданылады. 
Купонды сыйақы мөлшерлемесінің жоғарғы шек мəні нақтылы құнның 11 % (он бір пайыз жылдық) 
деңгейінде, төменгі шек нақтылы құнның 6 % (алты пайыз жылдық) деңгейінде деп белгіленген. 
Сыйақы мөлшерлемесінің екінші айналым жылынан бастап жылына екі рет, бүкіл айналым мерзімі 
бойы келесі купонды кезең басталған күнмен сəйкес келетін күні (күні жəне айы) қайта 
қарастырылады. Жаңа сыйақы мөлшерлемесі туралы ақпарат облигация ұстаушыларына www.kase.kz 
мекенжайы бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ веб-сайтына хабар беру арқылы келесі купонды 
кезең басталған күнге дейін қалған бір күн бұрын жарияланады. 
Сыйақы есептеу басталатын күн, кезеңділігі жəне сыйақы төленетін күндер  
Облигациялар айнала бастайтын күннен бастап сыйақы есептеледі. 
Облигациялардың «Қазақстан қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізілген күні 
облигациялар айналымы басталған күн болып табылады.  
Облигациялар бойынша купонды сыйақы жылына екі рет облигациялар айналымы басталған күннен 
бастап облигациялар өтеу мерзіміне дейін жыл сайын əрбір алты ай сайын төленеді. 
 
Сыйақы төлеу тəртібі мен шарттары  
Төлем төленетін кезеңнің соңғы күні басталғанға дейінгі жағдай бойынша облигация ұстаушыларының 
тізіліміне тіркелген тұлғалар купонды сыйақы алуға құқылы болады. 
Купонды сыйақы соңғы рет бір уақытта облигациялар өтеліп төленеді. 
Купонды сыйақы облигациялар бойынша сыйақы алуға құқылы облигация ұстаушыларының тізіліміне 
тіркелген күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының 
ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы төленеді. Купонды сыйақы соңғы рет бір уақытта 
облигациялар өтеліп төленеді. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, купонды сыйақы ұлттық валютада төленеді.  
Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі 
Есеп айы – 30 (отыз) күн, есеп жылы – 360 (үш жүз алпыс)  күн. 
Индекстелген облигацияларды шығару кезінде есептесу тəртібі 
Осы облигациялар шығарылымы индекстелмеген. 

 
5) Облигациялар айналымы жəне өтеу туралы мəліметтер 
облигациялардың айналу мерзімі: 

http://www.kase.kz/


Айналым басталған күннен бастап үш жыл (отыз алты ай). 
 
Облигацияларды өтеу шарттары: 
Облигациялар төленетін кезеңнің соңғы күні басталған кездегі жағдай бойынша облигация 
ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғаларға соңғы купон төленіп, бір уақытта нақтылы құны 
бойынша айнала бастаған күннен бастап уш жыл өткенге дейін өтеледі. Облигациялар ұстаушылар 
тізілімінді тіркелген күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация 
ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы өтеледі. 
Өтеу əдісі  
Ақшалай Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында. 
 
Облигациялар өтелетін жер 
Эмитент орналасқан жерде, Алматы қ. 
 

5-1) облигацияларды төлеу шарттары мен тəртібі 

Облигациялар теңгемен қолма-қол емес нысанда төленеді. Облигацияларды орналастыру 
кезінде облигацияларды төлеу шарттары мен тəртібі облигацияларды сатып алу-сату 
шарттарында белгіленеді. «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде сауда-саттық өткізу 
арқылы ұйымдастырылған рынокта орналастырылған жағдайда облигациялар «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сəйкес төленеді. 

 

5-2) облигациялар бойынша қамтамасыз ету 

Осы шығарылым облигациялары қамтамасыз етілмеген. 

 
5-4) Облигация ұстаушыларының өкілі туралы мəліметтер 
Облигация ұстаушыларының өкілі қарастырылмаған.  
 

5-5) инфрақұрылымдық облигациялар 

Осы шығарылым облигациялары инфрақұрылымдық емес. 

 

5-6) облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тəртібі 

Қоғамның тəуелсіз тіркеушісі: «Регистраторская система ценных бумаг» акционерлік қоғамы, 
заңды мекенжайы: ҚР, Алматы қ., Мұратбаев к-сі, 75, байланыс телефондары: 53-57-90, 53-71-
77. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
жөніндегі агенттігі 10.03.2005ж. берген лицензия № 0406200345. 

2002 жылғы 09 тамыздағы Бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімін жүргізу шарты  № 000-С-
2234. 

    

5-7) Төлем агенті туралы мəліметтер  

Төлем агенті қарастырылмаған.  
 
6) əрбір облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары 
Облигация ұстаушылары келесі құқықтарға ие: 

- осы облигациялар шығарылымының проспектімен қарастырылған мерзімде нақтылы 
құнын алу құқығы; 

- осы облигациялар шығарылымының проспектімен қарастырылған мерзімде купонды 
сыйақы алу құқығы; 

- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар. 
Облигацияларлды мерзімінен бұрын сатып алу немесе толық орналастырмау жағдайлары  
Мерзімінен бұрын сатып алу қарастырылмаған. 
 
7) Басталғанда эмитент облигациялары бойынша дефолт жарияланған оқиғалар 
Эмитент облигациялары бойынша дефолт облигациялар шығарылымының проспектімен белгіленген 
сыйақы жəне негізгі қарыз төлеу мерзімі аяқталған күннен кейінгі келесі күннен бастап он күнтізбелік 
күн ішінде купонды сыйақы жəне облигациялардың нақтылы құны төлеу кешіктірілген немесе толық 



төленбеген жағдайда басталады. 
Эмитенттің күнəсінен сыйақы жəне/немесе облигациялардың нақтылы құны төленбеген жəне толық 
төленбеген жағдайда ол облигация ұстаушыларға ақша міндеттемесін орындау күні негізгі 
міндеттемелердің сомасын жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта 
қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін əрбір кешектірілген күн үшін өсімақы төлеуге 
міндеттенеді.  
Дефолт басталған жағдайда Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 
жауапкершілік көтереді жəне дефолт себептерін жою үшін жəне облигация ұстаушыларының 
құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күшін салады.  
 

8) Опциондар туралы ақпарат 

Опциондар қарастырылмаған. 
 

39. Айырбасталатын облигациялар 
Осы шығарылым облигациялары айырбасталмайды.  
 
40. Облигацияларды орналастыру əдісі 
1) облигацияларды орналастыру мерзімі  
Облигациялар бүкіл айналым мерзімі бойы орналастырылады. 
2) облигацияларды орналастыру тəртібі 
Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде сауда-саттық өткізу арқылы 
ұйымдастырылған рынокта жəне жазылу арқылы ұйымдастырылмаған рынокта орналастырылады. 

7) Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мəліметтер 
Қаржы кеңесшісі: " Seven Rivers Capital" АҚ, инвестициялық портфелді басқару қызметін атқаруға 
(№0401200621) жəне нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы 
қағаздар рыногында брокерлік-дилерлік қызметпен айналысуға (№ 04032014370) Қазақстан 
Республикасы Агенттігінің лицензияларына ие. Компания «К», «Р» и «Н» санаттары бойынша 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі болып табылады.  
Облигацияларды орналастыру қызметтерін көрсету туралы шарт 2007 жылғы 30 сəуірде жасалған. 

Мекенжайы: Жібек Жолы к-сі, 50    

Телефон: 234 78 09   

 
41. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану 
Облигацияларды орналастырудан түскен ақша келесі бағыттарда қолданылады: 
1) Инвестициялық бөлігі – орналастыру сомасының 50%, 
2) Айналымдағы қаражаттарды толықтыру жəне банктік заемдерді қайта қаржыландыру – 

орналастыру сомасының 50 %. 

  

 

8. Қосымша ережелер 

 

  42. Облигациялар айналымындағы шектеулер: жоқ. 

 

43. Облигациялар шығарылымына кеткен шығындар сомасы  

         

Атауы  Есептеу базасы  

Листингтік алым (кіру) 475 000 теңге 

Листингтік алым (жылдық) 475 000 теңге 

Қаржы кеңесшісінің қызметтері  650 000 теңге 

Аудит өткізу 26 000 000 теңге 

 

44. Инвесторларға арналған ақпарат  



Инвесторлар қоғам Жарғысымен, облигациялар шығарылымының проспектімен, сондай-ақ 
қоғам инвесторлардың арасында тарататын басқа да қажетті ақпаратпен келесі мекенжай 
бойынша таныса алады: Алматы қ., Байзақов/ Жандосов к-сі, 293/2 үй.  

Акционерлік қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылатын бұқаралық 
ақпарат құралдарының атауы:   «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» 

 

 
Президент       Швалов. С.А.  
 
 
Бас бухгалтер                                       Ратковская Н.Н.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
 

Акционерное общество “ЛОГИКОМ ” 
 

сокращенно:  АО “ЛОГИКОМ ” 
 

купонные облигации  в количестве 1 900 000 000 штук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 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, 
предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 
относительно эмитента и его облигаций». 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 

1. Общие сведения об акционерном обществе 
 
 

1. Общие сведения об акционерном обществе:  
Акционерное общество «Логиком» (далее по тексту – Общество) является 
юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан. Общество 
является коммерческой организацией. Целью создания Общества является 
осуществление предпринимательской деятельности, получение чистого дохода и 
использование его в интересах акционеров.  

 
2. Наименование акционерного общества:  
Полное наименования общества: 
на государственном языке – «ЛОГИКОМ» Акционерлiк  қоғамы  
на русском — Акционерное общество «ЛОГИКОМ» 
на английском языке – «LOGYCOM» Joint Stock Company 
Сокращенное наименование общества: 
на государственном языке –  «ЛОГИКОМ» АҚ  
на русском — АО «ЛОГИКОМ» 
на английском языке – «LOGYCOM» JSC 
 
предшествующие наименования общества: 
на государственном языке – «ЛОГИКОМ»  жабық турдегы акционерлiк  қоғамы  
на русском  языке — закрытое акционерное общество «ЛОГИКОМ» 
на английском языке – «LOGYCOM» Joint - Stock Company 
 
Закрытое Акционерное Общество «ЛОГИКОМ» (свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица № 22715-1910-АО от 20.11.1998 года) 

 
В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 
13.05.2003 года на основании решения акционера от 11.02.2005 года общество 
прошло перерегистрацию в Департаменте  юстиции по городу Алматы. 

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) 

акционерного общества. 
АО «ЛОГИКОМ» зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы, 
свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №  22715-
1910-АО от 12 апреля 2005 года.                                                                                      
 

4. Регистрационный номер налогоплательщика.  
РНН  600400095315 
 

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

 
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова/ 
угол ул. Джандосова, 293/2.  
телефон: (8 327) 2 509 777             факс: (8327) 2 474 477   
E-mail: logycom@logycom.kz   
Почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Аральская, 8 
Телефон: (8327) 2-275827, факс: (8327) 2-785478 
 
 
 

6. Банковские реквизиты акционерного общества. 
1)  ИИК    083467544   (тенговый), ИИК   057070815 (валютный $,)   в         
Алматинском Филиале АО «Казкоммерцбанк»              
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БИК    190501724  ,  КОД   724,     КБЕ  17  
 
2)    ИИК   027467807  (тенговый),  ИИК  015070976 (валютный $)  в АО «Банк 
Каспийский»,  БИК  190501722 ,  КОД 722, КБЕ 17 

 
7. Виды деятельности акционерного общества. 
Основными направлениями деятельности общества является: 
- Дизайн, производство, продажа электронного оборудования, электронных 
компонентов, компьютеров и комплектующих и радиоэлектронных устройств; 
- Дизайн, производство, внедрение и сопровождение программно-аппаратных 
комплексов управления экономическими, производственными, технологическими и 
другими процессами с использованием Internet технологий; 
-  выполнение работ по монтажу, наладке, ремонту, сопровождению и 
техническому обслуживанию электронного, вычислительного и радиоэлектронного 
оборудования, средств охранной и пожарной сигнализации, структурированных 
кабельных систем, систем видеонаблюдения; 
-  консалтинговые услуги в области информационных технологий, 
- оказание юридическим и физическим лицам рекламных, представительских, 
информационных, консалтинговых, сервисных и других не запрещенных 
действующим законодательством услуг, 
 - осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных 
действующим законодательством Республики Казахстан   
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу 
или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми 
агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. 
Рейтинг акционерному обществу и его ценным бумагам не присваивался. 

 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса 
всех филиалов и представительств акционерного общества. 
      
Филиал АО «Логиком» в г.Астане, свидетельство  об  учетной регистрации филиала 
юридического лица, регистрационный №  2672 – 1901- Ф-л от 25 декабря 2003 г. 
Место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Дружбы, 
д. 58, кв. 45. 
      
10. Полное официальное наименование аудиторской организации 
(фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявшей 
(осуществлявшего) аудит финансовой отчетности акционерного общества. 
Аудиторская компания: ТОО «Ассounting and Audit»  
Исполнительный директор  Жусупова Б. 
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью от 21 января 
2004 года за № 0000260,  выданная Министерством финансов РК. 
 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления. 
Кодекс корпоративного управления принят эмитентом 19 марта 2007 г. 

 
 

2. Органы общества и учредители (акционеры) 
 

12. Структура органов управления эмитента 
1) высший орган - Общее собрание акционеров;  
2) орган управления - Совет директоров;  
3) исполнительный орган - Президент.  
4) иные органы в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан и уставом общества.  
 
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы:  
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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 количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 
избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;  
6) 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;  
7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;  
8) утверждение годовой финансовой отчетности;  
9) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию 
общества;  
10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;  
11) 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;  
12) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего 
собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в 
средствах массовой информации;  
13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом 
в соответствии с настоящим Законом;  
14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;  
15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой 
порядок не определен уставом общества;  
16) введение и аннулирование «золотой акции»;  
17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров.  
 
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) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение 
размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, 
выплачиваемых за отчетный финансовый год;  
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 
общества;  
8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного 
органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их 
полномочий;  
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9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа);  
10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;  
11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;  
13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества 
(за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности общества);  
14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 
общества и утверждение положений о них;  
15) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других 
организаций;  
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;  
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) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и Уставом общества, не 
относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.  
 
Президент  общества  
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета 
директоров;  
2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими 
лицами;  
3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с 
третьими лицами;  
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за 
исключением случаев, установленных  Законом), применяет к ним меры поощрения 
и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных 
окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии 
со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников 
общества,   и службы внутреннего аудита общества;  
5)   распределяет обязанности работников;  
7) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями 
общего собрания акционеров и совета директоров. 
 
13. Совет директоров акционерного общества 

 
1)фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и 
членов совета директоров общества:       
 
Кошелев Валерий Викторович – Председатель Совета директоров, 09.10.1969 года 
рождения;     
Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров, 02.05.1972 года 
рождения; 
Бекбосынова Балжан Танатаровна - член Совета директоров, 03.07.1974 года 
рождения;  
Рахилькин Аркадий Валерьевич - член Совета директоров - независимый директор, 
28.03.1969 года рождения; 
Тен Александр Эрикович - член Совета директоров - независимый директор, 
11.11.1973 года рождения. 
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2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) 
настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в 
хронологическом порядке, в том числе – по совместительству: 
Кошелев Валерий Викторович – член Совета директоров – 2002-2005годы – Вице - 
президент ЗАО «Логиком», с 2005 г. по настоящее время Вице-президент АО 
«Логиком»; 

 
Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров - 2002-2005 годы -   
Президент ЗАО «Логиком», в настоящее время Президент АО «Логиком»;    

             
Бекбосынова Балжан Танатаровна  - член Совета директоров,  – 2004-2005гг- 
начальник финансово- экономического отдела АО «Корпорация «Kuat»,  с 2005 
года – Вице - президент АО «Логиком».   
 
Рахилькин Аркадий Валерьевич - член Совета директоров – независимый 
директор: 2004-2006гг -  Первый Вице-Президент АО «Каспийский 
инвестиционный холдинг», с 2006 г. по настоящее время – председатель 
Правления  АО "Seven Rivers Capital"  
 
Тен Александр Эрикович - член Совета директоров - независимый директор: с 
февраля 2004г - АО "АгромашХолдинг" - Директор Кустанайского Филиала, с 1 
июля 2005 г. АО "Caspian Investment Holding"  - Вице-президент,  с ноября 2005г - 
АО "Caspian Engineering Group" - Президент.  
              
3)процентное соотношение акций к общему количеству акций, 
принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, 
размещенных акционерным обществом:  
Членам совета директоров акции Общества не принадлежат; 

 
4)процентное соотношение акций (долей в уставном каптале), 
принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых 
организациях, к общему количеству акций, размещенных акционерным 
обществом: 
 
Членам Совета директоров не принадлежат доли и акции  в дочерних и зависимых 
организациях.  
 
5)изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет: 
 
В  течение двух лет  в составе Совета директоров произошли следующие 
изменения (с 29 ноября 2006 г.): 
- Из состава Совета директоров выведен Кругов Максим Анатольевич. 
- В состав  Совета директоров  введены: Бекбосынова  Балжан Танатаровна,    и 
независимые директора:  Рахилькин Аркадий Валерьевич, Тен Александр Эрикович. 
-  Председателем  Совета директоров назначен  Кошелев Валерий Викторович.         

 
14. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного      
общества. 
1)фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год 
рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества, в том числе председателя правления;  
 
В соответствии с Уставом Акционерного общества Исполнительным единоличным 
органом является Президент АО «Логиком» - Швалов Сергей Александрович,  
02.05.1972 года рождения.  
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2)должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего 
пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом 
порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий; 
Последние три года  Швалов Сергей Александрович являлся Президентом ЗАО 
«Логиком», в настоящее время - Президент АО «Логиком» 

 
3)процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), 
принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к 
общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещенных 
акционерным обществом: 

               
Швалову Сергею Александровичу не принадлежат  акции Общества.  

 
15. Сведения о передаче полномочий исполнительного органа эмитента 

переданы другой коммерческой организации (управляющей организации). 
 
Передача полномочий исполнительного органа эмитента другой коммерческой 

(управляющей) организации за время существования эмитента не производилось. 
 
 

16. Общая сумма вознаграждения и заработная платы, выплаченная 
должностным лицам общества за последний финансовый год. 
 

  Общий размер вознаграждения за последние 
три месяца, предшествующие дате принятия 

решения о выпуске облигаций 

ФИО 

В денежном 
выражении 

(тенге) 
Ценными 
бумагами 

Иная форма 
оплаты 

Планируемый 
общий размер 
вознаграждения –
тенге (органам 
управления и 
членам совета 
директоров) в 
течение 
последующих 
двенадцати 
месяцев, с даты, 
принятия 
решения, о 
выпуске 
облигаций 

Швалов С.А. 781 047 - - 3 542 400 

Кошелев В.В. 555 000 - - 
 

2 664 000 

Бекбосынова Б.Т. 389 468 - - 
 

1 950 000 

Маховиков В.А. 374 999 - - 1 950 000 

Хакилиди Ю.А. 375 000 - - 1 950 000 
Рахилькин 
Аркадий 
Валерьевич - - - - 
Тен Александр 
Эрикович - - - - 

 
17. Организационная структура акционерного общества: 

Важнейшим элементом развития является наличие эффективно работающего 
руководства компании. Организационная структура, определяющая пути 
взаимодействия различных подразделений необходима для эффективного 
управления ходом проведения проекта и координации действий, максимально 
направленных на достижение результата. 

 
1) структурные подразделения акционерного общества: 
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Структура Общества включает в себя несколько департаментов и самостоятельных 
подразделений, непосредственно подчиненных президенту Общества: 
Коммерческий департамент: 
- Отдел работы с корпоративными клиентами; 
- Отдел маркетинга и рекламы; 
- Отдел проектов  СКС, ПОС; 
- Отдел разработки ПО; 
- Отдел по защите гос. Интересов. 
Финансовый департамент: 
- Планово-аналитический отдел; 
- Отдел налогового и внутреннего контроля; 
- Финансовый отдел; 
- Бухгалтерия. 
Хозяйственный департамент: 
- Административно-хозяйственный отдел; 
- Отдел информационных технологий; 
- Склад. 
Отдел Поставок; 
Производственный отдел; 
Отдел по работе с персоналом. 
 
Филиал АО «Логиком» в г.Астане, свидетельство  об  учетной регистрации филиала 
юридического лица, регистрационный №  2672 – 1901- Ф-л от 25 декабря 2003 г. 
Место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Дружбы, 
д. 58, кв. 45. 

      
2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе 
работников филиалов и представительств акционерного общества: 
Общее количество сотрудников общества составляет -      167  человек. 
В том числе  сотрудников филиала  - 13  человек 
 
3) сведения о руководителях подразделений акционерного общества 
(фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения):             
  

№ Должность Ф.И.О. Год рождения 
1 Вице-президент по  коммерческим  

вопросам 
Кошелев Валерий Викторович 09.10.1969 

2 Начальник коммерческого отдела Лашкевич Богдан Михайлович 18.05.1969 
3 Директор департамента маркетинга и 

рекламы 
Сидорова Светлана Олеговна 03.08.1971 

4 Начальник отдела РПО и новых 
технологий 

Береснев Семен Николаевич 05.11.1971 

5 Начальник отдела по защите 
государственных интересов 

Чесноков Сергей Владимирович 15.02.1969 

6 Вице-президент по финансам Бекбосынова Балжан Танатаровна 03.07.1974 

7 Финансовый директор Халиуллина Наталья Васильевна 19.02.1950 
8 Директор департамента 

бухгалтерского и налогового учета 
Насибуллина Людмила Абдулловна 28.02.1947 

9 Главный бухгалтер Ратковская Наталья Николаевна 18.11.1974 
10 Начальник отдела внутреннего 

контроля (внутренний аудитор) 
Шепель Олеся Юрьевна 30.10.1974 

11 Начальник финансового отдела Старостенко Светлана Георгиевна 11.06.1973 
12 Начальник производственного 

отдела 
Распопин Павел Владимирович 28.10.1972 

13 Начальник отдела по работе с 
персоналом 

Абубакирова Гульнара Марсовна 07.10.1968 
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14 Вице-президент по развитию 
корпоративного бизнеса 

Маховиков Владимир 
Александрович 

18.04.1972 

15 Начальник отдела системной 
интеграции 

Горбунов Василий Иванович 12.09.1962 

16 Начальник отдела консалтинга и 
поддержки 

Куанышев Марат Мергалиевич 24.07.1970 

17 Вице-президент  по АХЧП Хакилиди Юрий Анатольевич 14.01.1964 
18 Начальник АХО Авдеев Евгений Александрович 24.07.1974 
19 Начальник  отдела информационных 

технологий 
Шевцов Дмитрий Леонидович 22.06.1975 

 
сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при 
наличии - отчество, год рождения). 
Директор Филиала – Шкляр Александр Григорьевич  - 09.06.1970  года рождения.  

 
 

3. Акционеры (участники) и аффилиированные лица эмитента 
 
18. Акционеры эмитента. 
1) Акционеры, владеющие десятью и более процентами размещенных акций 
общества:  
ТОО «Эл Си Трэйд» - юридическое лицо, владеющее 100% акций.  
Место нахождение: г.Алматы, ул. Ауэзова уг.ул. Толе би, д.9/162. 
 
2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации: 
Лица, которые не являются акционерами, но обладают правом контролировать 
деятельность Эмитента через другие организации, отсутствуют. 
 
19. Сведения о юридических лицах, в которых акционерное общество 
является крупным акционером - владеет десятью и более (в народном 
акционерном обществе - пятью и более) процентами размещенных акций 
(долей в уставном капитале) организации: 
Нет 
  
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует 
общество: 
Общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах. 
 
21. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества: 
 

             Родственники членов Совета директоров: 
I. Кошелев Валерий Викторович: 
     Кошелева Алина Анатольевна, 23.06.1975 года рождения, жена, 
     Кошелева Галина Васильевна,1945 года рождения, мать,    
     Кошелев Виктор Николаевич, 11.11.1946 года рождения, отец 
II. Швалов Сергей Александрович: 
      Швалова Марина  Александровна, 1968 года рождения, жена. 
      Швалова Татьяна  Владимировна,14.09.1942 года рождения, мать.    

              Швалов Александр Анатольевич,  25.03.1942 года рождения, отец. 
III. Бекбосынова Балжан Танатаровна: 

Бекбосынова Куттыбала, 10.03.1943 года рождения, мать. 
Бекбосынов Танатар, 07.08.1940 года рождения, отец  
Бекбосынов Бекболат Танатарович , 19.09.1967 года рождения, брат. 
Бекбосынова Айжан Танатаровна , 19.05.1969 года рождения, сестра. 
Бекбосынов Ерболат Танатарович, 16.05.1972 года рождения, брат. 
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Бекбосынов Нурболат Танатарович, 29.10.1978 года рождения, брат. 
IV. Рахилькин Аркадий Валерьевич:  

Рахилькин Валерий Шиявич, 07.07.1945 года рождения, отец.  
Рахилькина  Галина Максимовна, 19.09.1944 года рождения, мать. 

     Рахилькина Юлия Викторовна, 05.12.1969 года рождения, жена. 
V. Тен Александр Эрикович: 

Тен Эрик Гынович, 20.12.1938 года рождения, отец.  
Хон Клавдия Владимировна, 14.01.1942 года рождения, мать. 
Тен Елена Александровна,  26.12.1972 года рождения, жена. 

      Тен Ирина Эриковна, 12.10.1976 года рождения, сестра. 
VI.  Кошелев Валерий Викторович: 
     Кошелева Алина Анатольевна, 23.06.1975 года рождения, жена, 
     Кошелева Галина Васильевна,1945 года рождения, мать,    
     Кошелев Виктор Николаевич, 11.11.1946 года рождения, отец. 

 
 
22. Сделки с аффилиированными лицами общества 
Сделок с аффилиированными лицами общество не осуществляло. 

  
 

4. Описание деятельности акционерного общества 
 

23. Краткое описание основных видов деятельности акционерного 
общества: 

Компания «Логиком» существует на рынке информационных технологий 15 лет и 
является одним из крупнейших производителей компьютеров на территории 
Центральной Азии. 
 Основными направлениями деятельности предприятия являются:  
•  дизайн, производство, продажа: электронного оборудования, электронных 
компонентов, компьютеров и комплектующих и радиоэлектронных устройств; 
• дизайн, производство, внедрение и сопровождение программно-аппаратных 
комплексов управления экономическими, производственными, технологическими и 
другими процессами с использованием Internet технологий; 
• выполнение работ по монтажу, наладке, ремонту, сопровождению и техническому 
обслуживанию, вычислительного и радиоэлектронного оборудования, средств 
охранной и пожарной сигнализаций, структурированных кабельных систем, систем 
видеонаблюдения; 
• консалтинг и обучение в области информационных технологий; 
• иная деятельность, в том числе и коммерческая, связанная с вышеуказанными 
пунктами, не запрещенная законодательством Республики Казахстан; 
            
1) Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента. 
 

Конкурирующие компании в корпоративном сегменте: 

Доля  компании «Логиком» в корпоративном сегменте рынка составляет порядка  
10,18%, компаний: Прайя ( г.Алматы) - 16,65% , Алси ( г.Алматы)  - 9,69 %,  
Глотур  ( г.Алматы) - 3,38 %. Прочие компании – 54,12 %. 

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

 На 01 января 2007 года население РК составило 15 369 877 человек, количество 
компьютеров на душу населения приблизительно составит 91 ПК на 1000 жителей 
(или 1 139 тыс. ПК всего). В среднем по миру уровень компьютеризации составлит 
150 ПК на 1000 жителей, в среднем по Европе 554 ПК, в США 765 ПК на тысячу 
жителей. Для реализации задачи Правительства вхождения Казахстана в 50 самых 
развитых стран мира, компьютеризация населения РК должна ориентироваться на 
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европейские показатели, в этом случае компьютерный парк РК должен увеличиться 
только за счет насыщения рынка на 7 млн. компьютеров.  
В 2006 году, общее количество проданных ПК приблизительно равнялось  365 тыс. 
ПК. При среднегодовых темпах роста отрасли на 30% (по данным международного 
аналитического агентства International Data Corporation) на среднемировой уровень 
удастся выйти к  2008 году. Если учесть, что  период морального устаревания 
информационного оборудования составляет 3-5 лет, то к 2007 году 400 тыс. 
компьютеров безнадежно устареют и потребуют замены.  

Согласно отчетам IDC «PC Annual Report Executive, 2000, 2005г.г.»,  в 2000  и 
2005г.г. «Логиком» поставил на рынок наибольшее количество ПК собственной 
сборки, сохранив за собой лидирующие позиции по производству персональных 
компьютеров. 
 

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

Устойчивое развитие экономики и рост доходов населения создают экономическую 
базу для активного роста информационной индустрии Казахстана на ближайшее 
десятилетие.  

В ближайшей перспективе ожидается достаточно высокая активность на 
казахстанском рынке потребления ПК, в пользу чего говорит фактическая 
ненасыщенность казахстанского  рынка и статистические исследования. При этом 
ожидается, что в нашей стране по-прежнему будет динамично развиваться как 
бизнес-сегмент потребления ПК, так и наиболее динамично растущий в последнее 
время сектор домашних "бытовых" компьютеров. 

 

Тенденции насыщения рынков персональными компьютерами 2005-2010гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рост рынка IT обуславливается активной разработкой и внедрением программы 
«Электронного Правительства». Сама по себе идея «Электронного Правительства» 
имеет смысл только при условии решения проблемы «цифрового неравенства» и 
полной компьютеризации общества, каждый гражданин Казахстана должен иметь 
компьютер и гарантированный доступ к интернет ресурсам. 

Итого общие объемы продаж на ближайшие 5 лет с учетом насыщения рынка и 
замены устаревшего оборудования составят более двух с половиной миллионов 
единиц ПК. 

Компания АО «Логиком»  является одним из крупнейших производителей 
компьютеров на территории Казахстана и Центральной Азии.  
«Логиком» является самой быстрорастущей компанией на Казахстанском рынке ПК, 
по данным аналитической компании IDC (International Data Corporation). 
Положение «Логиком» на рынке ИТ обеспечивают его конкурентные преимущества: 
известная торговая марка «LogyCom», большой опыт работы с крупными 
коммерческими и государственными предприятиями, сильная команда 
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профессионалов, самая большая розничная сеть, мощное и оснащенное 
производство компьютеров, уникальные взаимоотношения с поставщиками. 
«Логиком» активно развивает направление ИТ-консалтинга и системной интеграции. 
Казахстанский Рынок  ИТ-консалтинга и системной интеграции еще не 
сформировался и находится в зачаточном состоянии,  на рынке отсутствуют ярко 
выраженные лидеры. У Компании «Логиком» имеются все возможности и 
способности занять и в этом сегменте ведущие позиции.  
 
24. Сведения о контрактах и соглашениях, заключенных эмитентом, 
которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность 
эмитента. 
Компания «Логиком» на договорной основе производит Персональные компьютеры 
для сетей магазинов «Сулпак», «Технодом». 
Компания «Логиком» имеет эксклюзивные контракты с поставщиками: 
- В 1994 году заключен контракт с корпорацией Intel, что стало ключевой 
поворотной вехой в истории становления Компании LogyCom. В 2004 году Intel 
присвоил «Логиком» статус Channel Partner Premier;   
- В 2003 году подписан договор с Microsoft, Microsoft присвоил «Логиком» статусы 
Direct OEM Partner в 2003году, Gold Certified Partner в 2006 году,  Large Account 
Reseller в 2007 году. 

 
 

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. 

 
№ Наименование 

документа 
Дата 
выдачи 

№ 
документа 

Срок 
действия 

Орган, 
выдавший 
документ 

1 Государственная 
лицензия на занятие 
деятельности, 
связанной с 
реализацией средств 
криптографической 
защиты информации 

17.01.2005 ЦА № 228 генеральная Комитет 
национальной 
безопасности РК, 
г. Астана 

2 Государственная 
лицензия на занятие 
деятельностью по 
монтажу, наладке, и 
техническому 
обслуживанию 
средств пожарной 
сигнализации и 
противопожарной 
автоматики на 
территории РК 

10.08.2005 0000871 генеральная Комитет по 
государственному  
контролю и 
надзору в 
области ЧС МЧС 
РК 

3 Государственная 
лицензия на занятие 
деятельностью по 
монтажу, наладке, и 
техническому 
обслуживанию 
средств пожарной 
сигнализации на 
территории РК 

14.06.2005 0000822 генеральная Комитет по 
государственному  
контролю и 
надзору в 
области ЧС МЧС 
РК 

4 Государственная 
лицензия на занятие 
деятельностью по 

18.01.2006 001817 Без 
ограничения 
срока 

Министерство 
внутренних дел 
РК 
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монтажу, наладке, и 
техническому 
обслуживанию 
средств охранной 
сигнализации 

действия 

5 Государственная 
лицензия на 
выполнение работ в 
области 
архитектурной, 
градостроительной и 
строительной 
деятельности не 
территории РК 

13.10.2000 001482         Комитет по делам 
строительства 
Министерства 
индустрии и 
торговли РК 

 

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

 (тыс.тг.) 
Вид деятельности 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Итого (строка 1 отчета о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности), 
в т.ч. 

2 305 631 
 

6 179 345 4 302 274 
 

-реализация компьютеров и серверов 152 507 3 520 203 1 272 676 
-сетевая продукция и работы 131 607 2 457 420 975 809 
-комплектующие 2 021 517 201 722 2 052 733 
Другие услуги - - 1 056 

 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных 
работ, услуг) акционерного общества за последние два года или за период 
фактического существования акционерного общества: 
Компания систематически расширяет свое производство. По итогам 2005 года 
объемы реализации составили 6 179 345 тыс. тенге, что больше чем в 2,5 раза выше 
чем в 2004 году. В 2006 году объем реализации по сравнению с 2005 годом 
снизился на 30%. Это связано с тем, что в 2005 году эмитентом было заключено 
соглашение на поставку большого объема  продукции по государственному заказу. 

 

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж 
(работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента. 

 
Позитивные факторы: 

a. Быстрорастущий IT рынок. Рост объема рынка не менее 35 % в год. 
b. Наличие крупнейшей розничной сети у компании LogyCom (18 магазинов по 
всей территории Казахстана),  охват самого высокодоходного сегмента рынка.  
c. Наличие собственного высокотехнологичного производства, не имеющего 
аналогов в Казахстане. 
d. Наличие серийного производства ПК, снижающее издержки на производство. У 
остальных конкурентов отсутствует серийно производимый модельный ряд ПК.  
e. 13 летний опыт работы с поставщиками, позволяющий получать наиболее 
выгодные условия приобретения товаров. Развитая логистика.  
 
Негативные факторы: 
a. Острая конкуренция в ряде регионов (Астана, Караганда) с местными 
сборщиками ПК.  
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b. Быстрое моральное устаревание, а, следовательно, и снижение стоимости, 
товаров производимых компанией. Необходимость поддержания высокой скорости 
товарооборота. 

 
 
28. Деятельность общества по организации продаж своей продукции 
(работ, услуг).  
Список основных потребителей продукции в объеме, составляющем пять и 
более процентов от общей стоимости потребляемых услуг: 
Торговая марка «LogyCom» завоевала известность на компьютерном рынке. 
Техника компании надежно работает в банках, страховых и торговых компаниях, 
научных и учебных заведениях, военных частях, судебных и правительственных 
органах РК.  Постоянными клиентами компании являются: 

Наименование 
потребителей 

эмитента, на которых 
приходится десять и 
более процентов 

общего объема всех 
поставок 

Структура 
потребления 

(что покупают) 

Место 
нахождения 

потребителей, на 
долю которых 
приходится 

десять и более 
процентов общей 

выручки от 
реализации 
продукции 

(работ, услуг) 
эмитента 

Доля в 
общем, 
объеме 

реализации 
в 

процентах 

Негативные 
факторы, 
влияющие 

на 
реализацию 
продукции 

(работ, 
услуг) 
эмитента 

Битрикс Услуги по 
производству 
компьютеров, 
комлектующие к 
компьютерной 

технике 

г.Алматы, 
ул.Байзакова 
293/2 

13,6 
 

Отсутствуют.

Ксеон ТОО Услуги по 
производству 
компьютеров, 
комлектующие к 
компьютерной 

технике 

г.Алматы, 
ул.Джандосова 2 

11,7 Закрытие 
компании.

LC Trade ТОО Услуги по 
производству 
компьютеров, 
комлектующие к 
компьютерной 

технике 

г.Алматы, 
ул.Ауэзова 9/162 

6,1 
 

Отсутствуют.

КазТрансойл АО Компьютерная 
счетно-

вычислительная 
техника 

г.Астана, 
ул.Кабанбай 
Батыра 20 

1,3 Отсутствуют.

Казахтелеком АО Компьютерная 
счетно-

вычислительная 
техника 

г.Алматы, м-н 
Самал 100 

10 Отсутствуют.

Казпочта АО Компьютерная 
счетно-

вычислительная 
техника 

г.Алматы, 6,7 
 

Отсутствуют.

 
Список основных поставщиков материалов продукции в объеме 
составляющем пять и более процентов от общей стоимости  производимых 
услуг:  

 
Наименование 
поставщиков 

эмитента, на которых 
приходится десять и 

Структура 
поставок (что 
поставляют) 

Местонахождение 
поставщиков 
эмитента, на 
которых 

Доля в 
процентах 

Прогнозы в 
отношении 
доступности 

этих 
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более процентов 
общего объема всех 

поставок 

приходится 
десять и более 
процентов 

общего объема 
всех поставок 

источников 
в будущем 

Битрикс Комлектующие к 
компьютерной 

технике 

г.Алматы, 
ул.Байзакова 293/2 

62,9 Увеличение 
объемов 
поставок.

Ксеон ТОО Комлектующие к 
компьютерной 

технике 

г.Алматы, 
ул.Джандосова 2 

12 Закрытие 
компании.

LC Trade ТОО Услуги по 
гарантийному 
обслуживанию 
покупателей, 

Комлектующие к 
компьютерной 

технике 

г.Алматы, 
ул.Ауэзова 9/162 

8,95 
 

Увеличение 
объемов 
поставок.

ЦРМ МАК ТОО 
 

Комлектующие к 
компьютерной 

технике 

г.Алматы 0,3 
 

Увеличение 
объемов 
поставок.

ELSI Tech Компания ТОО 
 

Комлектующие к 
компьютерной 

технике 

г.Алматы, 
ул.Шевченко 13 

0,3 
 

Увеличение 
объемов 
поставок.

KEY SYSTEMS 
CORPORATION 

 

Комлектующие к 
компьютерной 

технике 

 1 Увеличение 
объемов 
поставок.

 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность акционерного общества: 

 
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем 

доходе эмитента: видами деятельности, которые носят явный сезонный 
характер общество не занимается. 
 

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) 
акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой 
эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:     
Основные комплектующие к вычислительной технике импортные и завозятся  из 
Кореи, ОАЭ, Тайваня, Швейцарии, Ирландии, Германии и др. стран.  Реализация 
продукции на экспорт в данное время отсутствует. 

 
3) сведения о сделке (сделках), которая должна быть совершена или 

исполнена в течение шести  месяцев с даты принятия решения о выпуске 
облигаций, если сумма этой сделки превышает десять процентов 
балансовой стоимости активов эмитента. 

      Нет 
 

4) Будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства 
эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать 
на деятельность эмитента, включая информацию по обеспечению 
гарантий третьих лиц. 
Обязательств, способных оказать негативное влияние на деятельность эмитента 
не имеется.  
 
 

5) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. 
Необходимо представить описание сути судебных процессов с его 
участием, по результатам которых может произойти прекращение или 
изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него 
денежных и иных обязательств: 
Акционерное общество не участвует в судебных процессах 
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6) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на 

акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными 
государственными органами и (или) судом в течение последнего года:     
административные взыскания не налагались 
 

7) факторы риска.      
Анализ рисков, которым будут подвергаться держатели облигаций: 
Существуют определенные риски, оказывающие влияние на изменение стоимости 
продукции на рынке. Они обусловлены инфляцией, девальвацией и ставками 
банковского процента, связаны с конкурентной способностью выпускаемой 
продукции, связаны с изменением политической ситуации в стране и изменением 
законодательства, с социальными факторами.  Но существует также и причины, 
способствующие росту компьютерного производства: благоприятный 
инвестиционный климат для компьютерных технологий, стабильная политическая 
обстановка, улучшение экономики страны, увеличение благосостояния 
населения,  улучшение кредитно-финансовой системы.  

 
 

 
4. Финансовое состояние 

 
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых 
составляет, пять и более процентов от общей балансовой стоимости 
нематериальных активов по состоянию на 01.04.2007 г.   

    тыс. тенге  

Состав 
Первоначальная 

стоимость 

Величина 
начисленного 

износа 
Остаточная 
стоимость 

Лицензионные 
соглашения 1 855 917 938 
Программное 
обеспечение 2 651 1 830 821 
Прочие 920 66 854 
 
 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет, пять 
и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств по 
состоянию на 01.04.2007 г.   

тыс. тенге 

Остаточная Наименование основных 
средств 

Первоначальная 
стоимость стоимость 

Величина 
начисленного 

износа 
Процент 
износа 

Здания и сооружения 1 121 421 1 045 028 76 393 6,81 
Транспортные средства 46 553 38 158 8 395 18,03 
Земля 1 043 477 1 043 477 0 0,00 
Прочие основные 
средства 

169 096 138 605 30 491 18,03 

 
 
32. Сведения по инвестициям по состоянию на 01. 04.2007 г. 
Информация по данному вопросу представляется по следующей структуре:  
 
Прямые инвестиции в 

капитал других 
юридических лиц 

Долгосрочные инвестиции Инвестиционный портфель 

нет 
 

нет  
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33. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2007 г. 

Наименования организаций, 
имеющих перед эмитентом 
дебиторскую задолженность 

в размере более пяти 
процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности 

Валюта 
дебиторской 
задолженности 

Сроки 
погашения 

Сумма к 
погашению в 
течение 

ближайших 
двенадцати 
месяцев 

поквартальн
о 

Остальные 
суммы 
должны 
быть 

представл
ены с 

разбивкой 
по годам 

 
1.НЦ РЭС РК ОАО 
 
2.Интергаз Центральная 
Азия  
3.КТЖ НК ЗАО 
 
4.Агенство РК по 
регулированию 
деятельности фин. центра 
г.Алматы 
5. ТОО «Кибер Гейм» 

 

37 418 тыс. тенге 
(7,3%). 
10 474 тыс. тенге 
(2,0%). 
71 010 тыс. тенге 
(13,8%). 
16 826 тыс. тенге 
(3,27%). 
 
84.297 тыс. тенге 
(16,38%). 

 

2-квар 07г 
 
2-квар 07г 
 
2-квар 07г 
 
2-квар 07г 
 
 
2-квар 07г 
 

37 418 тыс. 
тенге 10 474 
тыс. тенге 
71 010 тыс. 
тенге  
16 .826 тыс. 
тенге  
 
84.297 тыс. 
тенге  

 

нет 
 
 

нет 

Основная сумма долга обусловлена отгрузкой готовой продукции, оплата по которой 
производится согласно  условий договоров  после подписания актов приема-
передачи. 
Нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности  АО «Логиком» не имеет. 
По условиям договоров все суммы дебиторской задолженности должны погаситься во 
втором квартале 2007 года. 
 
34. Размер уставного и собственного капитала эмитента по состоянию на 
01.04.2007 г. 
 
Уставный капитал – 100 056 тыс. тенге 
Собственный капитал  - 1 792 066 тыс. тенге 
 
35. Займы: 
  
 В данном пункте раскрывается информация о действующих выпусках облигаций, 
банковских займах и кредитных линиях. Информация о займах излагается в разрезе 
валюты обязательств и по срокам их исполнения. По видам валют указывается 
средняя процентная ставка в годовом измерении, суммы к погашению в течение 
ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, остальные суммы 
представляются с разбивкой по годам.    
Кредитор Валюта займа Срок 

исполнения 
займа 

Средняя 
процентн

ая 
ставка в 
годовом 
измерени

и 

Сумма к 
погашению в 
течение 

ближайших 
двенадцати 
месяцев 

поквартально 

Остальные 
суммы 
должны 
быть 

представле
ны с 

разбивкой 
по годам 

 
АО  

«Казкоммерцбанк» 
KZT 150 000 тыс.  
 
KZT 300 000 тыс.  
 

Май 2007г  
 
Июль 2007г 

12% 
 

12% 

KZT 150 000 тыс. 
-2 кв.07г 
KZT 300 000тыс. -
3 кв.07г  
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36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом 
основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные 
авансы): 
 

Наименования организаций, перед 
которыми эмитент имеет 
кредиторскую задолженность в 
размере пяти и более процентов от 
общей суммы кредиторской 
задолженности 

Валюта 
кредиторской 
задолженности 

Сумма к погашению в 
течение ближайших 
двенадцати месяцев 
поквартально 

Остальн
ые 
суммы 
должны 
быть 
предста
влены с 
разбивк
ой по 
годам 
 

1.ТОО «Битрикс» 
 
2.ТОО «Эл Си Трэйд» 
 
3.New Age Technologies ЗАО 
 
4.Hewlett Packard Europe B 
 
5.Агенство РК по информатизации и связи 
 

292 336 тыс. тенге 
 
160 933 тыс. тенге 
 
45 011 тыс. тенге 
 
30 101 тыс. тенге 
 
290 402 тыс.тенге 
 

292 336 тыс. тенге2 
кв07г 
160 933 тыс. тенге-2 
кв07г 
45 011 тыс. тенге- 2 
кв07г 
30 101 тыс. тенге- 2 
кв07г 
290 402 тыс.тенге-2 
кв07г 
 

нет 

 
 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг 
 
 

37. Информация о зарегистрированных выпусках ценных бумаг. 
 

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;  

Выпуск облигаций Акционерным Обществом не производился 

     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;  

Первый выпуск: 
- простых именных акций номинальной стоимостью 660 тенге в количестве 
100(сто) экземпляров на сумму 66.000 тенге, которым присвоен Национальный 
идентификационный номер KZ1С48640003; 
Эмиссия внесена в реестр ценных бумаг за № А4864 о чём выдано Свидетельство о 
присвоении национального идентификационного номера  от 14 мая 2002г № 
А4864.   
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7 ноября 2002 года выдано уведомление об утверждении отчета об итогах выпуска 
и размещения акций. 
 
Второй выпуск: 
- свидетельство о гос. Регистрации эмиссии ценных бумаг  от 29 июля 2005 года за 
№ А4864: 73.600 простых акций, которым присвоен Национальный 
идентификационный номер KZ1С48640011; , т.е. дополнительный выпуск 73.500 
простых акций. 
-17 октября 2005 года выдано уведомление об утверждении отчета об итогах 
выпуска и размещения акций. Уставный капитал сформирован в сумме 48.576.000 
тенге. 
- письмом от 20.01.2006 года агентство РК по регулированию финансового рынка  
утвердило изменение в проспекте выпуска акций: Изменение акционера с ТОО 
«NLC» (ЭнЭлСи) GROUP на  ТОО «Эл Си Трэйд» - юридическое лицо, владеющее 
100% акций. 
Дата утверждения методики выкупа акций – 9 апреля 2007 г. 
 
Третий выпуск: 
- свидетельство о гос. Регистрации эмиссии ценных бумаг  от 12 января 2007 года 
за № А4864: 151.600 простых акций, которым присвоен Национальный 
идентификационный номер KZ1С48640011; , т.е. дополнительный выпуск 78.000 
простых акций. 
-04 апреля 2007 года выдано уведомление об утверждении отчета об итогах 
выпуска и размещения 151.600 простых акций. Уставный капитал сформирован в 
сумме 100.056.000 тенге. 

 
 

3) Факты неисполнения обществом обязательств перед держателями 
ценных бумаг: Фактов нет 
                                                
4) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было 
приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, 
необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, 
дату и основание принятия решения: отсутствуют 
 
5)даты и погашения и общий размер выплат по облигациям:  
облигации не выпускались. 
 
4) Сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и 
общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух 
последних финансовых лет: 
Дивиденды по  ценным бумагам общества за  2004 год не выплачивались. 
Дивиденды по  ценным бумагам общества за  2002 год и 2003 год  выплачены в 
сентябре 2003 года  в сумме 11.000.000 тенге.  
Дивиденды  за 2004, 2005 годы не выплачивались: 
1) По Решению единственного акционера от 26 мая 2005 года: Утвердить порядок 
распределения чистого дохода за 2004 год путем направления на развитие 
производства, дивиденды по итогам года не выплачивать. 
2) По Решению единственного акционера от 30 мая 2006 года: Утвердить порядок 
распределения чистого дохода за 2005 год путем направления на развитие 
производства, дивиденды по итогам года не выплачивать. 
По итогам 2006 года решение единственного акционера по распределению чистого 
дохода еще не принималось. 

 
7) Основные рынки, на которых осуществляется  торговля ценными 
бумагами общества, включая наименование организаторов торгов:  
  Торговля ценными бумагами общества на рынках не осуществляется. 
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7. Сведения о выпуске облигаций  

 
 38. Сведения об облигациях 

1 Вид облигаций Купонные облигации, без 
обеспечения 

2 Количество выпускаемых облигаций 1 900 000 000 
(один миллиард девятьсот 
миллионов) штук 

 Общий объем выпуска облигаций 1 900 000 000 
(один миллиард девятьсот 
миллионов) тенге 

3 Номинальная стоимость одной 
облигации 

1 (одна) тенге 

 
4) Вознаграждение по облигациям 
Ставка вознаграждения по облигациям: 
-в первый год (двенадцать месяцев) обращения облигаций – 9,5% (девять с 
половиной процентов) годовых от номинальной стоимости; 
-начиная с третьего купонного периода (со второго года обращения) – плавающая, 
зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 (шесть) месяцев по 
формуле: 
 
r = i + m, где 
 
r  - купонная ставка вознаграждения; 
 i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса 
потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемый Агентством Республики Казахстан по статистике за месяц, 
предшествующий двум календарным месяцам до даты начала купонного периода.  
m – фиксированная маржа в  размере 1,5% (полтора процента) процента.  
В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его 
расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет применяться 
эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по 
статистике. 
Значение верхнего предела ставки купонного вознаграждения устанавливается на 
уровне 11 % (одиннадцать процентов годовых) от номинальной стоимости, нижнего 
предела на уровне 6 % (шесть процентов годовых) от номинальной стоимости. 
Начиная со второго года обращения ставка вознаграждения пересматривается два 
раза в год, в течение всего срока обращения, на дату (день и месяц), 
совпадающую с датой начала следующего купонного периода. Информация о новой 
ставке вознаграждения доводится до сведения держателей облигаций » за день до 
даты начала следующего купонного периода путем размещения сообщения на веб-
сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" по адресу www.kase.kz.  
 
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичность и даты 
выплаты вознаграждения: 
Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций.  
Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в 
официальный список ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа". 
Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза в год 
соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты обращения облигаций 
ежегодно до срока погашения облигаций. 
 
Порядок и условия выплаты вознаграждения: 
На получения купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в 
реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты. 
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Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с 
погашением облигаций. 
Выплата купонного вознаграждения осуществляется путем перечисления денег на 
текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная 
с дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигации, обладающих 
правом на получение вознаграждения по облигациям. Выплата последнего 
купонного вознаграждения производится одновременно с погашением облигаций.  
В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, 
выплата купонного вознаграждения будет осуществляться в национальной валюте. 
Период времени, применяемый для расчета вознаграждения: 
Расчетный месяц продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчетный год 
продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней. 
Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций: 
Облигации настоящего выпуска не являются индексированными. 

 
5) Сведения об обращении и погашении облигаций 
Срок обращения облигаций: 
Три года (тридцать шесть месяцев) с даты начала обращения. 
 
Условия погашения облигаций: 
Погашение облигаций производится по истечении трех лет с даты начала их 
обращения по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего 
купона лицам, зарегистрированным в реестре держателей облигаций по состоянию 
на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. 
Погашение облигаций производится путем перечисления денег на текущие счета 
держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная со дня, 
следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций.  
Способ погашения:  
Деньгами в национальной валюте Республики Казахстан. 
 
Место, где будет произведено погашение облигаций: 
По месту нахождения Эмитента, г. Алматы 
 
5-1)Условия и порядок оплаты облигаций: 
Облигации оплачиваются в тенге в безналичной форме. В случаях размещения 
облигаций по подписке условия и порядок оплаты облигаций устанавливаются в 
договорах купли-продажи облигаций. При размещении на организованном рынке 
путем проведения торгов в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" 
оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними документами АО 
"Казахстанская фондовая биржа".  
 
5-2) Обеспечение по облигациям: 
Облигации настоящего выпуска не являются обеспеченными. 
 
5-4) Сведения о представителе держателей облигаций 
Представитель держателей облигаций не предусмотрен 
 
5-5) Инфраструктурные облигации: 
Облигации настоящего выпуска не являются инфраструктурными. 
 
5-6) Порядок учета прав по облигациям: 
Независимый регистратор общества: акционерное общество «Регистраторская 
система ценных бумаг», юридический адрес: РК, г. Алматы, ул. Муратбаева, 75, 
контактные телефоны: 53-57-90, 53-71-77. Лицензия № 0406200345 от 10.03.2005 
г., выданная Агентством  Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций  
Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг  № 000-С-2234 от 09 
августа 2002 года. 
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5-7) Сведения о платежном агенте:  
Платежный агент не предусмотрен.  
 
6) Права, предоставляемы каждой облигацией ее держателю 
Держатели облигаций имеют следующие права: 
-право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные 
проспектом выпуска облигаций; 
-право на получение купонного вознаграждения в сроки, предусмотренные 
проспектом выпуска облигаций; 
-иные права, вытекающие из права собственности на облигацию. 
Случаи досрочного выкупа или неполного размещения облигаций: 
Досрочный выкуп не предусмотрен 
 
7) События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по 
облигациям Эмитента 
Дефолт по облигациям Эмитента наступает в случае задержки выплат или 
неполной выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций 
на десять календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания 
установленных проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения и 
основного долга.  
В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента вознаграждения 
и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении Эмитент обязуется 
выплатить держателям облигаций сумму основного обязательства и пеню за 
каждый день просрочки, исходя из официальной ставки рефинансирования 
Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства.  
В случае наступления дефолта Эмитент будет нести ответственность, 
установленную законодательством Республики Казахстан и будет прилагать все 
усилия для устранения причин дефолта и обеспечения прав держателей 
облигаций.  
 
8) Информация об опционах 
Опционы не предусмотрены. 

 
39. Конвертируемые облигации 
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.  
 
40. Способ размещения облигаций 
1) Срок размещения облигаций:  
Облигации размещаются в течение всего срока обращения. 
2) Порядок размещения облигаций: 
Размещение облигаций осуществляется как на организованном рынке путем 
проведения торгов в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа", так и 
на неорганизованном рынке путем подписки. 
7) Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 
Финансовый консультант:  АО " Seven Rivers Capital",  обладает лицензиями 
Агентства Республики Казахстан на осуществление  деятельности по управлению 
инвестиционным портфелем (№0401200621) и на занятие брокерско-дилерской 
деятельности на рынке ценных бумах с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя (№ 04032014370). Компания является членом АО 
«Казахстанская фондовая биржа» по категориям «К», «Р» и «Н». 
Договор о предоставлении услуг по размещению облигаций  - от 30 апреля 2007 
года 
Адрес: ул. Жибек Жолы, 50    
Телефон:        234 78 09   
 
41. Использование денег от размещения облигаций 
Деньги, полученные от размещения облигаций планируется использовать в 
следующих направлениях: 
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1) Инвестиционная часть – 50% от суммы размещения, 
2) Пополнение оборотных средств и рефинансирование банковских займов –      

50 % от суммы размещения. 
  

8. Дополнительные положения 
 

  42. Ограничения в обращении облигаций: отсутствуют. 
 

43. Сумма затрат на выпуск облигаций:  
         

Наименование База расчета 
Листинговый сбор (вступительный) 475 000 тенге 
Листинговый сбор (ежегодный) 475 000 тенге 

Услуги финансового консультанта 650 000 тенге 
Проведение аудита 26 000 000 тенге 

 
44. Информация для инвесторов. 
Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества, проспектом выпуска 
облигаций, а также другой необходимой информацией, которую общество 
распространяет среди инвесторов по адресу:  г. Алматы, ул. Байзакова/ уг. 
ул.Джандосова, д 293/2 .  
Наименование средств массовой информации, используемых для публикации 
информации о деятельности Акционерного общества:  «Егемен Казахстан», 
«Казахстанская правда» 
 
 
Президент       Швалов. С.А.  
 
 
Главный бухгалтер                                    Ратковская Н.Н.  
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