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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В 
 ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» 

 
(АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz») 

 
 

 
 
«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несёт ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций 
рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики 
Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что 
вся информация, представленная в нём, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Алматы, 2008 г. 
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Внести следующие изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Финансовая компания 
«REAL-INVEST.kz», (далее по тексту - Проспект) зарегистрированный  Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  23 октября 
2003 года.  

 
1. Пункт 5 Проспекта изменить и  изложить в следующей редакции: 

 
      «5. Информация о месте нахождения Акционерного общества, номера контактных 

телефонов и факса, адрес электронной почты:  
050059, Республика Казахстан, г. Алматы, мкрн. «Самал-2», дом 104, 5 этаж,  тел. (727) 262-32-
41, факс (727) 262-32-53, адрес электронной почты: info@realinvest.kz.» 

 
2. Пункт 10.1. Проспекта   изменить и изложить в следующей редакции: 
 

      «10.1. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя, 
отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчётности 
Акционерного общества с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам):  
1) полное официальное наименование Аудитора: Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ЛИРА-АУДИТ»; 
2) место нахождения Аудитора: 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова 82; 
3) государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью МФЮ № 0000248, 
выдано Министерством финансов Республики Казахстан от 21.03.2003 г.. 
4) членство Палаты аудиторов Республики Казахстан.» 
 
3. Пункт 11 Проспекта   изменить и изложить в следующей редакции: 
    

      «11. Дата принятия Акционерным обществом кодекса корпоративного управления (в 
случае, если его принятие предусмотрено уставом Акционерного общества).  
Кодекс корпоративного управления был утвержден внеочередным общим собранием 
акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»   22 июня 2007 года.» 
 
4. Пункт 12 Проспекта   изменить и изложить в следующей редакции: 

 
«12. Совет директоров Акционерного общества:  

1) Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов Совета директоров 
Акционерного общества: 
а) Ниязов Бахт Булатович 1973 года рождения – председатель Совета директоров; 
б) Азымханов Данияр Халидович 1979 года рождения – член Совета директоров; 
в) Нуракинов Нурканат Нурсеитович 1969  года рождения – Член Совета директоров, 
независимый директор. 
г) Перекольский Олег Эдуардович 1971 года рождения - Член Совета директоров, 
независимый директор. 
 

2) должности, занимаемые лицами, осуществляющие функции осуществляющие 
функции Совета директоров Акционерного общества, за последние три года и в 
настоящее время  в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемые должности за последние 3 года и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

1. 
Ниязов Бахт 
Булатович 
1973 г.р. 

10.2003 г. – по настоящее время 
Председатель Совета директоров 
АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»  
08.  2007 года- по настоящее время   Председатель 
Совета директоров АО «АИФРИ «Bosfor» 

2. 
Азымханов Данияр 
Халидович 
1979 г.р. 

03.2008 г. – по настоящее время 
Член Совета директоров АО «Финансовая компания 
«REAL-INVEST.kz» 
08.2007 г. – по настоящее время  
Председатель Совета директоров АО «REAL ASSET 



 3 

MANAGEMENT»; 
08.2007 г. – по настоящее время  
Председатель Совета директоров АО «АИФРИ «Grand 
Capital»; 
05.2007 г.- по настоящее время 
Председатель Совета директоров АО «REAL-INVEST 
RFCA»; 
12.2003 г. – по настоящее время 
Председатель Правления  
АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» 

3 
Нуракинов 
Нурканат 
Нурсеитович 
1969  г.р. 

03.2008 г. – настоящее время  
Член Совета директоров, независимый директор АО 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» 
02.2007 г. – по настоящее время 
Директор Департамента развития проектов, Советник 
Президента АО «ГМК Казахалтын» 
10.2006 г. – 02. 2007 г.  
Консультант по экономическим вопросам ТОО «НТС 
Казахстан» 
02.2005 г. – 09. 2006 г.  
Председатель Правления, член Совета Директоров АО 
«Данабанк»  

4 
Перекольский Олег 
Эдуардович  
1971  г.р.  

03.2008 г. – настоящее время  
Член Совета директоров, независимый директор АО 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» 
03.2002 – по настоящее время 
Финансовый директор АО «Горно-металлургический 
концерн «Казахалтын» 

 

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему 
количеству акций, размещённых Акционерным обществом: акции Акционерного 
общества, принадлежащие членам Совета директоров, составляют 50 %, к общему 
количеству акций, размещенных Акционерным обществом. 

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам 
Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству 
размещённых акций   (долей в уставном капитале) данных организаций:  50% доля 
участия в уставном капитале ТОО «Лингва-Т», принадлежит члену совета директоров-
независимому директору Нуракинову Н.Н.  

5) изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 
указанных изменений: 
  
Состав Совета директоров Акционерного общества с 01 ноября 2005 года по 01 октября 2006 
года: 
1. Ниязов Бахт Булатович – председатель Совета директоров; 
2. Местоев Дауд Магомедович – член Совета директоров; 
3. Азымханов Данияр Халидович – член Совета директоров. 
 
Причина изменений: принятие единственным акционером АО «Финансовая компания «REAL-
INVEST.kz»  решения о  досрочном прекращение полномочий члена Совета директоров  
Калинина Д.Г. и избрании    членом совета директоров  Местоева Д.М. 
 
Состав Совета директоров Акционерного общества с 01 октября 2006 года по 14 марта 2008 
года: 
1. Ниязов Бахт Булатович – председатель Совета директоров; 
2. Местоев Дауд Магомедович – член Совета директоров; 
3. Садыков Марат Абунасырович – член Совета директоров- независимый директор. 
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Причина изменений:  принятие внеочередным  общим собранием акционеров  АО 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»  решения о  досрочном прекращение 
полномочий члена Совета директоров  Азымханова Д.Х.  и избраниии  членом совета 
директоров – независимым директором Садыкова М.А. 
 
Состав Совета директоров Акционерного общества с 14 марта 2008 года по настоящее время: 

1. Ниязов Бахт Булатович – председатель Совета директоров; 
2. Азымханов Данияр Халидович – член Совета директоров; 
3. Перекольский Олег Эдуардович – член Совета директоров, независимый директор; 
4. Нуракинов Нурканат Нурсеитович – член Совета директоров, независимый директор. 

 
Причина изменений: Принятие внеочередным общим собранием акционеров  АО 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от  14 марта 2008 года  решений о досрочном  
прекращении   полномочий члена Совета директоров Местоева Дауда Магометовича и члена 
Совета директоров - независимого директора  Садыкова Марата Абунасыровича и избрании  
членом  Совета директоров Азымханова Данияра Халидовича, членами  Совета директоров – 
независимыми директорами   Перекольского Олега Эдуардовича и Нуракинова Нурканата 
Нурсеитовича.» 
 
5. Пункт 13 Проспекта  изменить и изложить в следующей редакции: 
 
«13. Коллегиальный исполнительный орган Акционерного общества - Правление:  
1) фамилия, имя, отчество, год рождения лица каждого из членов коллегиального 
исполнительного органа Акционерного общества, в том числе председателя правления:  
      1.  Азымханов Данияр Халидович 1979 года рождения – Председатель Правления;  
 2. Васильева Елена Ивановна 1966 года рождения – член правления- Заместитель 
Председателя Правления; 
 3. Бакиева Дина Бактжановна 1978 года рождения –Заместитель Председателя 
Правления, Главный бухгалтер – член Правления. 
2) должности, занимаемые лицами, осуществляющими функции коллегиального 
исполнительного органа Акционерного общества, за последние три года и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием 
полномочий: 

№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество, 
год рождения 

Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее 
время, в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

1. 
Азымханов Данияр 

Халидович 
1979 г.р. 

03.2008 г. – по настоящее время 
Член Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-
INVEST.kz» 
08.2007 г. – по настоящее время  
Председатель Совета директоров АО «REAL ASSET 
MANAGEMENT»; 
08.2007 г. – по настоящее время  
Председатель Совета директоров АО «АИФРИ «Grand Capital»; 
05.2007 г.- по настоящее время 
Председатель Совета директоров АО «REAL-INVEST RFCA»; 
12.2003 г. – по настоящее время 
Председатель Правления  
АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» 
12.2003 г. – по настоящее время 
Председатель Правления  
АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» 

2. 
Васильева Елена 

Ивановна  
1966  г.р. 

06.2008г. – по настоящее время  
Член Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» 
04.2008 г. – по настоящее время  
Член Правления - Заместитель Председателя Правления  АО «ФК 
«REAL-INVEST.kz» 
06.2007 г. - 03.2008 г.  
Управляющий директор АО "Сеть супермаркетов 7'Я" 
10 2005 г. - 11. 2006 г. 
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Менеджер управления бюджетного контроля ТОО "Resmi Group ltd" 
09.2005 г. - 10.2005 г.  
Финансовый директор АО "Premier Страхование" 
07.2005 г. - 09.2005 г.  
Главный бухгалтер АО "Premier Страхование" 
07.2004 г. - 07.2005  г.  
Заместитель Управляющего Департаментом центральной 
бухгалтерии ТОО "Resmi Group ltd" 

3. 
Бакиева Дина 
Бактжановна 

1978 г.р. 

12.2007 г. – по настоящее время 
Член Правления - Заместитель Председателя Правления,   
Главный бухгалтер АО «ФК «REAL-INVEST.kz» 
08.2007 г. – по настоящее время 
Главный бухгалтер АО «REAL ASSET MANAGEMENT» 
05.2007 г. – по настоящее время 
Главный бухгалтер АО «REAL-INVEST RFCA» 
03.2007 г. - 12.2007 г. 
Главный бухгалтер АО «ФК «REAL-INVEST.kz» 
12.2006 г. - 03.2007 г. 
Бухгалтер АО «ФК «REAL-INVEST.kz» 
03.2006 г. - 12.2006 г. 
Заведующая сектором методологии бухгалтерского учета и 
отчетности  
АО «Страховая компания «Евразия», 
по совместительству Главный бухгалтер ТОО «Medical Assistance 
Group» 
04.2005 г. - 02.2006 г. 
Старший бухгалтер АО «БТА Страхование» 

 
 

3) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих лицами, 
осуществляющими функции коллегиального исполнительного органа Акционерного 
общества к общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещённых 
Акционерным обществом: акции Акционерного общества, принадлежащие членам 
Правления составляют 3 ,28 %, к общему количеству акций, размещенных Акционерным 
обществом.» 

 
6. Подпункт 1) пункта 14 Проспекта  изменить и изложить в следующей редакции: 
 
«1) Структурные подразделения Акционерного общества: 
 

№  Наименование подразделения 
1. Правление 
2. Бухгалтерия 
3. Управление трейдинга 
4. Бэк-офис  
5. Департамент управления активами 
6. Департамент инвестиционного банкинга 
7. Управление банковских операций 
8. Управление корпоративных финансов  
9. Управление маркетинга, рекламы и PR 
10. Управление правового обеспечения  
11. Мидл-офис 
12. Отдел управления персоналом 



 6 

13. Отдел информационных технологий 
14. Управление Казначейства 
15. Хозяйственный отдел 
16. Служба управления рисками 
17. Служба внутреннего аудита 

 
7. Подпункт 4) пункта 14 Проспекта  изменить и изложить в следующей редакции: 
 

«4) сведения о руководителях подразделений Акционерного общества (фамилия, имя при 
наличии - отчество, год рождения);  
№ 
п/п 

Наименование подразделения Ф.И.О. руководителя 
подразделения 

Год 
рождения 

1 Председатель Правления Азымханов Данияр Халидович 1979 
2 Заместитель Председателя Правления Васильева Елена Ивановна  

 
1966 

3 Заместитель Председателя Правления Бакиева Дина Бактжановна 1978 
4 Главный бухгалтер Бакиева Дина Бактжановна 1978 
5 Начальник  управления трейдинга - 

Управляющий директор по вопросам 
брокерско-дилерской деятельности 

Дон Сергей Лазаревич 1982 

6 Начальник Бэк-офис  Бакирова Зарина Алимовна 1981 
7 Директор Департамента управления 

активами - Управляющий директор по 
вопросам управления активами 

Должность вакантна   

8 Директор Департамента 
инвестиционного банкинга 

Должность вакантна  

9 Начальник Управления банковских 
операций  

Мушрапилова Оксана 
Вячеславовна 

1977 

10 Начальник Управления корпоративных 
финансов 

Должность вакантна  

11 Начальник управления маркетинга, 
рекламы  и PR – Управляющий директор 
по маркетингу 

Шармар Марина Валериевна 1979 

12 Начальник управления правового 
обеспечения – Управляющий директор 
по юридическим вопросам 

Максимова Наталья Юрьевна 1958 

13 Начальник мидл-офиса Должность вакантна   
14 Начальник отдела управления 

персоналом 
Ирмуратова Элла Амановна 1972 

15 Начальник отдела информационных 
технологий 

Дорофеев Денис Григорьевич  1976 

16 Начальник управления Казначейства Должность вакантна  
17 Начальник хозяйственного управления Гарайханов Иван Александрович 1986 
18 Начальник службы управления рисками Должность вакантна  
19 Начальник службы внутреннего аудита Бакирова Зарина Алимовна 1981 

 
 
8. Пункт 16 Проспекта   изменить и изложить в следующей редакции: 

 
«16. Учредители (акционеры) акционерного общества. 
 

Фамилия, имя, 
отчество, год рождения 

Место нахождения Количество и вид акций, 
предварительно оплаченных 

учредителем (учредителями), или 
процентное соотношение 

голосующих акций, принадлежащих 
акционерам, которые владеют 
десятью и более процентами 
размещенных акций общества 

Ниязов Бахт Булатович, г. Алматы,  ул. 444 751 799 штук простых акций 
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1973 года рождения Тайманова, 43  
46,72 % 

Рахманкулов Румиль 
Галипджанович 

Алматинская область, 
Карасайский район, п. 

Каменка, ул. Подгорная 
139 

476 000 001 штук простых акций 
 

50 % 

» 
 

9. Пункт 17 Проспекта   изменить и изложить в следующей редакции: 
«17. Сведения об организациях, в которых Акционерное общество является крупным 
акционером (участником) – владеет десятью и более процентами размещённых акций 
(долей в уставном капитале) организации. 
 

Наименование 

Свидетельство 
о гос. 
Регистрации, 
место 
нахождение 

Доля в 
УК, к-во 
акций 

Вид деятельности ФИО первого 
руководителя 

АО «REAL 
INVEST RFCA» 

№18-1910-
РФЦА-АО от 
05.02.2007, 
050059, 
Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, мкрн. 
Самал 2, д. 104, 
5 этаж 

100 % 
54 600 000 
штук 

Брокерская и дилерская 
деятельность на рынке 
ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в 
качестве номинального 
держателя, представление 
консультационных, 
информационных и 
аналитических услуг, 
деятельность на 
международных 
финансовых рынках 

Дон Сергей 
Лазаревич 
Председатель 
Правления 

АО «REAL 
ASSET 
MANAGEMENT» 

№ 86139-1910-
АО от 
05.06.2007, 
050059, 
Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, мкрн. 
Самал 2, д. 104, 
5 этаж 

100 % 
54 600 000 
штук 

Профессиональная 
деятельность на рынке 
ценных бумаг, деятельность 
по управлению 
инвестиционным 
портфелем, 
предоставление 
консультационных, 
информационных и 
аналитических услуг, 
деятельность на 
международных 
финансовых рынках 

Тастыгараева 
Рину 
Амангелдыевна 
Председатель 
Правления 

ТОО 
«Микрокредитная 
организация 
«REAL-
CREDIT.kz» 

№ 92041-1910-
ТОО от 
04.05.2008 
050059, 
Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, мкрн. 
«Самал-2»,дом 
104, 5 этаж 

24% 
480 000 
тенге 

Предоставление 
микрокредитов, 
привлечение займов и 
грантов, размещение 
временно свободных 
активов в ценные бумаги, 
депозиты банков и другими 
способами, совершение 
сделок с залоговым 
имуществом, участие в 
уставном капитале других 
юридических лиц, 
реализацию собственного 
имущества, сдачу в аренду 
собственного имущества, 
осуществление лизинговой 
деятельности. 

Ерсеитов 
Елдос 
Ракыжанович 
Директор 
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Финансовая  компания «REAL-INVEST.kz»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІНЕ 
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

(«Финансовая  компания «REAL-INVEST.kz» АҚ) 
 

 
 
 
 

 
«Өкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі 
инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да 
болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымының 
проспектін мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы 
үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспекті Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. 
Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы 
үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және қоғам мен 
орналастырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып 
табылатындығын растайды». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Алматы, 2008 ж. 



 10 

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау 
жөніндегі агенттігімен 2003 жылғы 23 қазанда тіркелген «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» 
АҚ Акциялар шығарылымының проспектіне (бұдан былай мәтін бойынша – Проспект) келесі 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 
 

10. Проспекттің 5-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 
 
      «5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондарының және факсінің 

нөмірлері, электронды поштасының мекен-жайы:  
 

050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., «Самал-2» ықш.ауд., 104-үй, 5-қабат,  тел. (727) 
262-32-41, факс (727) 262-32-53, электронды поштасының мекенжайы: info@realinvest.kz.» 

 
11. Проспекттің 10.1 тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 
 

      «10.1. Акционерлік қоғамның қаржылық есебінің аудитін жүзеге асыратын (жүзеге 
асырған) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні), олардың 
тиісті алқаларға (қауымдастырға, палаталарға) қатысын көресете отырып:   
1) Аудитордың толық ресми атауы: «ЛИРА-АУДИТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; 
2) Аудитордың орналасқан жері: 050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов к-сі, 82; 
3) аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия МФЮ № 0000248, 21.03.2003ж. 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен берілген. 
4) Қазақстан Респбликасының Аудиторлар палатасының мүшесі.» 
 
12. Проспекттің 11-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 
    

      «11. Акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (егер оны 
қабылдау Акционерлік қоғамның жарғысында көзделген болса): 
Корпоративті басқару кодексі «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ акционерлерінің 
2007 жылғы 22 маусымдағы кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген.» 
 
13. Проспекттің 12-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 

 
«12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:  
1) Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің фамилиялары, 

аттары, әкелерінің аттары, туған жылдары: 
а) Ниязов Бахт Булатович 1973 жылы туылған – Директорлар кеңесінің төрағасы; 
б) Азымханов Данияр Халидович 1979 жылы туылған – Директорлар кеңесінің мүшесі; 
в) Нуракинов Нурканат Нурсеитович 1969  жылы туылған – Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор. 
г) Перекольский Олег Эдуардович 1971 жылы туылған - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 
директор. 
 

2) Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі функцияларын жүзеге асыратын тұлғалардың 
хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы,  соның ішінде қоса 
атқарған лауазымдары:  

 

№ 
 
Фамилиясы, аты, 
әкесінің аты    

 
Соңғы 3 жылда және қазіргі уақытта алып отырған  
лауазымдары  

1. 
Ниязов Бахт 
Булатович 
1973 ж.т. 

10.2003 ж. – қазіргі уақыт 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ                       
Директорлар кеңесінің төрағасы  
08.  2007 ж.- қазіргі уақыт   «Bosfor» ТИАИҚ» АҚ 
Директорлар кеңесінің төрағасы 

2. 
Азымханов Данияр 
Халидович 
1979 ж.т. 

03.2008 ж. – қазіргі уақыт 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі 
08.2007 ж. – қазіргі уақыт 
«REAL ASSET MANAGEMENT» АҚ Директорлар кеңесінің 
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төрағасы 
08.2007 ж. – қазіргі уақыт 
«Grand Capital» ТИАИҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 
төрағасы 
05.2007 ж. – қазіргі уақыт 
«REAL-INVEST RFCA» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 
12.2003 ж. – қазіргі уақыт 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Басқарма 
төрағасы  

3 
Нуракинов 
Нурканат 
Нурсеитович 
1969  ж.т. 

03.2008 ж. – қазіргі уақыт 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор  
02.2007 ж. – қазіргі уақыт 
Жобаларды дамыту департаментінің директоры, 
«Қазақалтын» КМК» АҚ Президентінің кеңесшісі  
10.2006 ж. – 02. 2007 ж.  
«НТС Казахстан» ЖШС экономика мәселелері жөніндегі 
кеңесшісі  
02.2005 ж. – 09. 2006 ж.  
Басқарма төрағасы, «Данабанк» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшесі 

4 
Перекольский Олег 
Эдуардович  
1971  ж.т.  

03.2008 ж. – қазіргі уақыт 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 
03.2002 – қазіргі уақыт 
«Қазақалтын» КМК» АҚ қаржы директоры 

 

3) Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың Акционерлік қоғам 
орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы: Акционерлік 
қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялар Акционерлік қоғам 
орналастырған акциялардың жалпы санының 50,00 % құрайды. 

4) Директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдарда тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық ара 
қатынасы:  «Лингва-Т» ЖШС жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 50% директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Нуракинов Н.Н. тиесілі. 

5) Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер және 
көрсетілген өзгерістердің себептері: 
  
2005 жылғы 01 қарашадан 2006 жылғы 01 қазанға дейінгі Акционерлік қоғамның Директорлар 
кеңесінің құрамы: 
4. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы; 
5. Местоев Дауд Магомедович – Директорлар кеңесінің мүшесі; 
6. Азымханов Данияр Халидович – Директорлар кеңесінің мүшесі. 
 
Өзгеріс себебі: «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ жалғыз акционерінің 
Директорлар кеңесінің мүшесі Калинин Д.Г. өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және 
Местоев Д.М. директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы шешім қабылдауы. 
 
2006 жылғы 01 қазаннан 2008 жылғы 14 мамырға дейінгі Акционерлік қоғамның Директорлар 
кеңесінің құрамы: 
4. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы; 
5. Местоев Дауд Магомедович – Директорлар кеңесінің мүшесі; 
6. Садыков Марат Абунасырович – Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор. 
 
Өзгеріс себебі: «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 
жалпы жиналысының Директорлар кеңесінің мүшесі Азымханов Д.Х. өкілеттіктерін мерзімінен 
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бұрын тоқтату және Садыков М.А. директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор етіп сайлау 
туралы шешім қабылдауы. 
 
2008 жылғы 14 наурыздан қазіргі уақытқа дейінгі Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің 
құрамы: 

5. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы; 
6. Азымханов Данияр Халидович – Директорлар кеңесінің мүшесі; 
7. Перекольский Олег Эдуардович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 
8. Нуракинов Нурканат Нурсеитович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. 

 
Өзгеріс себебі: «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ акционерлерінің 2008 жылғы 14 
наурыздағы кезектен тыс жалпы жиналысының Директорлар кеңесінің мүшесі Местоев Дауд 
Магометовичтың және Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Садыков Марат 
Абунасыровичтің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және Азымханов Данияр Халидовичті 
директорлар кеңесінің мүшесі, Перекольский Олег Эдуардович пен Нуракинов Нурканат 
Нурсеитовичті директорлар кеңесінің мүшелері, тәуелсіз директорлар етіп сайлау туралы 
шешім қабылдауы.» 
 
 
14. Проспекттің 13-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 
 

«13. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы – Басқарма:  
1) Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органының әрбір мүшесінің, соның ішінде 

басқарма төрағасының фамилиясы, аты, әкесінің аты:  
 
      1.  Азымханов Данияр Халидович 1979 жылы туған – Басқарма Төрағасы;  
 2. Васильева Елена Ивановна 1966 жылы туған – басқарма мүшесі - Басқарма 
Төрағасының орынбасары; 
 3. Бакиева Дина Бактжановна 1978 жылы туған – Басқарма Төрағасының орынбасары, Бас 
бухгалтер– Басқарма мүшесі – член Правления. 

2) Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы функцияларын жүзеге асыратын 
тұлғалардың хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы,  
соның ішінде қоса атқарған лауазымдары, өкілеттіктерін көрсете отырып:  

 

№ 
 

Фамилиясы, аты, 
әкесінің аты 

 
Соңғы 3 жылда және қазіргі уақытта алып отырған  

лауазымдары 

1. 
Азымханов Данияр 

Халидович 
1979 ж.т. 

03.2008 ж. – қазіргі уақыт 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі  
08.2007 ж. – қазіргі уақыт 
«REAL ASSET MANAGEMENT» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 
08.2007 ж. – қазіргі уақыт 
«Grand Capital» ТИАИҚ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 
05.2007 ж. – қазіргі уақыт 
«REAL-INVEST RFCA» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 
12.2003 ж. – қазіргі уақыт 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ басқарма төрағасы 
12.2003 ж. – қазіргі уақыт 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ басқарма төрағасы 

2. 
Васильева Елена 

Ивановна  
1966  ж.т. 

06.2008 ж. – қазіргі уақыт 
«REAL ASSET MANAGEMENT» АҚ Басқарма мүшесі 
04.2008 ж. – қазіргі уақыт 
«ФК «REAL-INVEST.kz» АҚ Басқарма мүшесі – Басқарма 
төрағасының орынбасары 
06.2007 ж. - 03.2008 ж.  
"Сеть супермаркетов 7'Я" АҚ Басқарушы директоры  
10 2005 ж. - 11. 2006 ж. 
"Resmi Group ltd" ЖШС Бюджетті бақылау басқармасының 
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менеджері  
09.2005 ж. - 10.2005 ж.  
"Premier Страхование" АҚ қаржы директоры 
07.2005 ж. - 09.2005ж.  
"Premier Страхование" АҚ Бас бухгалтері 
07.2004 ж. - 07.2005  ж.  
"Resmi Group ltd" ЖШС Орталық бухгалтерия департаменті 
басқарушысының орынбасары  

3. 
Бакиева Дина 
Бактжановна 

1978 ж.т. 

12.2007 ж. – қазіргі уақыт 
«ФК «REAL-INVEST.kz» АҚ Басқарма мүшесі – Басқарма 
төрағасының орынбасары, Бас бухгалтері  
.2007 ж. – қазіргі уақыт 
 «REAL ASSET MANAGEMENT» АҚ Бас бухгалтері 
.2007 ж. – қазіргі уақыт 
«REAL-INVEST RFCA» АҚ Бас бухгалтері 
03.2007 ж. - 12.2007 ж. 
«ФК «REAL-INVEST.kz» АҚ Бас бухгалтері 
12.2006 ж. - 03.2007 ж. 
 «ФК «REAL-INVEST.kz» АҚ бухгалтері 
03.2006 ж. - 12.2006 ж. 
«Евразия» сақтандыру компаниясы» АҚ бухгалтерлік есеп және 
есеп беру әдістемесі секторының меңгерушісі 
Қосарлас қызметі: «Medical Assistance Group» ЖШС Бас бухгалтері 
04.2005 ж. - 02.2006 ж. 
«БТА Страхование» АҚ аға бухгалтері  

 
 

3) Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы функцияларын жүзеге асыратын 
тұлғаларға тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) Акционерлік қоғам 
орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына 
пайыздық ара қатынасы: Акционерлік қоғам Басқармасының мүшелеріне тиесілі акциялар 
Акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санының 3,28 % құрайды.» 

 
15. Проспекттің 14-тармағының 1) тармақшасы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 
 

« 

1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері: 
 
 

№ р/н Бөлімшенің атауы 
16. Басқарма 
17. Бухгалтерия 
18. Трейдинг басқармасы 
19. Бэк-офис  
20. Активтерді басқару департаменті 
21. Инвестиялық банкинг департаменті 
22. Банктік операциялар басқармасы 
23. Корпоративтік қаржы басқармасы  
24. Маркетинг, жарнама және PR басқармасы 
25. Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы 
26. Мидл-офис 
27. Қызметкерлерді басқару бөлімі  
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28. Ақпараттық технологиялар бөлімі 
29. Казначейлік басқармасы 
30. Шаруашылық басқармасы 
16. Тәуекелдерді басқару қызметі  
17. Ішкі аудит қызметі 

 
 
16. Проспекттің 14-тармағының 4) тармақшасы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 
 

«4) Акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер (фамилиясы, аты 
болса - әкесінің аты, туған жылы); 
№ 
п/п 

Бөлімшенің атауы Бөлімше басшысының аты-
жөні 

Туған жылы 

1 Басқарма төрағасы Азымханов Данияр Халидович 1979 
2 Басқарма төрағасының орынбасары Васильева Елена Ивановна  

 
1966 

3 Басқарма төрағасының орынбасары Бакиева Дина Бактжановна 1978 
4 Бас бухгалтер Бакиева Дина Бактжановна 1978 
5 Трейдинг басқармасының басшысы - 

Брокер-дилерлік қызмет мәселелері 
жөніндегі басқарушы директор  

Дон Сергей Лазаревич 1982 

6 Бэк-офис басшысы  Бакирова Зарина Алимовна 1981 
7 Активтерді басқару департаментінің 

директоры - Активтерді басқару 
мәселелері жөніндегі басқарушы 
директор  

Вакансия  

8 Инвестиялық банкинг департаментінің 
директоры  

Вакансия  

9 Банктік операциялар басқармасының 
басшысы 

Мушрапилова Оксана 
Вячеславовна 

1977 

10 Корпоративтік қаржы басқармасының 
басшысы 

Вакансия  

11 Маркетинг, жарнама және PR 
басқармасының басшысы – Маркетинг 
жөніндегі басқарушы директор  

Шармар Марина Валериевна 1979 

12 Құқықтық қамтамасыз ету 
басқармасының басшысы – Заң 
мәселелері жөніндегі басқарушы 
директор  

Максимова Наталья Юрьевна 1958 

13 Мидл-офис басшысы Вакансия  
14 Қызметкерлерді басқару бөлімінің 

басшысы 
Ирмуратова Элла Амановна 1972 

15 Ақпараттық технологиялар бөлімінің 
басшысы 

Дорофеев Денис Григорьевич  1976 

16 Казначейлік басқармасының басшысы Вакансия  
17 Шаруашылық басқармасының басшысы Гарайханов Иван Александрович 1986 
18 Тәуекелдерді басқару қызметінің 

басшысы 
Вакансия  

19 Ішкі аудит қызметінің басшысы Бакирова Зарина Алимовна 1981 
 
17. Проспекттің 16-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 

 
«16. Акционерлік қоғамның салымшылары (акционерлері). 
 

 
Жөні, 
Аты, 
Тегі, 

туған жылы 

 
 
 
 

Орналасу орны 

Құрылтайшы алдын ала төлеген 
акциялар саны және түрі, қоғамның 

орналастырылған акцияларының он 
және одан көп пайызына ие 

акционерлерге тиесілі дауыс беретін 
акциялардың пайыздық ара 
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қатынасы 
Ниязов Бахт Булатович, 

1973 жылы туылған 
Алматы қ.,  

Тайманов к-сі, 43 
444 751 799 дана жай акциялар 

 
46,72 % 

Рахманкулов Румиль 
Галипджанович 

Алматы облыс, Қарасай 
ауданы, Каменка п., 139 

Подгорная к-сі  

476 000 001 дана жай акциялар 
 

50 % 
 
» 

18. Проспекттің 17-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 
«17. Акционерлік қоғам ірі акционер (қатысушы) – ұйымның орналастырылған 
акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) он және одан да көп пайызына ие - 
болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер. 

Атауы 
Мем.тіркеу 
туралы куәлік, 
орналасқан 
жері 

ЖК үлесі, 
акциялар 
саны 

Қызмет түрі 
Бірінші 
басшысының 
аты-жөні 

«REAL INVEST 
RFCA» АҚ 

№18-1910-
РФЦА-АҚ, 
05.02.2007, 
050059, 
Қазақстан 
Республикасы, 
Алматы қ., 
Самал 2 
ықш.ауд., 104-
үй, 5-қабат 

100 % 
54 600 000 
штук 

Нақтылы ұстаушы ретінде 
клиенттердің шоттарын 
жүргізу құқығымен бағалы 
қағаздар рыногындағы 
брокерлік және дилерлік 
қызмет, кеңес беру, 
ақпараттық, талдау 
қызметтерін көрсету, 
халықаралық қаржы 
рыноктарындағы қызмет 

Дон Сергей 
Лазаревич 
Басқарма 
төрағасы 

«REAL ASSET 
MANAGEMENT» 
АҚ 

№ 86139-1910-
АҚ, 05.06.2007, 
050059, 
Қазақстан 
Республикасы, 
Алматы қ., 
Самал 2 
ықш.ауд., 104-
үй, 5-қабат 

100 % 
54 600 000 
штук 

Бағалы қағаздар 
рыногындағы кәсіби қызмет, 
инвестициялық портфельді 
басқару жөніндегі қызмет, 
кеңес беру, ақпараттық, 
талдау қызметтерін көрсету, 
халықаралық қаржы 
рыноктарындағы қызмет 

Тастыгараева 
Рину 
Амангелдыевна 
Басқарма 
төрайымы 

«Микрокредитная 
организация 
«REAL-
CREDIT.kz» 
ЖШС 

№ 92041-1910-
ЖШС, 
04.05.2008 
050059, 
Қазақстан 
Республикасы, 
Алматы қ., 
Самал 2 
ықш.ауд., 104-
үй, 5-қабат 

24% 
480 000 
тенге 

Микрокредеиттер беру, 
заемдер, гранттар тарту, 
уақытша бос активтерді 
бағалы қағаздарға, 
банктердің депозиттеріне 
орналастыру, кепіл мүлікпен 
басқа да мәмілелер жасау, 
басқа заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталына, өз 
мүлкін таратуға, өз мүлкін 
жалға беруге қатысу, 
лизингтік қызмет атқару  

Ерсеитов 
Елдос 
Ракыжанович 
Директор 

» 
 
19. Проспекттің 17-тармағы келесі редакцияда берілсін: 
 

«50. Инвесторларға арналған ақпарат. 
1) Акционерлік қоғам жарғысының көшірмесімен, акциялар шығарылымының 

проспектісімен, осы құжаттарға енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен, 
Акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептермен 
инвесторлар таныса алатын орындар туралы ақпарат.  
 

Акционерлік қоғам жарғысының көшірмесімен, акциялар шығарылымының проспектісімен, осы 
құжаттарға енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен, акцияларды орналастыру  
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