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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 

 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «REAL-INVEST.kz» 
 

(АО «ФК «REAL-INVEST.kz») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие 
требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей 
в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Алматы, 2008 г. 
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Внести следующие изменения и дополнения в Проспект выпуска облигаций АО «Финансовая 
компания «REAL-INVEST.kz», (далее по тексту - Проспект) зарегистрированный  Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  
12 сентября 2007 года. 

 

1. Пункт 12 Проспекта изменить и  изложить в следующей редакции: 
 

« 12. Структура органов управления эмитента 
    Органы управления эмитента: 
 Высший орган – Общее собрание акционеров; 
 Орган управления – Совет Директоров; 
 Исполнительный орган – Правление; 
 Контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 
  К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся решение 

следующих вопросов: 
 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой 

редакции; 
 Утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и 

дополнений в него; 
 Добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
 Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении 

вида неразмещенных объявленных акций Общества; 
 Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов и 

Председателя, а также досрочное прекращение их полномочий; 
 Определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их 

изменение; 
 Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий 
выплаты вознаграждения членам Совета директоров; 

 Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
 Утверждение годовой финансовой отчетности; 
 Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 

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

 Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении 
случаев, перечисленных в п. 7.5. Устава. 

 Определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров; 

 Утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена 
учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
 Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества; 
 Введение и аннулирование «золотой акции»; 
 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; 

 Утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении 
которых обществом имеется заинтересованность; 

 Иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательными актами к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие 
вопросы: 

 Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
 Принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров 

Общества; 
 Принятие решения о размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве 

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

 Принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и 
цене их выкупа; 

 Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
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 Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества; 
 Определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования 

Председателя Правления и членов исполнительного органа; 
 Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке 

рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося 
предметом крупной сделки; 

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

 Принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 

 Принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по 
вопросам их деятельности; 

 Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 

 Определение информации, носящий конфиденциальный характер и составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

 Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность; 

 Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, 
досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного 
оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества. 

 Принятие решений, касающихся создания, деятельности и прекращения существования 
созданных Обществом паевых инвестиционных фондов; 

 Определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита;  

 Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, 
не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
 - Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не 

отнесенным настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан к 
компетенции других органов и должностных лиц Общества; 

 Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета 
директоров; 

 Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с 
нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент 
заключения сделки стороны знали о таких ограничениях; 

 функции, права и обязанности члена Правления определяются настоящим Законом, 
иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также 
индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с обществом. 
Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления 
подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это 
Общим собранием. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами 
Правления подписывается его Председателем. 

 Председатель Правления: 

 организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров; 
 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими 

лицами; 
 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, 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; 

 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из 
членов Правления; 

 распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
членами Правления; 
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 осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и 
совета директоров. 

 
К исключительной компетенции Службы внутреннего аудита относятся следующие 

вопросы: 
 не менее чем раз в полгода, проводить плановые и внеплановые внутренние аудиторские 

проверки подразделений и отдельных сотрудников Компании. В том числе в целях 
улучшения внутреннего контроля и системы управления рисками, вести учет и 
мониторинг выявленных нарушений при осуществлении операций.  

 осуществлять регулярные внутренние проверки подразделений Компании, функции 
которых предусматривают проведение операций с финансовыми инструментами ; 

 осуществлять контроль за выполнением структурными подразделениями Компании 
требований законодательства Республики Казахстан, предписаний государственных 
органов, регулирующих деятельность Компании, внутренних приказов и распоряжений 
Компании; 

 обеспечивать документирование каждого факта проверки и оформлять отчет по 
результатам проверок, отражающий все выявленные недостатки и нарушения; 

 обеспечивать сохранность документов, полученных и сформированных в ходе 
проведения внутреннего аудита; 

 доводить до сведения Совета директоров и руководства Компании обо всех выявленных 
нарушениях и недостатках в деятельности Компании, его структурных подразделений, 
отдельных сотрудников; 

 соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, ставших известными в силу 
своих полномочий, включенных в Перечень конфиденциальной информации Компании; 

 разрабатывать руководству Компании рекомендации по устранению выявленных 
недостатков и нарушений в деятельности структурных подразделений, а также 
улучшению и повышению эффективности деятельности Компании, с указанием 
конкретного перечня мероприятий; 

 информировать руководство Компании о необходимости: отстранения от выполнения 
своих обязанностей работников Компании, нарушивших свои функциональные 
обязанности; либо ограничения или приостановления некоторых операций Компании при 
наличии соответствующих оснований; 

 взаимодействовать с внешними аудиторами, органами государственного регулирования и 
надзора по вопросам достоверности учета и отчетности, организации внутреннего 
контроля и аудита в Фонде; 

 проводить не реже одного раза в год совместные встречи с внешним аудитором 
Компании для обсуждения выявленных внутренним или внешним аудитором недостатков 
в системе внутреннего контроля Компании;  

 проводить оценку возможности появления дополнительных существенных рисков 
Компании, связанных с соблюдением нормативных правовых актов Республики 
Казахстан, регулирующих деятельность Компании, при внедрении новых видов 
финансовых услуг; 

 осуществлять контроль за соблюдением структурными подразделениями Компании 
внутренних правил и процедур Компании, исполнением рекомендаций внутренних и 
внешних аудиторов, мер воздействия и иных требований уполномоченного органа; 

 вести порядок приема и рассмотрения жалоб по вопросам бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля Компании, предоставить работникам Компании возможность 
выражать свои сомнения по указанным вопросам на конфиденциальной основе; 

 проводить проверки руководящих работников Компании на предмет выявления 
концентрации у них полномочий и функций по управлению деятельностью Компанией, а 
также соответствия проводимых операций утвержденной корпоративной стратегии, 
политикам и процедурам Компании ; 

 проводить регулярные внутренние проверки операций, совершаемых за счет активов 
клиентов, проверять правильность совершения сделок; 

 обеспечивать контроль за регулярным осуществлением сверок с банком-кастодианом; 
 обеспечивать соответствие учета и оценки активов Компании; 
 совместно с внешними аудиторами проверять точность сведений, предоставляемых 

подразделениями Компании, отвечающими за ведение бухгалтерского учета и 
отчетности, в подразделение по управлению рисками; 

 при проверке подразделения, отвечающего за ведение бухгалтерского учета и отчетности 
обеспечить контроль следующих вопросов:  
 правильность обработки ежедневных балансов; 
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 соответствие учетной политики Компании международным стандартам финансовой 
отчетности; 

 наличие фактов необоснованных бухгалтерских манипуляций с финансовыми 
отчетами; 

 правильность учета активов Компании; 
 соответствие методов учета и составления отчетности требованиям, установленным 

в учетной политике Компании; 
 полнота и правильность раскрытия Компанией в годовом отчете структуры и размера 

рисков; 
 по результатам проводимых проверок определять уровень владения персоналом 

Компании знаниями нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих 
деятельность Компании, международных стандартов, законодательства Республики 
Казахстан; 

 проводить внутренние проверки в соответствии с планом, утвержденным Советом 
директоров Компании.» 

 
2. Пункт 13 Проспекта изменить и  изложить в следующей редакции: 

«13. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

№ 
Фамилия, Имя, 
Отчество, год 

рождения 

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

числе по совместительству 

Участие в уставном 
капитале (акции/доли) 

эмитента и в его 
дочерних и зависимых 

организациях с 
указанием долей 

участия 

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» 

46,72 % 

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 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» 

3,28 % 

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.  

Нет 
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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» 

Нет 

 
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. 
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.» 
 
3. Пункт 14 Проспекта изменить и  изложить в следующей редакции: 

 

«14. Исполнительный орган эмитента 
 

№ 
Фамилия, Имя, 
Отчество, год 

рождения 

Должности, занимаемые за 
последние три года и в настоящее 

время, в хронологическом порядке, 
в том числе по совместительству 

Участие в 
оплаченном 

уставном капитале 
эмитента и 

организациях, с 
указанием долей 

участия 

1 Азымханов Данияр 
Халидович 

03.2008 г. – по настоящее время 
Член Совета директоров АО 
«Финансовая компания «REAL-

3,28 % 
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1979 г.р. 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. 
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" 

Нет 

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» 

 
 
 
 
 

Нет 
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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» 

» 

4. Подпункт 1) пункта 17 Проспекта изменить и  изложить в следующей редакции: 
1) Структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента.  
 

№  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 
13. Отдел информационных технологий 
14. Управление Казначейства 
15. Хозяйственный отдел 
16. Служба управления рисками 
17. Служба внутреннего аудита 

 
Представительство в г. Астана, место нахождения: г. Астана, мкрн. Самал 12, Бизнес-центр Астана 
Тауэрс, 3 этаж. Руководитель – Мухамеджанов Марлен Манапович, 1970 года рождения. 

 
5. Подпункт 3) пункта 17 Проспекта изменить и  изложить в следующей редакции: 

«3) Сведения о руководителях структурных подразделений эмитента 
№ 
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 

Кошербаев Меирман 
Меирбекович 

1984 

8 Директор Департамента 
инвестиционного банкинга 

Должность вакантна  
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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 

 
6. Подпункт 1) пункта 18 Проспекта изменить и  изложить в следующей редакции: 

«1) Общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и 
сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, при 
наличии – отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют 
десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента  

      Общее количество крупных акционеров: 2 (два) акционера. 

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, 
1973 года рождения 

г. Алматы,  ул. 
Тайманова, 43 

444 751 799 штук простых акций 
 

46,72 % 
Рахманкулов Румиль 

Галипджанович 
Алматинская область, 
Карасайский район, п. 

Каменка, ул. Подгорная 
139 

476 000 001 штук простых акций 
 

50 % 

 
7. Пункта 19 Проспекта изменить и  изложить в следующей редакции: 

 
«19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его 
места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном 
капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого 
руководителя. 

 
Наименование Место нахождение Процентное 

соотношение 
акций (доли) 

эмитента 
в его уставном 

капитале 

Вид деятельности ФИО первого 
руководителя 

   Брокерская и дилерская 
деятельность на 
специальной торговой 
площадке Регионального  
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«REAL – INVEST.kz» ҚАРЖЫ КОМПАНИЯСЫ» 
 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ  
 

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 
ПРОСПЕКТІСІНЕ  

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРМАЛАР 
 

(«REAL – INVEST.kz» ҚК» АҚ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
«Облигацияларды шығаруды өкілетті органмен мемлекеттік тіркеу инвесторларға проспектісінде 
сипатталған облигацияны сатып алу жайлы қандай-да бір ұсыныс жасауды аңғартпайды. 
Облигацияны шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған өкілетті орган аталған құжаттағы 
ақпараттың дұрыстығына жауапкершілік танытпайды. Облигацияларды шығару проспектісі тек қана 
Қазақстан Республикасының заңының талаптарына сәйкес қарастырылды. Эмитенттің лауазымды 
тұлғалары осы проспектісіндегі көрсетілген ақпараттың дұрыстығына жауапкершілік танытып, және 
онда көрсетілген барлық ақпараттың эмитент пен оның облигациясына қатысты инвесторларды 
жаңылысуға алып келмейтіндігін және шынайы екендігін растайды».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы қ., 2008 ж. 
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Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау 
жөніндегі агенттігімен 2007 жылғы 23 қазанда тіркелген «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» 
АҚ Облигациялар шығарылымының проспектіне (бұдан былай мәтін бойынша – Проспект) келесі 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 
 

 
8. Проспекттің 12-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 
 
«12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы 

Эмитенттің басқару органдары: 
 Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы кеңесі; 
 Басқару органы – Директорлар Кеңесі; 
 Атқарушы орган – Басқарма; 
 Бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі.  
 
Акционерлердің жалпы кеңесінің сөзсіз жарамдылығына келесі сұрақтардың шешілуі 
кіреді: 
 Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын 

бекіту; 

 Қоғамды корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу; 

 Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;  
 Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау немесе 

Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту; 
 Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелері мен Төрағасын 

сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

 Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ 
оларды өзгерту; 

 Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін 
сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау; 

 Қоғамға аудит жасайтын аудиторлық ұйымды анықтау; 
 Жылдық қаржы есептілігін бекіту; 
 Қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, Қоғамның жай 

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

 Жарғының 7.5-тармағында көрсетілген жағдайлар туған жағдайда Қоғамның жай акциялары 
бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау. 

 Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын 
айқындау; 

 Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда 
олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы 
бекіткен болса, әдістемені бекіту); 

 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 
 Қоғам қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін айқындау; 
 «алтын акицияны» енгізу және күшін жою;  

 Қоғамға тиесiлi барлық активтердiң жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын 
сомадағы активтердiң бiр немесе бiрнеше бөлiгiн беру арқылы қоғамның өзге заңды 
тұлғаларды құруға немесе олардың қызметiне қатысуы туралы шешiм қабылдау; 

 қоғамның iрi мәмiлелер жасасуы және жасалуына Қоғам мүдделi болатын мәмiлелер жасасу 
туралы шешiмдерiн бекiту; 

 шешiм қабылдау осы заң актілерімен акционерлердiң жалпы жиналысының ерекше 
құзыретiне жатқызылған өзге де мәселелер. 

 
Директорлар кеңесінің қалтқысыз жарамдылығына келесі сұрақтар кіреді:  
 Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу; 
 Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы 

шешім қабылдау; 
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 Қоғамның акцияларын орналастыру және олардың жарияланған акциялардың саны 
шегiнде орналастырылу бағасы туралы шешiм қабылдау; 

 қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы 
туралы шешiм қабылдау; 

 қоғамның жылдық қаржы есептiлiгiн алдын ала бекiту; 
 қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау; 
 Басқарма Төрағасының және атқарушы оган мүшелерінің лауазымдық жалақысының 

мөлшерлерін және еңбекке  ақы төлеу мен сыйақы  тағайындау шарттарын белгілеу; 
 Аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушының Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не 

ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша 
қызметіне төленетін ақының мөлшерін айқындау; 

 қоғамның iшкi қызметiн реттейтiн құжаттарды бекiту (бұған қоғам қызметiн ұйымдастыру 
мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), соның ішінде Қоғамның 
бағалы қағаздарына аукциондарды және жазылуды өткізу шарттары мен тәртібін 
белгілейтін ішкі құжатты бекіту;    

 қоғамның филиалдары мен өкiлдiктерiн құру және жабу туралы шешiмдер қабылдау және 
олар туралы ережелердi бекiту; 

 Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан астам пайызын 
(жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ 
олардың қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау; 

 қоғамның мiндеттемелерiн оның өзiндiк капиталы мөлшерiнiң он және одан да көп процентi 
болатын шамаға көбейту; 

 Қоғам немесе оның қызметтiк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де  құпия 
болып табылатын  қызметi туралы ақпаратты айқындау; 

 iрi мәмiлелер және жасалуына Қоғам мүдделi мәмiлелер жасасу туралы шешiмдер 
қабылдау; 

 Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның 
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік хатшысының 
лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау; 

 Қоғаммен қурылған жарналық инвестициялық қорларды құру  қызметін жүргізу және 
тоқтатуға  қатысты шешімдерді қабылдау; 

 Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы жэне сыйлықақы төлеудің 
мөлшері мен талаптарын айқындау; 

 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген, акционерлердiң 
жалпы жиналысының ерекше құзыретiне жатпайтын өзге де мәселелер. 

 
Басқармасының кеңесінің қалтқысыз жарамдылығына келесі сұрақтар кіреді:  
 Басқарма осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заң актілерімен Қоғамның 

басқа органдарының және Қоғамның лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған, 
Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. 
 Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін 

орындауға міндетті. 
 Қоғам егер мәмілені жасау сәтені тараптар мұндай шектеулер туралы білгендігін 

дәлелдесе, Қоғам белгілеген шектеулерді оның Басқармасы бұза отырып жасаған 
мәмілелерінің жарамдылығын дауласуға құқылы. 
 Басқарма мүшесiнiң функциялары, құқықтары мен мiндеттерi осы Заңмен, Қазақстан 

Республикасының өзге де заң актiлерiмен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталған адам мен 
қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгiленедi. Қоғам атынан Басқарма 
Төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесiнiң Төрағасы немесе 
осыған Жалпы жиналыс уәкiлеттiк берген адам қол қояды. Басқарманың қалған 
мүшелерiмен жасалатын жеке еңбек шартына оның Төрағасы қол қояды.   

Басқарма төрағасы: 
 акционерлердiң жалпы жиналысы мен директорлар кеңесi шешiмдерiнiң орындалуын 

ұйымдастырады; 
 үшiншi тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенiмхатсыз әрекет етедi; 
 үшiншi тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкiлдiк ету құқығына сенiмхат бередi; 
 қоғам қызметкерлерiн қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, 

оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртiптiк жазалар қолданады, қоғамның 
штат кестесiне сәйкес қоғам қызметкерлерiнiң  лауазымдық  айлықақыларының және 
айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерiн белгiлейдi, қоғам қызметкерлерiне 
берiлетiн сыйлықақы мөлшерiн айқындайды; 
 өзi болмаған жағдайда өз мiндеттерiн атқаруды Басқарма мүшелерiнiң бiрiне жүктейдi; 
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 Басқарма мүшелерiнiң арасында мiндеттердi, сондай-ақ өкiлеттiк саласын және 
жауапкершiлiктi бөледi; 
 акционерлерiнiң жалпы жиналысы мен директорлар кеңесiнiң шешiмдерiнде белгiленген 

өзге де функцияларды жүзеге асырады. 
 
Ішкі аудитінің қызметінің  қалтқысыз жарамдылығына келесі сұрақтар кіреді: 
 
 жарты жылда кем дегенде бір рет Компания бөлімшелерінде және жеке қызметкерлер 

арасында жоспарлы және жоспардан тыс ішкі аудиторлық тексерістер жүргізу.  Сонымен 
қатар ішкі бақылауды және тәуекелдерді басқару жүйелерін жақсарту мақсатында 
операцияларды атқару кезінде анықталған бұзылулардың есебін жүргізу және бақылау.   

 функциялары қаржы құралдарымен операциялар жүргізуді қарастыратын Компания 
бөлімшелерінде тұрақты ішкі тексерулер өткізу;   

 Компания бөлімшелерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, Компания 
қызметін реттейтін мемлекеттік органдардың ескертулерін, Компанияның ішкі 
бұйрықтарын және жарлықтарын орындауын бақылау;   

 әрбір тексеріс дерегін құжаттауды қамтамасыз ету және тексеріс нәтижелері бойынша 
барлық кемшіліктер мен бұзылуларды баяндайтын есептерді рәсімдеу;    

 ішкі аудит жүргізу барысында алынған және құралған құжаттардың сақтығын қамтамасыз 
ету;   

 Директорлар кеңесі мен Компания басшылығының назарына Компанияның, оның 
құрылымдық бөлімшелерінің, жеке қызметкерлерінің қызметіндегі барлық анықталған 
кемшіліктер мен бұзылулар туралы мәліметтерді жеткізу;   

 өз өкілеттіктерін атқару барысында оған мәлім болған Компанияның құпия ақпараттар 
тізбесіне енгізілген мәліметтерге қатысты құпиялылықты сақтау;    

 Компания басшылығына құрылымдық бөлімшелердің қызметінде анықталған кемшіліктер 
мен бұзылуларды жою бойынша, сонымен қатар Компания қызметін жақсарту және 
тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу және нақты шаралар тізбесін көрсету;   

 Компания басшылығына өзінің функционалдық міндеттерін бұзған Компания 
жұмыскерлерін өз міндеттерін орындаудан босату не болмаса сәйкесінше негіздер болған 
жағдайда Компанияның кейбір операцияларын шектеу немесе тоқтату қажеттілігі туралы 
хабарлау;    

 есеп пен есептілік шынайылығы, Қорда ішкі бақылау мен аудитті ұйымдастыру 
мәселелері бойынша сыртқы аудиторлармен, мемлекеттік реттеу және қадағалау 
органдарымен өзара қарым-қатынас орнату;   

 Компанияның ішкі бақылау жүйесінде ішкі немесе сыртқы аудитормен анықталған 
кемшіліктерді талқылау үшін жылына кем дегенде бір рет ортақ кездесулер өткізу;  

 жаңа қаржы қызметтерін енгізген жағдайда Компания қызметін реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін сақтаумен байланысты Компанияда 
қосымша елеулі тәуекелдердің туындау мүмкіндігін бағалау;   

 Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің Компанияның ішкі ережелерін және 
процедураларын сақтауын, ішкі және сыртқы аудиторлардың ұсыныстарын орындауын, 
уәкілетті органның ықпал ету шараларын және басқа талаптарын орындауын бақылау;   

 Компанияның бухгалтерлік есебі және ішкі бақылау мәселелері бойынша шағымдарды 
қабылдау және қарау тәртібін жүргізу, Компания жұмыскерлеріне құпия негізде аталмыш 
мәселелер бойынша өз көзқарастарын білдіруге мүмкіндік беру;   

 Компанияның басқарушы жұмыскерлерінің Компания қызметін басқару бойынша 
өкілеттіктерін және функцияларын дұрыс атқаруын, сонымен қатар жүргізілетін 
операциялардың Компаниямен бекітілген корпоративтік стратегияға, саясатқа және 
процедураларға сәйкестігін тексеру;   

 клиенттер активтерінің есебінен жасалатын операцияларға тұрақты ішкі тексерістер 
өткізу, мәмілелердің дұрыс жасалуын тексеру;   

 банк-кастодианмен тұрақты түрде салыстыра тексеру жұмыстарының атқарылуын 
бақылау; 

 Компания активтерін есепке алу мен бағалаудың сәйкестігін қамтамасыз ету; 
 сыртқы аудитормен бірлікте бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізуге жауап беретін 

Компания бөлімшелерімен тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшеге ұсынылатын 
мәліметтердің дәлдігін тексеру; 

 бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізуге жауап беретін бөлімшелерді тексеру кезінде 
келесі мәселелердің бақылануын қамтамасыз ету:   
 күн сайынғы баланстардың дұрыс өңделуін; 
 Компанияның есеп саясатының халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына 

сәйкестігін;    
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 қаржы есептілігінде негізсіз бухгалтерлік айла-амал деректерінің болуын;   
 Компания активтерін есепке алу дұрыстығын; 
 есепке алу және есептілікті құрастыру әдістерінің Компанияның есеп саясатында 

белгіленген талаптарға сәйкестігін;   
 Компанияның жылдық есепте тәуекел құрылымы мен мөлшерін толық және дұрыс 

ашуын; 
 жүргізілген тексерістердің нәтижесі бойынша Компания қызметкерлерінің Компания 

қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, 
халықаралық стандарттарды, Қазақстан Республикасының заңнамасын білу деңгейін 
анықтау; 

 Компанияның Директорлар кеңесімен бекітілген жоспарға сәйкес ішкі тексерістер өткізу.» 
 
9. Проспекттің 13-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 

 
«13. Эмитенттің (бақылаушы кеңестің) Директорлар кеңесінің мүшелері 
 

№ Тегі, Аты, Жөні, 
туылған жылы 

Соңғы үш жылда және қазіргі 
кездегі қызметтері, 

хронологиялық тәртіпте, оның 
ішінде қосымша атқарған 

қызметтері 

Эмитенттің жарғылық 
капиталға (акциясы/үлесі) 

қатысуы және оның 
екінші дәрежелі немесе 

басқа ұйымдардағы 
қатысу үлесінің көрсетілуі  

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 

46,72 % 

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 
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  

3,28 % 

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 

Жоқ 
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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 

Жоқ 

 
 
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 
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.» 
 
 
10. Проспекттің 14-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 
«14. Эмитенттің орындаушы органы 
 

№ Тегі, Аты, Жөні, 
туылған жылы 

Соңғы үш жылда және қазіргі кездегі 
қызметтері, хронологиялық тәртіпте, 

оның ішінде қосымша атқарған 
қызметтері 

Эмитенттің төленген 
жарғылық капиталға 

қатысуы және 
ұйымдардағы қатысу 

үлесі көрсетілген 
1 Азымханов Данияр 03.2008 ж. – қазіргі уақыт 3,28 % 
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Халидович 
1979 ж.т. 

«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 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  

Жоқ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жоқ 
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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  

» 
 
11. Проспекттің 17-тармағының 1) тармақшасы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 

 
«1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары және өкілеттіліктері  
 

№ 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  
28. Ақпараттық технологиялар бөлімі 
29. Казначейлік басқармасы 
30. Шаруашылық басқармасы 
16. Тәуекелдерді басқару қызметі  
17. Ішкі аудит қызметі 

Астана қ. өкілдік, орналасқан жері: Астана қ., Самал – 12, бизнес-центр Астана Тауэрс, 3 этаж. 
Басқарушы Мухамеджанов Марлен Манапович, 1970 жылы туылған.» 

 
12. Проспекттің 17-тармағының 3) тармақшасы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 
 
«3) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің жетекшілері туралы мәліметтер 
 

№ 
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  
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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 
» 
 
13. Проспекттің 18-тармағының 1) тармақшасы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 

 
«1) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны және эмитент үлестерінің 
(орналастырылған және дауыс беруші акцияларының) он және одан да көп пайызына ие 
акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (заңды тұлғаның толық және қысқартылған 
атауы, орналасқан жері немесе жеке тұлғаның аты-жөні, болса, әкесінің аты)  

Ірі акционерлердің жалпы саны: 2 (екі) құрылтайшылар. 

 
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 

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 % 
 

 
14. Проспекттің 19-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін: 
«19. Эмитент он немесе одан көп акцияларына (үлесіне) ие болатын заңды тұлғалары 
туралы, заңды тұлғаның толық атауы, оның мекен жайы көрсетілген мәліметтер, оның 
жарғылық капиталындағы эмитенттің акциялық (үлестік) пайыздық сәйкестігі, қызмет 
түрі, бірінші жетекшісінің аты, жөні бар болса тегі көрсетіледі. 

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,  

100 % 
54 600 000  

Нақтылы ұстаушы ретінде 
клиенттердің шоттарын 
жүргізу құқығымен бағалы  

Дон Сергей 
Лазаревич 
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