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«Облигацияларды шығаруды өкілетті органмен мемлекеттік тіркеу инвесторларға 
проспектіде 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 сəйкес 
қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі көрсетілген 
ақпараттың дұрыстығына жауапкершілік танытып, жəне онда көрсетілген барлық 
ақпараттың эмитент пен оның облигациясына қатысты инвесторларды жаңылысуға алып 
келмейтіндігін жəне шынайы екендігін растайды».  

 
 

Алматы, 2007 жыл 
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1. Эмитент туралы жалпы мəлімет 
 
2. Эмитенттің атауы 

 
Эмитенттің толық атауы 

 
Мемлекеттік тілде: «REAL-INVEST.kz» қаржы компаниясы» акционерлік қоғамы; 
Орыс тілінде: Акционерное общество  «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»; 
Ағылшын тілінде: «Financial company «REAL-INVEST.kz» Joint-Stock Company. 
      Эмитенттің қысқаша атауы 
Мемлекеттік тілде: «REAL-INVEST.kz» қаржы компаниясы» АҚ; 
Орыс тілінде: АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»; 
Ағылшын тілінде: «Financial company «REAL-INVEST.kz» JSC. 
 
Эмитенттің іс жүзіндегі өмір сүру кезеңінде атауында өзгеріс болған жоқ.  
 

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу туралы мəлімет  
Мемлекеттік тіркеу Алматы қ. əділет Департаментімен жүзеге асты (заңды тұлғаның 

мемлекеттік тіркеу куəлігінің № 57284-1910-АО, 13.08.2003 ж.) 
 

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі 
600900523868 
 
5. Эмитенттің мекен жайы, байланыс телефондары мен факсы, электрондық 

почтаның мекені туралы ақпарат 
Эмитенттің орналасу орны: Қазақстан Республикасы, 050100, Алматы қ-сы,  Əйтеке би 
к-сі, 34/29. Телефон: Факс: www.realinvest.kz

 
6. Эмитенттің банктік реквизиттері 
АҚ «Казкоммерцбанк», ИИК 080467343, БИК 190501724, Кбе 17 

 
7. Эмитент қызметінің түрі 
− лицензияларға сəйкес бағалы қағаздар нарығында кəсіби қызмет: 
нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар 
рыногында брокерлік-дилерлік қызмет көрсету; 
бағалы қағаздар рыногында инвестициялық портфельді басқару жөніндегі кызмет  
көрсету;  
− банктік заңнамамен көзделген ұлтық валютада банктер  жүзеге асыратын банктік 

оңаша операцияларды жүргізуге: 
1) туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы қағаздарды сатып алу, сату жəне олар 

бойынша сыйақы алу мақсатында ұлттық жəне шетел валютасында заңды тұлғалардың 
банк шоттарын ашу жəне жүргізу;

2) туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы қағаздарды сатып алу, сату жəне олар 
бойынша сыйақы алу мақсатында банктердің жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу жəне жүргізу;

3) аударым операциялары: туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы қағаздарды 
сатып алу, сату жəне олар бойынша сыйақы алу кезінде заңды жəне жеке тұлғалардың 
ақшасын аудару жөніндегі тапсырмаларын орындау;

4) банктік заем операциялары: төлем жасалу, мерзімдік жəне қайтарылу шартымен 
ақшалай кредиттер беру мынадай талаптардың біреуін орындаған кезде: 
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    бірінші санатты брокер жəне (немесе) дилер жарғылық  капиталдың он жəне одан астам 
процентіне сəйкес келетін қатысу үлесіне иелік ететін не клиенттің орналастырылған 
акциялары жалпы санының акциялардың он жəне одан астам процентіне иелік ететін 
клиентке-заңды тұлғаға заем берілу;
заем клиенттің заңды тұлғаның жарғылық капиталының он жəне одан астам процентіне 

сəйкес келетін қатысу үлесін иеленуі үшін не акционерлік қоғамның орналастырылған 
акцмялары жалпы санының акциялардың он жəне одан астам процентіне иеленуі үшін 
арналған;
заем заңды тұлғаға кемінде 60 миллион теңге сомада беріледі;
5) туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы қағаздарды сатып алу, сату 
қсатында шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру.ма   
8. Эмитентке жəне шығарылған бағалы қағазға халықаралық үйымдармен 

немесе Қазақстан Республикасының рейтингілік агенттіктерімен берілген 
рейтингісінің бар болуы туралы мəлімет. Қаржылық агенттік статусының 
берілуі туралы мəлімет.   

Эмитентке шығарылған бағалы қағаздар бойынша халықаралық қаржылық 
агенттіктермен жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингілік агенттіктерімен 
берілген рейтингісі жоқ. Қаржылық агенттік статусы жоқ.  
 

9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілеттіліктерінің атауы, тіркеу күні, 
орналасу орны мен почталық мекен жайы  

 
Наименование Тіркеу күні Орналасқан жері 
Астана қ. өкілдігі № 3739-1901-П-о от 

06.09.2007 г. 
Астана қ., Сарыарка ауданы, Самал шағын ауданы12, 

Астана Тауэр Бизнес-орталығы, 3 қабат 
 

10. Эмитенттің соңғы үш аяқталған жылға қаржылық есеп аудит жасаған 
(жасаушы) аудиторлық ұйымның (аудитордың жөні аты бар болса тегі) ресми 
толық атауы жəне олардың сəйкес ұжымға (ассоциацияға, палатаға) мүшелігі  

Эмитенттің қаржылық есебінің шынайылығына аудиторлық тексеруді 2004 жылы 
«ATIKVA AUDIT COMPANY» жауапкершілігі шектелген серіктестікпен жүргізілді. 
Аудиторлық қызмет жүргізу туралы құқығы 05.04.2000 жылғы №0000082 Мемлекеттік 
лицензиясы, жетекшісі - Айзенштат Ю.А. Мекен жайы: Алматы қ., Абай к-сі, 68/74 үй, тел. 
242-27-59. Қазақстан Республикасы аудиторлар палатасының мүшелігі. 

Эмитенттің қаржылық есебінің шынайылығына аудиторлық тексеруді 2005 жылы  
«ATIKVA AUDIT COMPANY» жауапкершілігі шектелген серіктестікпен жүргізілді. 
Аудиторлық қызмет жүргізу туралы құқығы 05.04.2000 жылғы №0000082 Мемлекеттік 
лицензиясы, жетекшісі - Айзенштат Ю.А. Мекен жайы: Алматы қ., Абай к-сі, 68/74 үй, тел. 
242-27-59. Қазақстан Республикасы аудиторлар палатасының мүшелігі . 

Эмитенттің қаржылық есебінің шынайылығына аудиторлық тексеруді 2006 жылы  
«ЛИРА-АУДИТ» жауапкершілігі шектелген серіктестігінің Алматылық өкілеттілігімен 
жүзеге асты, аудиторлық қызметті жүргізу туралы мемлекеттік лицензиясы ƏҚМ № 
0000248, 21.03.2003 ж., жетекшісі – Айзенштат Ю.А. Мекен жайы: 050008, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ., Əуезов к-сі, 82 үй, тел./факс: 242-27-59. Қазақстан 
Республикасының аудиторлар палатасының мүшелігі.  
Көрсетілген аудиторлық компаниямен келіспеушілік болған жоқ. 

 
     Эмитенттің соңғы үш аяқталған жылға қаржылық есеп тиісті қызмет 

көрсетуге шарттар жасалған заң жəне қаржы мəселелер жөніндегі 
консультанттардың толық ресми атауы, олардың тиісті алқаларға 
(қауымдастырға, палаталарға) қатысын көресете отырып: 

Заңды жəне қаржылық кеңесшілермен келісім шарттар жасалған жоқ.. 
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11. Эмитентпен кəсіптік басқару кодексінің қабылдау күні 
Корпоративтік басқару кодексі 2007 жылғы 22 маусымда акционерлердің 

құрылтайшысының кезексіз жалпы отырысында бекітілген.  
  

2. Эмитенттің басқару органдары 
 

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы 
Эмитенттің басқару органдары: 

 Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы кеңесі; 
 Басқару органы – Директорлар Кеңесі; 
 Атқарушы орган – Басқарма; 

 
  Акционерлердің жалпы кеңесінің сөзсіз жарамдылығына келесі сұрақтардың 

шешілуі кіреді:  
− Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа 

қалпында бекіту; 
− Қоғамның өз еркімен қайта құрылуы немесе жойлып кетуі;  
− Қоғамның жарияланған акциясының санының көбеюі туралы шешім қабылдау 

немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциясының түрінің өзгеруі;  
− Директорлар Кеңесінің өкілеттілігінің мерзімін, сандық құрылымын анықтау, оның 

мүшелерін сайлау жəне олардың өкілеттіліктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы, 
сонымен қатар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сый ақы төлеудің көлемі мен 
шарттарын анықтау; 

− Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;  
− Жылдық қаржылық есепті бекіту; 
− Есепті қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысты бөлу тəртібін бекіту, қарапайым 

акциялар бойынша дивиденттер төлеу жəне Қоғамның бір қарапайым акциясына 
шаққанда жыл қорытындысы бойынша дивиденттің көлемін бекіту туралы шешім 
қабылдау; 

− Жарғының 7.5. б. аталған жағдайлар болса Қоғамның қарапайым акциялары 
бойынша дивиденттер төленбеуі туралы шешім қабылдау; 

− Қоғам акционерлерімен Акционерлердің жалпы кеңесін шақыруды хабарлау түрін 
анықтау;  

− Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сəйкес 
Қоғаммен акцияны сатып алу кезіндегі оның құнын анықтау əдістемесін бекіту;    

− Жалпы акционерлер кеңесінің күн тəртібін бекіту;  
− Акционерлерге Қоғамның қызметтері туралы ақпараттар берілуінің тəртібін 

анықтау;  
− «алтын акцияны» енгізу жəне жоққа шығару;  
− Қоғамның өзіне тиеселі активтердің жиырма бес жəне одан да көп сомма пайызын 

құрайтын, оның ішінде активтердің бірнеше бөліктерін немесе жартысын аудару 
арқылы басқа да заңды тұлғалардың қызметтерін құруға қатысу туралы шешім 
қабылдау;  

− Қоғаммен күрделі келісім шарттар жасау жəне Қоғамның қызығушылық танытатын 
келісім шарттарын бекіту туралы шешімді бекіту;  

− Қазақстан Республикасының заңнамасына кірген Жалпы акционерлер кеңесінің 
қалтқысыз жарамдылығына кіретін басқа да сұрақтарға шешім қабылдау.  

Директорлар кеңесінің қалтқысыз жарамдылығына келесі сұрақтар кіреді:  
− Қоғамның қызметтерінің басымдылық бағыттарын анықтау;  
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− Қоғамның жылдық кезексіз Жалпы акционерлер кеңесін шақыру туралы шешім 
қабылдау; 

− Қоғамның акциясын орналастыру (жүзеге асыру) туралы шешім қабылдау, оның 
ішінде жарияланған акциялар көлемінде орналастырылатын (жүзеге асырылатын) 
акциялардың көлемі, оларды орналастыру (жүзеге асыру) əдісі мен бағасы туралы 
шешім қабылдау;  

− Қоғаммен орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып 
алу құны бойынша сатып алу туралы шешім қабылдау;  

− Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін алдын ала бекіту;  
− Қоғамның облигациялары мен кездейсоқ бағалы қағаздарын шығару шарттарын 

анықтау; 
− Қоғамның Басқарма Басшысының қызметтік жалақысы, еңбек ақысын төлеу шарты 

жəне сый ақы төлеу шарттарын анықтау; 
− Аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушының Қоғамның акцияларын төлеуге 

берілген не ірі мəміленің 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 жəне жазылуды өткізу 
шарттары мен тəртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту; 

− Қоғамның өкілеттіліктері мен бөлімшелерін құру жəне жабу туралы шішім 
қабылдау жəне олар туралы ережелер бекіту; 

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

− Қоғамның өзінің қапиталының он немесе одан да көп пайызын құрайтын биіктіктегі 
міндеттерінің ұлғаюы; 

− Құпия мінездегі жəне қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны 
көрсететін ақпаратты анықтау; 

− Қоғаммен күрделі келісім шарттар жасау жəне Қоғамның қызығушылық танытатын 
келісім шарттарын бекіту туралы шешімді бекіту; 

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

− Қазақстан Республикасының заңнамасына қатысты Қоғамның Жалпы акционерлер 
кеңесінің қалтқысыз жармадылығына кіретін басқа да сұрақтар.  

 
Басқармасының кеңесінің қалтқысыз жарамдылығына келесі сұрақтар кіреді:  

- Басқарма осы Жарғымен жəне Қазақстан Республикасының заң актілерімен 
Қоғамның басқа органдарының жəне Қоғамның лауазымды адамдарының құзыретіне 
жатқызылмаған, Қоғам қызметінің кез келген мəселелері бойынша шешім қабылдауға 
құқылы. 
- Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының жəне Директорлар кеңесінің 
шешімдерін орындауға міндетті. 
-  Қоғам егер мəмілені жасау сəтені тараптар мұндай шектеулер туралы білгендігін 
дəлелдесе, Қоғам белгілеген шектеулерді оның Басқармасы бұза отырып жасаған 
мəмілелерінің 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 
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кеңесiнiң Төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыс уəкiлеттiк 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 əрекет етедi; 
-   үшiншi тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкiлдiк ету құқығына сенiмхат 
бередi; 
-  қоғам қызметкерлерiн қабылдауды, ауыстыруды жəне жұмыстан босатуды жүзеге 
асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады жəне тəртiптiк жазалар 
қолданады, қоғамның штат кестесiне сəйкес қоғам қызметкерлерiнiң  лауазымдық  
айлықақыларының жəне айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерiн 
белгiлейдi, қоғам қызметкерлерiне берiлетiн сыйлықақы мөлшерiн айқындайды; 
-  өзi болмаған жағдайда өз мiндеттерiн атқаруды Басқарма мүшелерiнiң бiрiне 
жүктейдi; 
-  Басқарма мүшелерiнiң арасында мiндеттердi, сондай-ақ өкiлеттiк саласын жəне 
жауапкершiлiктi бөледi; 
- акционерлерiнiң жалпы жиналысы мен директорлар кеңесiнiң шешiмдерiнде 
белгiленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. 
 

13. Эмитенттің (бақылаушы кеңестің) Директорлар кеңесінің мүшелері 
10. 2006 жылдан қазіргі кезге дейін: 

 

№ Тегі, Аты, Жөні, туылған 
жылы 

Соңғы үш жылда жəне қазіргі кездегі 
қызметтері, хронологиялық тəртіпте, 

оның ішінде қосымша атқарған 
қызметтері 

Эмитенттің жарғылық 
капиталға (акциясы/үлесі) 
қатысуы жəне оның екінші 

дəрежелі немесе басқа 
ұйымдардағы қатысу 
үлесінің көрсетілуі  

1 

Ниязов Бахыт Булатович 
1973 ж.т. 

Директорлар кеңесінің 
Төрағасы  

10.2003ж. –қазіргі кезде  
АҚ «Қаржылық компания «REAL-
INVEST.kz» Директорлар кеңесінің 
төрағасы; 
15.05.2003 ж. - 18.09.2003 ж. 
Активтерді басқару Ассоциациясы 
Кеңесінің төрағасы; 
04.11.2002 ж. - 11.02.2003 ж.  
ЖАҚ «Қазақстан Даму Банкінің» 
стратегиялық жоспарлау 
департаментінің басшысының 
орынбасары   

46,72 % 

2 

Садыков Марат 
Абунасырович 

1961 ж.т. 
Директорлар Кеңесі 
Мүшесінің тəуелсіз 

басшысы 

09.2006 ж. – қазіргі кезде  
Директорлар кеңесінің мүшесі, АҚ 
«Қаржылық компания «REAL-
INVEST.kz» тəуелсіз басшы 
08.2002 ж. - 10.2003 ж.  
Павлодар қ. ААҚ «Цеснабанк» 
бөлімшесінің басшысының 
орынбасары; 
10.2003 ж. - 12.2004 ж.  
Басқарушы басшы, ЖАҚ «E & Com 
Invest» Қаржы басшысы; 
01.2005 г. - 05.2006 г. 
АҚ ИО «ДАМУ» Басқарма 
Төрағасының міндетін атқарушы, АҚ 
ИО «ДАМУ» Басқармасының 
Төрағасы;  

Жоқ 
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12.2004 ж. – қазіргі кезде 
член Совета Директоров АО ИО 
«ДАМУ».  

3 

Местоев Дауд 
Магометович 

1973 ж.т. 
Директорлар Кеңесінің 

Мүшесі 

11.2005 ж. – қазіргі кезге дейін  
АҚ «Қаржылық компания «REAL-
INVEST.kz» Директорлар кеңесінің 
мүшесі; 
09.2001 ж. - 10.2002 ж.  
АҚ КУПА «Жетісу» Басқарма 
Төрағасының Кеңесшісі;  
11.2002 - 02.2005 ж.  
 АҚ КУПА «Жетісу» Басқарма 
Төрағасы. 

Жоқ 

2006 жылдың қазан айында өз еркімен эмитенттің Директорлар Кеңесінің 
құрамынан Азымханов Д.Х. шығып кетті.  

 
Соңғы екі жыл ішінде эмитенттің Директорлар Кеңесінің құрамында келесі 

өзгерістер болды: 
 11.2005ж. – 10.2006 ж.  

1. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы; 
2. Местоев Дауд Магометович – Директорлар кеңесінің мүшесі; 
3. Азымханов Данияр Халидович – Директорлар кеңесінің мүшесі. 
 

Калинин Д.Г. құзырындағы акцияның сатылуымен байланысты Директорлар кеңесінің 
құрамына 2005 жылдың қараша айында Местоев Дауд Магомедович кірді.  

 
 05.2004 ж. – 11.2005 ж.  

4. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы; 
5. Калинин Дмитрий Геннадьевич – Директорлар кеңесінің мүшесі; 
6. Азымханов Данияр Халидович – Директорлар кеңесінің мүшесі. 
 
13-1. Эмитенттің Диреекторлар кеңесінің Комитеті  
Эмитентте Директорлар кеңесінің комитеті жоқ.  
 

14. Эмитенттің орындаушы органы 
 

№ Тегі, Аты, Жөні, 
туылған жылы 

Соңғы үш жылда жəне қазіргі кездегі 
қызметтері, хронологиялық тəртіпте, 

оның ішінде қосымша атқарған 
қызметтері 

Эмитенттің төленген 
жарғылық капиталға 

қатысуы жəне ұйымдардағы 
қатысу үлесі көрсетілген 

1 

Азымханов Данияр 
Халидович 
1979 ж.т. 

АҚ «Қаржылық 
компания «REAL-

INVEST.kz» Басқарма 
Төрағасы 

12.2003 ж. – қазіргі кезде  
АҚ «Қаржылық компания «REAL-
INVEST.kz» Басқарма Төрағасы; 
 01.08.2001 ж. - 28.10.2003 ж.   
Бағалы қағаздар нарығын реттеу 
Департаментінің бағалы қағаздар нарығы 
инфрақұрылымын жəне инвестициялық 
қызметті реттеу Басқармасының жүргізуші 
маманы,  бағалы қағаздар нарығын реттеу 
зейнетақылық активтер қағаздарын басқару 
бойынша компанияның қызметін реттеу 
Бөлімінің жүргізуші маманы, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкінің 
қаржылық бақылау Департаментінің 
инспектілеу басқармасының жүргізуші 
экономист-маманы. 

3,28 % 

2 Искаков Жарас 
Амантаевич 

09.2006 ж. – қазіргі кезде 
АҚ Қаржылық компания «REAL Жоқ 
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27.12.1975 ж.т. 
«REAL-INVEST.kz» 
Қаржы компаниясы» 

АҚ Басқарма 
Төрағасының 
орынбасары 

 

INVEST.kz» Басқарма Төрағасының 
орынбасары 
03.2004 г. – 06.2006 г. 
 «REAL INVEST.kz» Қаржы компаниясы» 
АҚ Активтерді басқару департаментінің 
басқарушы басшысы 
02.2003 ж. 12.2004 ж. дейін  ҚР Индустрия 
жəне сауда министрлігінің қарамағындағы 
Europe AID «Кəсіпорындағы бəсекеге 
қабілеттіліктің күшеюі» Жобасының басты 
сарапшысы 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бакиева Дина 
Бактжановна 

09.12.1978 ж.т. 
«REAL-INVEST.kz» 
Қаржы компаниясы» 

АҚ 
Басқарма 

Төрағасының 
орынбасары - Бас 

бухгалтер  
 

12.2007 ж. - қазіргі уақытқа 
«REAL-INVEST.kz» Қаржы компаниясы» 
АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары - 
Бас бухгалтері; 
 03.2007 ж. – 12.2007 г. 
«Real-Invest.kz» Қаржы компаниясы» АҚ 
Бас бухгалтері; 
12.2006 ж. - 03.2007 ж. 
АҚ «Қаржылық компания «Real-Invest.kz»  
бухгалтер   
03.2006 ж. - 12.2006 ж.  
АҚ «Евразия» Сақтандыру 
компаниясының» бухгалтерлік есеп 
əдістемесі секторының меңгерушісі, 
қосымша  ЖШС «Medical Assistance 
Group» Бас бухгалтері ; 
07.2004 г. - 03.2005 г. 
ЖШС «KZ Assistance» бас бухгалтері; 
03.2004 ж. - 09.2004 ж.  
АҚ «БТА Сақтандыру компаниясы» Аға 
бухгалтер; 
03.2003 ж. - 02.2004 ж.  
«С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 
медициналық университетінің» РГКП 
экономисі  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жоқ 

 
15. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттілігін басқа коммерциялық 

ұйымға берілуі жағдайында 
Атқарушы органның эмитентің өкілеттіліктері органның басқа коммерциялық ұйымға 

берілген жоқ.  
 
16. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшесіне, атқарушы органның мүшелеріне 

жəне де басқа басқарушы тұлғаларға төленетін сый ақылар  
Аталған бөлімде облигацияны шығару туралы шешім қабылдау күніне соңғы үш ай 

ішіндегі сый ақы тағайындаудың жалпы көлемі көрсетілген, сонымен қатар облигацияны 
шығару туралы шешім қабылданған күнінен бастап соңғы он екі ай ішінде көрсетілген 
тұлғаларға төлемге жататын сый ақының жоспардағы жалпы көлемі төленеді.  
 

1. Жалақы мен сый ақының жалпы сомасы, сонымен қатар соңғы қаржылық жылдағы 
Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленген шегерімдер 2 962 207,52 теңгені 
құрайды;  

2. Жалақы мен сый ақының жалпы сомасы, сонымен қатар соңғы қаржылық жылдағы 
Басқарма мүшелеріне төленген шегерімдер 4 647 491,52 теңгені құрайды;  

3. Жалақы мен сый ақының жалпы сомасы, сонымен қатар Басқарма мүшелері мен 
Директорлар кеңесінің мүшелеріне соңғы үш ай ішіндегі төленген шегерімдер 
5 591 976,54 теңгені құрайды:  
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Ниязов Б.Б. – 2 302 755,00 теңге; 
Садыков М.А. – төленген жоқ; 
Местоев Д.М. – төленген жоқ; 
Азымханов Д.Х. – 1 432 245,54 теңге; 
Бакиева Д.Б. – 703 179,00 теңге; 
Искаков Ж.А. – 1 153 797,00 теңге.  
Облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап  келесі он екі ай 
ішінде Басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленуге тиісті 
жоспарланған жалпы сыйақы мөлшері - 22 441 752,00 теңге: 
Ниязов Б.Б. - 9 211 020,00 теңге; 
Садыков М.А. – төленген жоқ; 
Местоев Д.М. – төленген жоқ; 
Азымханов Д. Х. - 4 985 544,00 теңге; 
Искаков Ж. А. - 4 615 188,00 теңге; 
Бакиева Д. Б. - 3 630 000,00 теңге; 

 
17. Эмитенттің ұйымдастырушылық құрылымы 
 
1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары жəне өкілеттіліктері  
 
№ р/н Бөлімшенің атауы 
1.  Бухгалтерия 
2.  Сауда басқармасы 
3.  Бэк-офис  
4.  Активтерді басқару департаменті 
5.  Инвестициялық банкинг департаменті 
6.  Банктік операциялар басқармасы 
7.  Корпоративтік қаржы беру басқармасы 
8.  Маркетинг, реклама жəне PR басқармасы 
9.  Заң қамсыздандыру басқармасы 
10.  Мидл-офис  
11.  Қызметкер басқару бөлімі 
12.  Информациялық технология бөлімі 
13.  Казначейлік басқармасы 
14.  Шаруашылық бөлімі 
15.  Ішкі аудит қызметі 
16.  Қауіп басқарма қызметі 

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

2) Эмитенттің қызметкерлерінің жалпы саны, оның ішінде эмитенттің филиалдары 
мен өкілеттіліктерінің жұмыскерлерін қосқанда. 01.02.2008 ж. жағдай бойынша: 35 
жұмыскер. 

 
3) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің жетекшілері туралы мəліметтер 
 

Құрылымдық бөлімшелері Құрылымдық бөлімше жетекшісі, туылған жылы 
Бас бухгалтер Бакиева Дина Бактжановна, 1978 ж.т. 
Сауда басқармасының бастығы – Дон Сергей Лазаревич, 1982 ж.т. 
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брокерлік-дилерлік қызмет көрсету 
басқарушы директор 
Бэк-офистың бастығы Бакирова Зарина Алимовна, 1981 ж.т. 
Активтерді басқару департаментінің 
директоры – активтері басқару 
мəселелер жөніндегі басқарушы 
директор 

Кошербаев Меирман Меирбекович, 1984 ж.т. 

Инвестициялық банкинг 
департаментінің директоры 

Вакансия 

Банктік операциялар басқармасының 
бастығы 

Мушрапилова Оксана Вячеславовна, 1977 ж.т. 

Корпоративтік қаржы беру 
басқармасының бастыгы 

Вакансия 

Маркетинг, реклама жəне PR 
басқармасының бастығы - Маркетинг 
жөніндегі басқарушы директор 

Билялова Мадина Талгатовна, 1976 ж.т. 

Заң қамсыздандыру басқармасының 
бастығы - Заңды департаментінің 
басқарушы директоры 

Максимова Наталья Юрьевна, 1958 ж.т. 

Мидл-офистың бастығы Жарекеев Нариман Калдашевич, 1978 ж.т. 
Қызметкер басқару бөлімінің бастығы Филиппова Юлия Юрьевна, 1982 ж.т. 
Информациялық технология бөлімінің 
бастығы 

Вакансия 

Казначейлік басқармасы бастығы Вакансия 
Шаруашылық бөлімінің бастығы Гарайханов Иван Александрович, 1986 ж.т. 
Қауіп басқарма қызметі бастығы Вакансия 
Ішкі аудит қызметі бастығы Бакирова Зарина Алимовна, 1981 ж.т. 

 
 

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) 
1) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны жəне эмитент 

үлестерінің (орналастырылған жəне дауыс беруші акцияларының) он жəне одан 
да көп пайызына ие акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (заңды 
тұлғаның толық жəне қысқартылған атауы, орналасқан жері немесе жеке 
тұлғаның аты-жөні, болса, əкесінің аты)  

Ірі акционерлердің жалпы саны: 2 (екі) құрылтайшылар. 

 

Эмитенттің салымшылар мен 
акционерлері Орналасу орны 

Салымшымен төленетін 
акциялар саны, 

акционерге тиеселі 
акциялардың пайыздық 

сəйкестігі  

Ниязов Бахт Булатович Алматы қ.,  
Тайманов к-сі, 43 үй 

 
444 751 799 дана жай 

акциялар 
 

46,72 % 

Оспанов Болатбек Маликович 
 

Алматы қ., Молдагулов к-сі 
45, 72 пəтер 

 
476 000 001 дана жай 

акциялар 
 

50 % 
 
2) Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа 

ұйымдар арқылы эмитенттің қызметін бақылау құқығына ие тұлғалар туралы 
мəліметтер 
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Эмитенттің акционерлері емес, бірақ эмитенттің қызметін басқа ұйымдар арқылы 
бақылап отыратын тұлғалар жоқ.  
 

19. Эмитент он немесе одан көп акцияларына (үлесіне) ие болатын заңды 
тұлғалары туралы, заңды тұлғаның толық атауы, оның мекен жайы 
көрсетілген мəліметтер, оның жарғылық капиталындағы эмитенттің 
акциялық (үлестік) пайыздық сəйкестігі, қызмет түрі, бірінші жетекшісінің 
аты, жөні бар болса тегі көрсетіледі.  

 
Атауы Орналасу орны Оның жарғылық 

капиталындағы 
эмитенттің 
акциясының 

(үлесінің) 
пайыздық 
сəйкестігі  

Қызмет түрі Бірінші 
жетекшінің 

ТАЖ 

 «SUN Advertising» 
Жауапкершілігі 
шектелген 
серіктестік 

050010, Қазақстан 
Республикасы,  
Алматы қ., 
Уəлиханов к-сі, 68 
үй, 38 кеңсе 

 
 

50 % 
50 000 теңге 

Жарнамалық қызметтерді 
ұсынады 

 
Жакиен 
Джанэт 
Темиржанович 
-Директорі 
 

 
 
 
 
 
Акционерлік қоғам 
«REAL INVEST 
RFCA» 

 
 
 
 
 
Қазақстан 
Республикасы, 
050010,  Алматы қ., 
Əйтеке би к-сі, 
34/29 үй. 

 
 
 
 
 

100 % 
 

54 600 000 теңге 

Алматы қаласының 
Аймақтық Қаржылық 
орталығының арнайы 
сауда кеңістігіндегі 
брокерлік-диллерлік 
қызмет, кеңестік, 
ақпараттық жəне 
сараптамалық қызметтер 
көрсету, халықаралық 
қаржылық нарықтағы 
қызметтер. 

 
 
 
Дон Сергей 
Лазаревич 
- Президенті 

Акционерлік қоғам 
«REAL ASSET 
MANAGEMENT» 

Қазақстан 
Республикасы, 
050010,  Алматы қ., 
Əйтеке би к-сі, 
34/29 үй. 

 
 
 

100 % 
 

60 000 000 теңге 

бағалы қағаздар 
нарығындағы кəсіби 
қызмет, инвестициялық 
сөмкемен басқару 
бойынша қызмет, 
кеңестік, ақпараттық 
жəне сараптамалық 
қызмет көрсету, 
халықаралық қаржылық 
нарықтағы қызмет 

 
 
 
Искаков Жарас 
Амантаевич - 
Басқарма 
Төрағасы 

 
 

20. Эмитент қатысатын кəсіпорындар, банктер, қаржылық топтар, холдингтер, 
концерндер, ассоцияциялар, консорциумдар туралы ақпараттар.  

Атауы Мекен жайы 
Заңды тұлғалар бірлестігі 
«Қазақстан қаржыгерлерінің бірлестігі»  

480091, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ., 
Əйтеке би к-сі, 67 үй. 

«Басқарушы активтер ассоциациясы» ассоциация түріндегі заңды 
тұлғалардың өзіндік реттеу ұйымының бірлестігі 

480091, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ., 
Əйтеке би к-сі, 67 үй. 

 
21. Эмитенттің басқа да аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтер  
Заңды тұлғалар 
№ Заңды Заңды тұлғаның Бірінші жетекшінің ТАЖ Аффилиирле
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 тұлғалардың  

толық атауы 

мемлекеттік тіркеу 
нөмірі мен күні, 

пошталық адресі мен 
нақты орналасу орны  

нген деп 
тану үшін 

негіз  

 

1 

ЖШС «SUN- 

Advertising»  

№ 69600-1910-ТОО, 
05.04.2005 ж., 

050010,  Алматы қ., 
Уəлиханов к-сі, 68 үй, 
38 кеңсе 

 
Жакиен Джанэт Темиржанович 
Директорі 

кб.6 

2 

 

ЖШС«Golden Tau  
Group»  

№ 58078-1910-ТОО, 
02.03.2004 ж.,  

Алматы қ.,  Мұратбаев 
к-сі, 199 үй. 

Местоев Дауд Магометович 
Директорі 

кб.5 

3 

 

ЖШС «REAL  

TECHNOLOGY»  

№ 83280-1910-ТОО, 
05.02.2007 ж., Алматы 
қ., ы.ауд. Көктем-3, 10 
үй, 43 пəтер 

Гарайханов Иван 
Александрович  

Директорі 

кб.5 

4  "REAL-INVEST 
RFCA" 

Акционерлік 
қоғамы 

05.02.2007 ж.           
№ 18-1910-РФЦА-АО     
Алматы қ., Əйтеке би к-

сі 34/29  

Дон Сергей Лазаревич 
Президенті 

кб. 6 

5 "REAL ASSET 
MANAGEMENT" 
Акционерлік 

қоғамы 

05.06.2007 ж.  № 86139-
1910-АО, Алматы қ., 
Əйтеке би к-сі 34/29 

Искаков Жарас Амантаевич - 
Басқарма Төрағасы 

кб..6 

 
Жеке тұлға 
 

Аты-жөні Туылған жылы Аффилиирленген деп тану үшін 
негіз 

Тұрғылықты жері 

Балгабаева Ляззат Шайхановна 17.11.1960  «ФК «REAL INVEST. kz» АҚ ірі 
акционері 

Алматы қ., Самал 3 
ықш.ауд., 9-үй, 43-
пəтер 

Жақын туыс (ата-анасы, аға-інісі, əпке-қарындасы, сіңлісі, ұлы, қызы), сондай-ақ жекжаттық туыс (жұбайы, жұбайының аға-
інісі, əпке-қарындасы, сіңлісі, ата-анасы, ұлы, қызы) жеке тұлғалар 
Балгабаев Газиз 1985 ж.т. ұлы Алматы қ., Самал 3 

ықш.ауд., 9-үй, 43-
пəтер 

Асаубаев Канат  
 
 

1948 ж.т. ағасы Алматы қ., Желтоқсан 
к-сі, 42 

Асаубаев Гульсим 1953 ж.т. ағасы Алматы қ., Желтоқсан 
к-сі, 42 

Асаубаев Болат 1956 ж.т.  
 

ағасы Алматы қ., Желтоқсан 
к-сі, 42 

Асаубаев Аскар 1958 ж.т.  
 

ағасы Алматы қ., Бөгенбай 
батыр к-сі, 254, 26-
пəтер 

Асаубаев Серик 1962 ж.т. 
 

інісі Алматы қ., Бөгенбай 
батыр к-сі, 254, 26-
пəтер 

Мухамедкалиева Бахыт 1966 ж.т. 
 

сіңлісі Алматы қ., Бөгенбай 
батыр к-сі, 254, 26-
пəтер 

Аубакирова Айгуль 1967ж.т. 
 

сіңлісі Алматы қ., Бөгенбай 
батыр к-сі, 254, 26-
пəтер 

Шаукаев Марат Капашевич 24.06.1950 «ФК «REAL INVEST. kz» АҚ ірі 
акционері  

Алматы қ., Мирзоян к-
сі, 182, 43-пəтер 
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Шуакаев Бауржан   
 

1952 ж.т. інісі Алматы қ., Аносов к-
сі, 46, 39-пəтер 

Шуакаев Болат 1953 ж.т. 
 

інісі Алматы қ., Самал 2 
ықш.ауд., 31-үй, 1-
пəтер 

Шуакаева Айжанна 1956 ж.т. 
 

қарындасы Алматы қ., Жароков к-
сі, 171 «А», 24-пəтер 

Шаукаева Жанна 1979 ж.т. қызы Алматы қ., ул. 
Мирзояна 182, кв. 43 

Шаукаева Айкена 1982 ж.т. қызы Алматы қ., Мирзоян к-
сі, 182, 43-пəтер 

Шаукаев Алихан 2007 ж.т. ұлы Алматы қ., Мирзоян к-
сі, 182, 43-пəтер 

Назарбекова Салтанат Толепбековна. 
 

1961 ж.т. жұбайы Алматы қ., Мирзоян к-
сі, 182, 43-пəтер 

Мырзахметова Бибайша   1945 ж.т. Жұбайының əпкесі Шымкент қ., Беккет 
батыр к-сі, 2, 4-пəтер 

Назарбекова Куляйша 1949 ж.т.  
 

Жұбайының əпкесі Шымкент қ., Беккет 
батыр к-сі, 2, 4-пəтер 

Назарбекова Кулзинат 1954 ж.т.  
 

Жұбайының əпкесі Шымкент қ., Беккет 
батыр к-сі, 2, 4-пəтер 

Назарбекова Манат 1956 ж.т.  
 

Жұбайының əпкесі Шымкент қ., Беккет 
батыр к-сі, 2, 4-пəтер 

Еримбетова Ардак 1957 ж.т. Жұбайының əпкесі Шымкент қ., Беккет 
батыр к-сі, 2, 4-пəтер 

Назарбекова Роза 1959 ж.т. Жұбайының əпкесі Шымкент қ., Беккет 
батыр к-сі, 2, 4-пəтер 

Назарбеков Султанбек 1963 ж.т. Жұбайының інісі Шымкент қ., Беккет 
батыр к-сі, 2, 4-пəтер 

Назарбекова Ляйля 1964 ж.т. 
 

Жұбайының сіңлісі Алматы қ., Сейфулин 
д-лы, 510 «А», 39-
пəтер 

Ниязов Бахт Булатович 26.05.1973 ж.т. «ФК «REAL INVEST. kz» АҚ 
директорлар кеңесінің  төрағасы          
«ФК «REAL INVEST. kz» АҚ ірі 
акционері  

Алматы қ., ул. 
Тайманова 43 

Жақын туыс (ата-анасы, аға-інісі, əпке-қарындасы, сіңлісі, ұлы, қызы), сондай-ақ жекжаттық туыс (жұбайы, жұбайының аға-
інісі, əпке-қарындасы, сіңлісі, ата-анасы, ұлы, қызы) жеке тұлғалар 
Ниязов Булат Мухамедович 27.07.1934 ж.т. əкесі Алматы қ., Тайманов 

к-сі, 43 

Ниязова Зейнекуль Есназаровна 28.08.1941 ж.т. анасы Алматы қ., Тайманов 
к-сі, 43 

Каипназарова Жанна Булатовна 18.12.1967 ж.т. əпкесі Алматы қ., Тайманов 
к-сі, 43 

Ниязова Райхан Нурланбековна 11.02.1983 ж.т. жұбайы Алматы қ., Тайманов 
к-сі, 43 

Умарбеков Нурланбек Сагадибекович 01.07.1958 ж.т. Жұбайының əкесі Алматы қ., 
Жандарбеков к-сі, 169, 
79-пəтер 

Умарбекова Гульнар Асмановна 16.02.1951 ж.т. Жұбайының анасы Алматы қ., 
Жандарбеков к-сі, 169, 
79-пəтер 

Умарбекова Анар Нурланбековна 17.01.1986 ж.т. Жұбайының сіңлісі Алматы қ., 
Жандарбеков к-сі, 169, 
79-пəтер 

Местоев Дауд Магометович 04.08.1973 ж.т. «ФК «REAL INVEST. kz» АҚ 
директорлар кеңесінің мүшесі 
«Golden Tau Group» Директоры 

Алматы қ., 
Кировоградская к-сі, 8 
А 
 

Жақын туыс (ата-анасы, аға-інісі, əпке-қарындасы, сіңлісі, ұлы, қызы), сондай-ақ жекжаттық туыс (жұбайы, жұбайының аға-
інісі, əпке-қарындасы, сіңлісі, ата-анасы, ұлы, қызы) жеке тұлғалар 
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Местоев Магомед Якубович  05.09.1947 ж.т. 
əкесі  Алматы қ., 

Кировоградская к-сі, 8 
А 

Горданова Лиза Магомедовна  28.04.1951 ж.т. 
Анасы  Алматы қ., 

Кировоградская к-сі, 8 
А 

Местоев Адам Магометович 24.01.1972 ж.т. 
Ағасы  Алматы қ., 

Кировоградская к-сі, 8 
А 

Азымханов Данияр Халидович 07.06.1979 ж.т. «ФК «REAL INVEST. kz» АҚ 
Басқарма төрағасы 

АҚ «REAL-INVEST RFCA» 
директорлар кеңесінің  төрағасы 

Алматы қ., Фурманов 
к-сі, 276-үй, 30-пəтер 

Жақын туыс (ата-анасы, аға-інісі, əпке-қарындасы, сіңлісі, ұлы, қызы), сондай-ақ жекжаттық туыс (жұбайы, жұбайының аға-
інісі, əпке-қарындасы, сіңлісі, ата-анасы, ұлы, қызы) жеке тұлғалар 

Азымханов Халид Азымханович 19.08.1949 ж.т. 
əкесі  Алматы қ., Фурманов 

к-сі, 276-үй, 30-пəтер 

Азымханова Римма Владимирона 04.09.1958 ж.т. 
анасы Алматы қ., Фурманов 

к-сі, 276-үй, 30-пəтер 

Азымханова Галина Геннадьевна 04.02.1983 ж.т. 
жұбайы Алматы қ., Фурманов 

к-сі, 276-үй, 30-пəтер 

Смирнова Любовь Николаевна 11.07.1953 ж.т. 
Жұбайының анасы Алматы қ., Əйтеке би 

к-сі, 50, 77-пəтер 

Арепьев Владимир Эдуарович 03.09.1971 ж.т. 
Жұбайының ағасы Алматы қ., Əйтеке би 

к-сі, 50, 77-пəтер 

Искаков Жарас Амантаевич 27.12.1975 ж.т.  «ФК «REAL INVEST. kz» АҚ 
төрағасының орынбасары «REAL 
ASSET MANAGEMENT» АҚ 
Басқарма төрағасы 

Алматы қ., Көктем-3 
ықш.ауд., 10-үй,  43-
пəтер 

Жақын туыс (ата-анасы, аға-інісі, əпке-қарындасы, сіңлісі, ұлы, қызы), сондай-ақ жекжаттық туыс (жұбайы, жұбайының аға-
інісі, əпке-қарындасы, сіңлісі, ата-анасы, ұлы, қызы) жеке тұлғалар 

Кидырова Куралай Газизовна  14.01.1975 ж.т.  
Жұбайы Алматы қ., Көктем-3 

ықш.ауд., 10-үй,  43-
пəтер 

Искаков Амантай Танирбергенович  15.12.1941 ж.т. 
Əкесі Алматы қ., Көктем-3 

ықш.ауд., 10-үй,  43-
пəтер 

Менисова Жолтай  13.02.1943 ж.т. 
Анасы  Алматы қ., Көктем-3 

ықш.ауд., 10-үй,  43-
пəтер 

Искакова Жанар Амантаевна 26.01.1968 ж.т. 
Əпкесі  Алматы қ., ул 

Брустловского 247, кв. 
59 

Бабалыкова Фарида Аубакировна  14.07.1942 ж.т. 
Жұбайының анасы Алм. обл., Ұзынағаш 

ауылы, Қараш батыр 
к-сі, 114, 3-пəтер 

Кидырова Айгуль Газизовна  29.01.1966 ж.т. 
Жұбайының əпкесі Алм. обл., Ұзынағаш 

ауылы, Бекболат к-сі, 
12 

Кидыров Рустем Газизович  29.08.1968 ж.т. 
Жұбайының ағасы Алм. обл., Ұзынағаш 

ауылы, Қараш батыр 
к-сі, 114, 3-пəтер 

Кидыров Дастан Газизович  23.11.1972 ж.т. 
Жұбайының ағасы Алм. обл., Ұзынағаш 

ауылы, Қараш батыр 
к-сі, 114, 3-пəтер 

Бакиева Дина Бактжановна 09.12.1978 ж.т.  «ФК «REAL INVEST. kz» АҚ Бас 
бухгалтері 

Алматы қ., 
Розыбакиев к-сі, 140, 
11-пəтер 
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Жақын туыс (ата-анасы, аға-інісі, əпке-қарындасы, сіңлісі, ұлы, қызы), сондай-ақ жекжаттық туыс (жұбайы, жұбайының аға-
інісі, əпке-қарындасы, сіңлісі, ата-анасы, ұлы, қызы) жеке тұлғалар 

Искаков Бактжан Исмагулович 05.11.1947 ж.т. 
Əкесі Қызылорда қ., 

Тоқмағамбетов к-сі, 
23, 3-пəтер 

Искакова Гаухар Касымовна 14.08.1953 ж.т. 
Анасы  Қызылорда қ., 

Тоқмағамбетов к-сі, 
23, 3-пəтер 

Искаков Галым Бакытжанович 05.09.1980 ж.т. 
Інісі  Қызылорда қ., 

Тоқмағамбетов к-сі, 
23, 3-пəтер 

Искаков Азамат Бактжанович 06.09.1989 ж.т. 
Інісі  Қызылорда қ., 

Тоқмағамбетов к-сі, 
23, 3-пəтер 

Бакиев Руслан Олегович 21.05.1976 ж.т. 
Жұбайы  Алматы қ., 

Розыбакиев к-сі, 140, 
11-пəтер 

Бакиев Олег Валиевич 24.06.1950 ж.т. 
Жұбайының əкесі Алматы қ., Абай д-лы, 

56/1, 16-пəтер 

Лесная Людмила Викторовна 11.04.1954 ж.т. 
Жұбайының анасы Алматы қ., Əл-Фараби 

д-лы, 110б,  16-үй 

Бакиев Тимур Олегович 11.06.1980 ж.т. 
Жұбайының інісі  Алматы қ., Əл-Фараби 

д-лы, 110б,  16-үй 

Дон Сергей Лазаревич 27.08.1982 ж.т. 
«REAL INVEST RFCA» АҚ 
Президенті 

Алматы қ., Таугүл 
ықш.ауд., 7-үй, 56-
пəтер 

Жакиен Джанэт Темиржанович 
 26.07.1967 

«Sun Advertising» ЖШС Директоры Алматы қ., Желтоқсан 
к-сі, 160, 17-пəтер 

Гарайханов Иван Александрович 03.09.1986 ж.т.  «Real Technology» ЖШС 
Директоры 

Алматы қ., Дəулет 
Керей к-сі, 11 «А», 16-
пəтер 

 
22. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған келісім шарттар. 
− Директорлар кеңесінің 11.03.2006 жылғы №15 шешіміне сəйкес эмитентпен 

15.05.2006 жылы Ниязов Б.Б. иелігіндегі 290,5 кв.м., жалпы кеңістіктегі қосымша 
жер учаскесімен (кадастрлық нөмірі: 03-047-452-512 аумақ 0,06 га) Алматы облысы, 
Қарасай ауданы, «Кооператор» бақташы серіктестігі, №19 аумақтағы 103 000 000 
теңге сомасындағы тұрғын үй сатып алынды; 

− Эмитент Б.Б. Ниязовпен 23.12.2005 ж. №1 Алматы қаласы, Əйтеке би к-сі, 34/29 үй 
мекенінде жалға беру туралы келісім шарт жасады. Жалға беру төлем ақысы айына 
937 452 теңгені құрайды. 

−  Директорлар кеңесінің шешіміне сəйкес келесі келісім шарттар жасалды:  

Құжат 
мерзімі Сомма (теңге) Контингент атауы Қосымша 

26.05.2006 50 000,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" жарғылық капиталдағы үлесін төлеу 

04.05.2006 193 901,50 
ЖШС "SUN-
Advertising" Агенттіктің сыртқы жұмыстары 

20.06.2006 9 606,01 
ЖШС "SUN-
Advertising" баннерлерді даярлау 

20.06.2006 11 488,50 
ЖШС "SUN-
Advertising" бейдждерді даярлау 

20.06.2006 16 707,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" биязы ламинаттағы Поп-ап стенд+принт даярлау  

20.06.2006 43 056,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" фототүсірім 
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20.06.2006 75 440,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" 

1 Мамыр мерекесіне құттықтау қағаздарын 
өндіру 

20.06.2006 44 965,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" лифлеттер өндіру 

20.06.2006 32 188,50 
ЖШС "SUN-
Advertising" фирма қағаздарын өндіру 

05.10.2006 45 649,25 
ЖШС "SUN-
Advertising" жарнамалық қызметтер 

06.03.2007 399 000,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" буклеттер даярлау 

06.03.2007 4 199,76 
ЖШС "SUN-
Advertising" корпоративті открыткалар даярлау 

06.03.2007 52 001,10 
ЖШС "SUN-
Advertising" плакат-күнтізбелер даярлау 

06.03.2007 880 440,00 
ТОО "SUN-
Advertising" Агенттіктің жарнамалық қызметтері 

14.03.2007 29 203,10 
ЖШС "SUN-
Advertising" Нұсқалар даярлау 

14.03.2007 32 867,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" Наурық мерекесіне открыткалар даярлау 

14.03.2007 88 182,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" 

16 желтоқсан жəне Жаңа жыл мерекелеріне 
открыткалар жəне күнтізбелер даярлау 

14.03.2007 10 039,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" брендталған күнтізбелер даярлау 

14.03.2007 153 138,60 
ТОО "SUN-
Advertising" корпоративті конверттер даярлау 

14.03.2007 6 403,20 
ЖШС "SUN-
Advertising" Наурызға конвертке салатын қағаздар даярлау 

14.03.2007 118 735,20 
ТОО "SUN-
Advertising" фирмалық папкалар даярлау 

14.03.2007 39 501,05 
ЖШС "SUN-
Advertising" Промо-стол даярлау 

14.03.2007 11 778,30 
ЖШС "SUN-
Advertising" Стендтар даярлау 

14.03.2007 9 202,30 
ЖШС "SUN-
Advertising" 

Конституция күніне конвертке салатын қағаз 
даярлау 

14.03.2007 13 098,50 
ЖШС "SUN-
Advertising" визиткалар даярлау 

14.03.2007 108 054,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" буклеттер даярлау 

14.03.2007 61 047,75 
ЖШС "SUN-
Advertising" визиткалар, фирмалық бланктер даярлау  

14.03.2007 187 542,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" фирмалық папкалар даярлау  

14.03.2007 11 778,30 
ЖШС "SUN-
Advertising" Стендтар даярлау 

14.03.2007 39 767,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" 

8 наурыз мерекесіне открыткаларға салатын 
қағаздар даярлау 

26.12.2006 2 812 356,00 
ЖК Ниязов Бахт 
Булатович 

2007 жылдың 1 кварталына мекемені жалға 
алудың алдын ала төлем ақысы 

03.04.2006 1 901 292,00 
ЖК Ниязов Бахт 
Булатович 

2002 жылдың 2 кварталына мекемені жалға 
алудың алдын ала төлем ақысы 

28.06.2006 1 901 292,00 
ЖК Ниязов Бахт 
Булатович 

2006 жылдың 3 кварталына мекемені жалға алу 
алдын ала төлем ақысы 

27.09.2006 1 901 292,00 
ЖК Ниязов Бахт 
Булатович 

2006 жылдың 4 кварталына мекемені жалға алу 
алдын ала төлем ақысы 

28.03.2007 2 812 356,00 
ЖК Ниязов Бахт 
Булатович 

2007 жылдың 2 кварталына мекемені жалға алу 
алдын ала төлем ақысы 

27.02.2007 54 600 000,00 
АҚ "REAL-INVEST 
RFCA" акцияларды төлеу 

26.06.2007 60 000 000,00 
Real Asset 
Management АҚ акцияларды төлеу 
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30.04.2007 445,36 
АҚ "REAL-INVEST 
RFCA" Брокерлік қызмет көрсету 

31.05.2007 913,69 
АО "REAL-INVEST 
RFCA" Брокерлік қызмет көрсету 

30.06.2007 6 621,99 
АҚ "REAL-INVEST 
RFCA" Брокерлік қызмет көрсету 

07.06.2007 7 786,20 
ЖШС "SUN-
Advertising" корпоративтік конверттер даярлау 

07.06.2007 24 453,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" люверстерімен жалау даярлау 

07.06.2007 34 200,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" бойлық фигуралар даярлау 

07.06.2007 166 622,40 
ЖШС "SUN-
Advertising" жоғарғы көлемдегі файлдарды даярлау 

07.06.2007 592 800,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" 

2007 жылдың қаңтар-мамыр айларындағы 
агенттік комиссиясы 

02.05.2007 231 420,00 
ЖШС "SUN-
Advertising" корпоративтік пакеттер даярлау 

25.06.2007 3 690 300,00 
ЖК Ниязов Бахт 
Булатович 

2007 жылдың 3 кварталына мекемені жалға алу 
алдын ала төлем ақысы 

 
4. Эмитенттің қызметінің сипаттамасы 

 
23. Эмитенттің өызметіндегі жалпы тенденциялардың қысқаша сипаттамасы, 

оның ішінде негізгі қызмет түрлері бойынша.  
Эмитенттің негізгі қызметінің түрі ретінде бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби қызмет 

сондай-ақ лицензияларға сəйкес қаржы нарығында заңнамамен рұқсат етілген өзге де 
қызмет түрлері, кеңес беру, ақпараттық жəне сараптамалық жəне халықаралық қаржылық 
нарықтағы қызмет көрсету болып табылады.  

1) Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента 
Акционерлік қоғамның бəсекелестері: «ОРДА Капитал» АҚ, «KIB ASSET 

MANAGEMENT Ltd.» ЖШС, «RG Securities» ЖШС, «ТұранƏлем Секьюритиc» АҚ, 
«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ,  «KG Securities» ЖШС, АО «Казкоммерц 
Секьюритис», «BCC Invest» АҚ, «МЖЗҚ» ЖЗҚ» АҚ. 

Акционерлік капитал рыногының дамуы банктік кредиттерге балама құруы керек жəне 
қазақстандық компанияларды арзан қаржыландыруға қатысты қамтамасыз етуі керек. 
Сондай-ақ бұл банктік депозиттерге де балама болады – капитал салуға мол мүмкіндік 
болып табылады. Қазақстанда инвестициялық пай қорларының (ИПҚ) жылдам дамуы 
таңырқарлық жайт емес. ИПҚ жеке инвесторлар мен заңды тұлғалардың қаражатын 
біріктіреді, бұл рынокта «көтерме» сатып алушы жəне сатушы ретінде əрекет  етіп, ірі 
рынок қатысушылары сияқты өз салымдарынан пайда алуға мүмкіндік береді. Басқарушы 
компаниялардың қызмет нəтижелері бойынша 2006 жылы Қазақстандағы инвестициялық 
пай рыногының көлемі 4 есе өсіп, 390 млн. долларға жетті, бір жыл бұрын 96 млн. доллар 
болған еді, ИПҚ кірістілік деңгейі 16,5-ден 87,7% жылдыққа дейін жетті. Рыноктың ең 
көлемді сегменті жабық пай қорлары болып табылады, оларға барлық активтердің 94,5% 
келеді. Халыққа кеңінен ұсынылатын бөлшек ИПҚ жыл басында 22 млн. доллар салынды 
(ИПҚ барлық активтерінің 5,5%)». 

Қорлар мен басқарушы компаниялардың рейтингтеріне сəйкес 2006 жылы 
InvestFunds.kz ақпараттық серверінің деректері бойынша «Фаворит» инвестициялық пай 
қоры «ФК «REAL-INVEST.kz» АҚ басқаруында пай құнының өсуі жағынан көшбасшылар 
үштігіне кіреді.  

 
№  ИПҚ   Басқарушы 

компания Қор түрі 31.12.2005ж. 
пай құны 

31.12.2006ж. 
пай құны 

Пай құнының 
өсуі 

1. Нəсіп Алматы Инвестмент аралық 50 034.92 93 941.34 87.75% 
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Менеджмент

2. БТА Доходный ТұранƏлем 
Секьюритис ашық 1 145 428.94 1 678 686.51 46.56% 

3. Фаворит REAL-INVEST.kz аралық 105 124.06 144 501.12 37.46% 

4. Альтернатива депозитам 
– весна-осень Казкоммерц Инвест аралық 1.02 1.39 36.77% 

5. RESMI Монетный двор ИФД RESMI аралық 103 009.21 128 565.21 24.81% 
 
Қорлар мен басқарушы компаниялардың 2007 жылғы бірінші жарты жылдығындағы 

рейтингтеріне сəйкес InvestFunds.kz ақпараттық серверінің деректері бойынша «Фаворит» 
инвестициялық пай қоры «ФК «REAL-INVEST.kz» АҚ басқаруында пай құнының өсуі 
жағынан көшбасшы болып қала береді.  
№  ИПҚ   Басқарушы компания Қор түрі Пай құнының 

өсуі 
1 Даму Инвест ОРДА Капитал ашық 52.15% 
2 Фаворит REAL-INVEST.kz аралық 18.40% 
3 Нəсіп Алматы Инвестмент 

Менеджмент аралық 17.48% 

4 HALYK - Привилегия Halyk Finance аралық 12.68% 
5 RESMI Монетный двор ИФД RESMI аралық 11.92% 
6 Алмазный Дом Asia Broker Services аралық 8.97% 
7 БТА Сбалансированный ТұранƏлем Секьюритис аралық 8.70% 
8 БТА Доходный  ТұранƏлем Секьюритис Ашық 7.86% 
9 Қазына Алматы Инвестмент 

Менеджмент
Ашық 7.75% 

10 Навигатор - Акции Дельта-инвест аралық 7.51% 
11 Изумрудный Дом Asia Broker Services Ашық 7.32% 
12 Альтернатива депозитам – 

весна-осень
Казкоммерц Инвест аралық 5.50% 

13 Казначейство Сентрас Секьюритиз Ашық 5.40% 
14 Навигатор - Облигации и 

денежный рынок
Дельта-инвест Ашық 4.47% 

 
2) Эмитенттің Қазақстан Республикасының ішіндегі ортасалааралық 

көрсеткіштерімен жəне орта əлемдік көрсеткіштегі салыстырмалы 
мəнездемесі, егер ол мүмкін болса.  

     Қазақстан соңғы кездерде экономикалық дамудың таң қалдырарлық қарқынан 
көрсетуде, 2000-2005 жж. Экономика орта есеппен жылына 10,3 %, ал АІӨ жан басына 
шаққанда көрсетілген кезеңде 4,2 есеге ұлғайды. Демек 2000 жылы осы көрсеткіш 1,2 мың 
долларды құраса, 2006 жылдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 5,04 мың долларды 
құрады. Абсолютті көлемде Қазақстанның АІӨ 2006 жылдың қорытындысы бойынша 76,6 
млрд долларды құрады, жəне номиналды шамада 2000 жылмен салыстырғанда 320,4% 
құрады.  

Қаржылық нарықтың даму деңгейінің негізгі көрсеткіштерінің бір ретінде акция 
нарығын капиталдандыру болып табылады. Демек, сəйкес көрсеткіш 1999 жылы 3,8% өсті 
жəне 2006 жылы 34,5 % дейін өсті. 2006 жылдың қорытындысы бойынша  акция биржалық 
нарығын капиталдандыру 26,4 млрд долларды құрады жəне бұл 1999 жылмен 
салыстырғанда 3 148,9 % өсті.  
 
Акцияның биржалық нарығының негізгі көрсеткіштерінің өсімі 

 1999 ж. 2000 ж. 2001 ж. 2002 ж. 2003 ж. 2004 ж. 2005 ж. 2006 ж. 
Акциялар бойынша 
биржалық айналым, (млрд. 
теңге) 

3,0  10,0  21,6 52,5 62,7 131,3 138,8 509,8 

Акциялар бойынша 
биржалық айналым, (млн. 
доллар) 

23,3  69,9  147,0 341,6 421,0 976,8 1 040,5 4 026,6 
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биржалық 
айналымдағы  %  

0,7 1,4 
 

1,4 1,4 1,2 1,7 1,3 2,4 

АІӨ пайызы 0,1  0,4  0,7 1,4 1,4 2,4 1,9 5,3 

Нарықтық құнындағы 
акциялардың биржалық 
нарығындағы 
капиталдандыру, (млрд. 
теңге) 

75,9 115,9 183,6 209,0 347,5 512,3 1 407,4 3 344,6 

Нарықтық құнындағы 
акциялардың биржалық 
нарығындағы 
капиталдандыру, (млн. 
доллар) 

598,2 813,2 1 247,1 1 359,0 2 334,8 3 810,1 10 552,6 26 418,6 

АІӨ пайызы 3,8 4,5 5,6 5,5 7,8 9,2 18,9 34,5 
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ВВП Капитализация биржевого рынка акций
 

АІӨ акциялардың биржалық нарығындағы 
капиталдандыруға деген қарым қатынасы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Капиталдандыруға қарағанда акциялар бойынша биржалық айналым аз үдерісті 

құрайды, 2006 жылдың қорытындысы бойынша ол 4,02 млрд. долларды құрады, бұл өз 
кезегінде АІӨ  барлығы 5,3% құрайды немесе барлық биржалық айналымның  2,4% 
пайызын құрайды. Бұл екінші қатардағы акциялардың жеткіліксіз дамуымен байланысты. 
Тіркелегн акция эмиссиясының көлеміне қарамастан акция нарығы номиналды болып 
табылады, себебі эмитенттердің басым бөлігінің акциялары əртүрлі себептермен қаржылық 
нарықта көрсетілмеген. Олар негізінен стратегиялық инвесторлардың қолында жүреді, 
жəне олардың еркін айналыста қалуы қаржылық нарықтың дамуының маңызды мəселесі 
болып табылады. Бүгінгі күнде Қазақстанның қаржылық нарығы еліміздің 
экономикасының негізгі даму тенденцияларын көрсетеді жəне олардың ең жіңішке 
өзгерістеріне де нақты қадамдар жасай алады.  
Акйиялардың биржалық нарығы 2006 жылы бірнеше рекордты көрсетікштермен 

сипатталады. 2006 өткен жылдың соңғы айлары үлестік құралдың екінші дəрежелі 
нарығындағы келісім шарттар бойынша саны мен көлемі жағынан таза рекорд жасады, 
2006 жылда орта айлық қарапайым көрсеткіштер 2 еседен көп ұлғайған. 2006 жылдың 
желтоқсанында сату-сатып алу келісімдері 2006 жылдағы құралдар санынан көп болды.  

2005-2006 жж. Акциялар нарығын капиталдандырудың талапты өсімі листингтік 
компаниялар акциясының бағасының жағымды өсімінің арқасында жүзеге асып отыр. 
Аталған сектордың капиталдандырудың өзгеруіне əсер еткен басқа да факторлар 
биржаның сауда тізімдерінің өзгерістеріне, жарғылық капиталдың төленген үлғаюының 
өзгерісіне алып келді, 2006 жыл бойындағы алынған акцияның нарықтық бағасы 2006 
жылдың басында болмаған. «Қайтабағаланған акциялар» нарықтық даму тенденциясына ие 
болғандығын айтып кету керек.  

Республикадағы жалғыз сауда-саттық ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
– ай сайын жəне жыл сайын мемлекеттік бағалы қағаздармен жүргізілген мəмілелердің, 
РЕПО мəмілелерінің көлемі бойынша биржаның жетекші операторларының рейтингісін 
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өткізіп тұрады. Сондай-ақ корпоративті бағалы қағаздармен жəне вексельдермен 
жүргізілген мəмілелердің үлкен бөлігі биржадан тыс жүргізіледі. Мерзімдік келісім-
шарттық жəне туынды бағалы қағаздармен сауда-саттық жеткілікті түрде дамымаған. 

Қазақстан қор биржасы 2006 жылғы желтоқсанда корпоративтік облигациялардың 
биржалық рыногының жетекші операторларын анықтады. KASE корпоративті 
облигацияларды сатып алу-сату мəмілелерін жасауға жалпы 387 компания қатысты. 
Кестеде жалпы мəмілелер көлеміндегі үлесінің азаю тəртібінде ең белсенді 
операторлардың оны келтірілген (компаниялардың бас офистері Алматыда орналасқан). 
Осы операторлардың үлесіне қазанда биржалық рыноктың тиісті секторының 74,9% келеді. 
 

Орын Компания Сауда-саттықтың брутто-
көлеміндегі үлесі, % 

1  «ТұранƏлем Секьюритиc» АҚ 18,1 
2 «ТұранƏлем Банкі» АҚ 8,7 
3  «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ 6,7 
4 «МЖЗҚ» ЖЗҚ» АҚ 6,0 
5  «REAL-INVEST.kz» қаржы компаниясы» АҚ 5,5 
6 «Bailyk Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ 5,4 
7 «Алматы Инвестмент Менеджмент» АҚ 4,4 
8 «BCC Invest» АҚ 3,7 
9 «Казахстанская финансовая компания» АҚ 3,6 
10 «KG Securities» (Қарағанды) АҚ 3,5 

 
3) Саланың болашақтағы дамуына қатысты болжам жəне осы саладағы 

эмитенттің жағдайы 
Қазақстанның ұзақ мерзімдік даму үдерісі жағымды болып қалады. Мұнай газ 

секторындағы жарылыс бастапқы сатыда, мұнай өндіру көлемі 2015 жылы сөткесіне 3,5 
млрд барр. баруы мүмкін, бұл мұнайлық қордың жəне резервтік өсімінің жалғасуына алып 
келеді. Қазақстанның мұнай қорының дəлелденген ағымындағы көлемі 40 млрд барр. 
көлемінде осындай өндірісті осы деңгейде тағы да 30 жыл көлемінде ұстап тұруға  болады, 
бірақта өндірілген мұнайды нарыққа жеткізу үшін экспорттық күштегі инвестициялардың 
ұлғаюын талап етеді.  

Қазақстанның АІӨ Қазақстан Республикасының экономика жəне бюджеттік жоспарлау 
министрлігінің бағдары бойынша 2009 жылы 140,6 млрд долларды құрайды. Көрсеткіш 
өсімі 2000 жылмен салыстырғанда 670,8% құрайды. АІӨ орташа жылдық өсім қарқыны 8,8 
% деңгейінде болады. 2009 жылы АІШ қатынасы халықтың жан басына шаққанда 8,9 мың 
долларды құрайды. Бұл болжам жағымды сыртқы коньюктурамен бекітілген, дұрыс 
макроэкономикалық саясат пен қаржылық нарықтың дамуның барлығын дəлелдейді. 
Қазақстан қаржылық нарығының капиталдандыруға қарым қатынасы 1999 жылы АІШ 
23,1% 2006 жылы 62,8 % өсті. 2006 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан қаржылық 
нарығының капиталдандыру жиынтығы 48,1 млрд. долларды құрады.  Мұнда айта кетерлігі 
дамыған мемлекеттерде осы көрсеткіш 150-200 %1 құрайды.  

Эмитенттің негізгі мақсаты 2007- жылда Қазақстанның қаржылық нарығында кең 
спектрлі қызмет көрсету, сонымен қатар, өзінің тапсырыс берушілеріне өзіндік 
капиталының пайдалы еркін айналысқа салу мүмкіндіктерін жүзеге асыруға жаңа 
мүмкіндіктер ашуға көмектесу жəне барлық қол жететін қаржылық нарықтағы 
инвестициялық құралдарды тəжірибеде қолдану арқылы бизнестің даму стратегияларын 
жасау, тапсырыс берушілердің бизнесінің дамуына, оларға толық кешенді брокерлік жəне 
басқа да жақсы əлемдік стандарттар мен дəстүрлердегі қаржылық қызметтер көрстеу, 
сонымен қатар институционалды жəне отандық нарықтағы бөлшек инвесторлар ғана емес, 
халықаралық қаржылық нарықтағы өнімдік сызығының кеңею мүмкіндіктерін ашуға 
көмектеседі.  
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24. Эмитентпен жасалған келісім шарттар, келісімдер, нəтижесінде эмитенттің 
қызметіне айтарлықтай əсер беретін келісімдер туралы мəліметтер. 

 Жоқ.  
 
25. Эмитенттің өзінің қызметтерін жүзеге асыру үшін алынған лицензиялар, 

патенттер, рұхсат қағаздар, туралы олардың күні мен құжат нөмірі, əрекет ету 
мерзімі мен құжатты берген мекеме орган туралы мəліметтер. 

• 26.12.2003 жылдың  № 040120662 мемлекеттік лицензиясымен Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкімен берілген брокерлік-диллерлік қызметпен 
бағалы қағаздар нарығында айналысуға қақысы бар, номиналды ұстаушы ретінде 
тапсырыс берушілермен шот жүргізуге құқылы; 

• 24.12.2003 жылдың № 0403200116 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 
берілген Мемлекеттік лицензия.  

• 11.03.2007 жылдың Қазақстан Республикасының ұлттық валютадағы №63 Қазақстан 
Республикасының банктік заңында қарастырылған Қаржылық нарық пен қаржылық 
ұйымды реттеу жəне қадағалау Агенттігімен берілген банктік опреациялар жүргізу 
лицензиясы. 
1) туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы қағаздарды сатып алу, сату жəне 
олар бойынша сыйақы алу мақсатында ұлттық жəне шетел валютасында заңды 
тұлғалардың банк шоттарын ашу жəне жүргізу;
2) туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы қағаздарды сатып алу, сату жəне 
олар бойынша сыйақы алу мақсатында банктердің жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу 
жəне жүргізу;
3) аударым операциялары: туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы 
қағаздарды сатып алу, сату жəне олар бойынша сыйақы алу кезінде заңды жəне 
жеке тұлғалардың ақшасын аудару жөніндегі тапсырмаларын орындау;
4) банктік заем операциялары: төлем жасалу, мерзімдік жəне қайтарылу шартымен 
ақшалай кредиттер беру мынадай талаптардың біреуін орындаған кезде: 
    бірінші санатты брокер жəне (немесе) дилер жарғылық  капиталдың он жəне одан 
астам процентіне сəйкес келетін қатысу үлесіне иелік ететін не клиенттің 
орналастырылған акциялары жалпы санының акциялардың он жəне одан астам 
процентіне иелік ететін клиентке-заңды тұлғаға заем берілу;
заем клиенттің заңды тұлғаның жарғылық капиталының он жəне одан астам 
процентіне сəйкес келетін қатысу үлесін иеленуі үшін не акционерлік қоғамның 
орналастырылған акцмялары жалпы санының акциялардың он жəне одан астам 
процентіне иеленуі үшін арналған;
заем заңды тұлғаға кемінде 60 миллион теңге сомада беріледі;
5) туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы қағаздарды сатып алу, сату 
мақсатында шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;
6)   кассалық операциялар: айырбастауды, ауыстыруды, қайта есептеуді, 
сұрыптауды, қаптауды жəне сақтауды қосқанда, осы тармақтың 1, 3) 5) 
тармақшаларымен қарастырылған банк операцияларының бірін жүзеге асыру 
кезінде қолма-қол ақшаны қабылдау жəне беру.

  
Акционерлік қоғам зерттеу əзірлемелерін жүргізбейді жəне демеуші емес. 

Акционерлік қоғамның патенттері жоқ.   

26. Жүзеге асқан (орындалған жұмыс, қызмет) көлемі соңғы екі жыл ішінде 
немесе физикалық жəне сандық өлшем бірлігіндегі іс жүзіндегі өмір сүру 
кезеңі.  

(мың теңге) 
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Атауы 2005 ж. 2006 ж. 01.07.2007 ж. 

Негізгі қызметтен 
түскен пайда, мың 
теңге 

 
62 140 

 

 
 

21 746 
 
 

 
75 175 

 

2007 жылдың 01 шілдесіндегі жағдайы бойынша сату көлемі 75 175 мың теңгені 
құрады, бұл 2006 жылдың өткен кезеңімен салыстырғанда 80 % немесе 61 615 мың теңгеге 
жоғары.  

 
27. Эмитенттің негізгі қызметтерінің түрі бойынша сату (қызмет, жұмыс) түсіміне 

əсер ететін жағымды жəне жағымсыз факторлар.  
 
Жағымды факторлар: 
 
1. Мемлекеттің экономикасының тұрақтануы. Инфляцияның аздаған өсімі, дамыған 

елдер көлеміндегі ІҰӨ өсімі, халықаралық рейтингілік агенттіктер тарапынан 
несиелік рейтингтің жоғарылауы бір жағынан Қазақстанды шет ел инвестициялық 
сөмкесіне тартымдырақ етеді, ал екінші жағынан отандық эмитенттердің 
сенімділігін нығайтады. Отандық өндірушілер мен қаржылық институттардың 
кеңеюуі инвестицияға деген сұранысты ұлғайтады, мұнымен бағалы қағаздар 
нарығы несиелік нарыққа альтернатива ретінде қарастырлады.  

2. Банкілік жүйенің нығайуы. Екінші деңгейдегі банктер қаржылық нарықтағы қорлық 
нарық қызметінің ширек аумағы мен күрделі активтеріне ие негізгі институттары 
болып табылады. Ереже бойынша күрделі отандық банктер қаржылық 
институттардың құрылымдық топтарының орталығы болып табылады, олардың 
құрамына брокерлік окмпания, зейнетақы қоры, ООИУПА, сақтандыру 
компаниялары кіреді. 

3. Ұлттық валютаның нығайуы. Теңгенің нығайуы ауыспалылық макроэкономикалық 
фактор болып табылады. Біріншіден, теңге ревальвациясы отандық өндіргіштердің 
пайдасын ұлғайтады, олар өз кезегінде бағалы қағаздардың эмитенттері болуы 
мүмкін. Екіншіден, теңгенің нығайуы брокерлік компаниялардың пайда 
көрсеткіштерінің өсіміне алып келді, себебі сауда саттық теңгемен жүзеге асады. 
Үшіншіден, отандық ұзақ мерзімдегі бағалы қағаздар теңгенің ауыспалығына 
тіркелген, АҚШ долларына қарағанда, ұлттық валютаның нығайуы олар бойынша 
түсімді азайтады жəне институционалды инвесторларды шет ел эмитенттерінің 
бағалы қағаздарына көп үлес қосатынына мəжбүрлейді.  

 
Жағымсыз факторлары: 
 
1. Заңдық өзгерістер. Мемлекеттік реттеудің ағымдағы шаралары көбінде бағалы 

қағаздар нарығындағы екі негізгі заңдық актілер мен қаржылық бақылау 
органдарының жекешеленуін іске қосады, олар күрделі акционерлік қоғамға қолдау 
таныта отырып бағалы қағаздар нарығын ынталандыру, сонымен қатар тəжірибеде 
қалыптасқан қорлық нарықтың  қатысушыларының өзара байланысының тəртібін 
орнатуды нормативті бекітеді.  

2. Сапалы несе алушылар репутациясы. Компанияның беделіне деген қарым 
қатынастың өзгеруі отандық эмитенттерге ұзақ мерзімдегі бағалы қағаздармен 
қаржыландыру көздері ғана емес несиелік тарихтың тез құрылуына себепші болды. 
Ұзақ мерзімдегі құралдарды шығарудан басқа несиелік рейтинг алуға биржаның 
ресми тізіміне қағаз шығару арқылы сенімді қарыз беруші репутациясын нығайтуға 
мүмкіндік бар.  
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3. Халықтың сенімсіздігі жəне мəліметсіздігі. Сала үшін негізгі жағымды фактор 
халықтың сенімсіздігі болып табылады. Жеке инвесторлардың бағалы қағаздарға 
салыс салу потенциалды инвесторлардың өзінің қағаздарының орналастырылуына 
сенімсіздігін туғызады. Жеке инвесторлардың депозиттер нарығынан ауытқуы 
ширек халықты қорлық нарыққа гарант ретіндегі мемлекеттік қолдау 
жасайтындығы  туралы халықты ақпараттандыруды жоғарылату жолымен қолл 
жеткізуге болады.  

 
 

28. Эмитенттің өзінің өнімдерін (жұмыс, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру 
бойынша қызметі  
1) эмитентті жеткізушінің атауы мен мекен жайы, олардың пайыздық үлесін 

көрсету арқылы барлық жеткізудің он немесе одан да көп пайызы келеді. 
Осы көздердің болашақтағы қол жеткізуге болатындығы туралы 
болжамдар жасалуы қажет;  

Эмитентте жеткізудің барлық жалпы көлемінен он немесе одан да көп үлесі бар  
жеткізуші жоқ. 
2) Пайыздық жүзеге асырудың жалпы көлеміндегі олардың үлесін көрсете 

отырып эмитентің өз өнімдерін (жұмыс, қызметтерін) жүзеге асырудан 
жалпы түсімнің он немесе одан да көп пайызы келетін тұтынушылардың 
атауы мен мекен жайы. Эмитенттің өнімдерін (жұмыс, қызметерін) 
жүзеге асыруға əсер ететін мүмкін болатын жағымсыз факторлары 
ашылады.  

Эмитент өнімді (жұмыс, қызметтерін) жүзеге асырудың жалпы түсімнің он немесе 
одан да көп пайызын үлес ететін тұтынушылары жоқ.  

 
29. эмитенттің өызметіне əсер ететін маңызды факторлар.  

 
1) Эмитенттің жалпы табысының үлесіндегі маусымдық мінездегі эмитенттің 

қызметінің маусымдылығы жəне эмитент қызметінің түрлері  
 Эмитенттің қызметі маусымдық мінезде емес.  

2) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстың, қызметтің) жалпы 
көлеміндегі импорттың үлесі жəне жалпы жүзеге асыратын өнім көлемінен 
эмитентпен экспортқа шығаратын өнім (жұмыс, қызмет) үлесі.  
 Эмитенттің қызметі шикізатты импорттаумен жəне өнімді экспортқа шығару мен 
байланысты емес.  

3) Облигацияны шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты ай ішінде 
орындалатын (орындалған) немесе міндетті түрде жасалатын (жасалған) келісім 
шарттар, егер осы келісім (келісімдер) эмитент активтерінің балланстық құнының 
он пайызынан асса.  
 Облигацияны шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты ай ішінде 
жүзеге асатын эмитенттің активтерінің баланстық құнынан он пайызынан жоғары 
сомадағы келісім шарттар болған жоқ.  

4) Болашақтағы міндеттері. Эмитенттің қызметіне жағымсыз əсер ететін эмитенттің 
негізгі болашақ міндеттері айқындалады, ол міндеттер эмитенттіңбасқа 
эмитенттерге берген кепілдіктеріне, үшінші тұлғаларға береген кепілдіктерге, 
валютаның шығуына кепілдік беретін жəне кепілдік шарттарының өшіру күніне 
байланысты эмитент туралы ақпаратқа əсер етуі мүмкін.  

 Эмитенттің болашақ міндеттері жоқ.  
5) Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер. Эмитенттің қатысуымен 

өткен сот процесінің негізін сипаттау, олардың нəтижесі бойынша эмитенттің 
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қызметтері шектеліп, оған ақшалай жəне басқа да міндеттер жүктеліп эмитенттің 
қызметтерінің тоқтап немесе шектелуі мүмкін процестер.  
 Жоқ 

6) эмитентке мемлекеттік органмен өкілеттеңген қызметтік тұлғалармен немесе сотпен 
соңғы жылдары салынған барлық административтік санкциялары туралы 
мəліметтер. Санкцияны қолданған орган, санкцияны қолдану күні, санкцияның түрі 
мен көлемі, сонымен қатар санкцияның орындалуы.  
 Соңғы жыл ішінде эмитентке немесе лауазымдық тұлғаға мемлекеттік органмен 
немесе сотпен əкімшілік санкциялар берілген жоқ. 

7) Фактор қатері. Облигация ұстаушыларына қатысты қатер факторлары туралы 
нақтырақ сараптама келтіру.  

− Заңдық өзгерістер қаупі. Республикамыздың заңындағы болып жатқан өзгерістер 
Акционерлік қоғамның қызметтеріне едəуір əсер береді. Көбінде сəйкестендірілетін 
қызмет түріндегі ұйымдастырушылық-құқықтық қалыптағы талаптар, 
пруденциялдық нормативтердің өзгеруіне шешуші фактор болуы мүмкін. Заңдық 
актілерден басқа жəне өкілетті орган актілері Акционерлік қоғамның қызметі сауда 
саттық ұйымдастырушыларының нормативті актілерімен реттеледі. Қазіргі кезде 
заңнамадағы өзгерістер түзетуші мінезде, жəне кері əсер бермейді, себебі қорлық 
нарықтың дамуы мемлекеттің экономикалық саясатының басымдық бағыттарының 
бірі болып табылады.  

− Инфляциялық қатер. Қазақстанда ағымдағы жылы ҚР Ұлттық Банкінің мəліметтері 
бойынша инфляцияның деңгейінің төмендегені байқалады, себебі 2007 жылдың 
бірінші жарты жылдығында инфляция өсімі 2006 жылға сəйкес кезеңмен 
салыстырғанда 0,8%-ға төмендеді..  

− Валюталық қатер. Ұлттық валюта айырбас курсының болашақтағы қозғалысының 
анықталмағандығымен байланысты. Осы қатер брокерлік қызметке, инвестициялық 
сөмкені басқару бойынша қызметке де əсер етеді. Валюталық қатердің əсерінің 
азайуы қаржы құралдары сөмкесінің диверсификация жолымен жүзеге асырылады.  

− Пайыздық қатер. Пайыздық қойылымдар деңгейінің өзгеруі қаржылық активтер 
бағасы немесе Қоғамның табыстарының өзгерісімен келетін қатерлерді айтады. 
Пайыздық салымдардың азайуы бағалы қағаздардыың пайдалылығын азайтады, ол 
инвестицияларды тартымсыз етеді. Төмен пайыздық салымдар жағдайында 
инвесторлар құралдарын тарту жəне инвестициялық сөмке пайдасын қамтамасыз 
ету қиынырақ. Қазіргі кезде осы қатерді азайтудың əдістері отандық бағалы 
қағаздар нарығындағы жағдайында ұтымды қолдануға жасалып шығарылды. 

− Техникалық қатер компьютерлік жəне коммуникациялық жүйедегі қателер мен 
байланыстық дұрыс болмауынан, есептеу əдістемесінің қателерінен, сапасыз 
ақпараттық қамтамасыз етуден болып отыр. Қоғам қазіргі кездегі техникалық 
базамен жабдықталған, қолданылатын техникалық құралдар мен əдістерді үздіксіз 
жаңарту жəне жақсарту жұмыстары жүргізілуде.  

− Əлеуметтік қатер.  Компания қызметкерлерінің кəсібилігі анықталуда. Эмитент 
қызметкерлері өкілетті органның талаптарына кəсіби сəйкес келеді. Компанияда 
қызметкерлердің үздіксіз кəсіби деңгейін көтеру жүйесі жұмыс жасайды, олар 
арнайы білім беру жəне қызметкерлердің жұмыс барысындағы еңбек тəжірибесімен 
бөлісу сияқты жұмыстар жүргізілуде.  

− Экологиялық қатер. Саланың өзіндік ерекшелігіне байланысты бұл қатер Қоғамның 
қызметіне тікелей əсер етпейді.  

8) Эмитенттің қызметтері туралы, эмитенттің өзінің қызметін жүзеге асыратын нарық 
туралы басқа да маңызды ақпараттар.  

Эмитенттің өз қызметтерін жүзеге асыратын нарықтағы басқа да іс-əрекеттері туралы 
ақпараттар жоқ.  
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4. Қаржылық жағдай 

30. Заттай емес активтердің жалпы баланстық құнынан бес немесе одан да көп 
пайызын құрайтын заттай емес активтердің баланстық құны.  

 
01.07.2007 ж. 

№ Атауы 2004 ж. 2005 ж. 2006 ж. 
Қалдықтағ
ы құны Түсті 

Амортиз
ация 

Соңындағ
ы қалдық 
құны 

1 1С 
Бухгалтерия 39 514.52 5.40 0.00 0.00   0.00 

2 Домендік 
атау 7 653.20 588.68 0.00 0.00   0.00 

3 Логотип 34 331.88 30517.20 26702.52 26 702.52  1 907.34 24 795.18 

4 
Биржаға 
мүшелік 
салым 1 276 458.30 1 137 208.26 997 958.22 997 958.22  69 625.02 928 333.20 

 
 

31. Негізі құралдардың жалпы баланстық құнынан бес немесе одан да көп 
баланстық құнын құрайтын негізгі құралдардың түрі.  

 
Атауы Баланстық құны 

 01.07.2007 ж. 
Негізгі құралдардың 

жалпы құнына 
қатынасы 

% 
Жер учаскесі 18 000 000,00 16,8 % 

Үй 81 104 166,63 75,7 % 
Автомобиль Toyota 

Lexus RX 350 
7 938 000,00  7,5 % 

32. Инвестициялар 
Басқа заңды тұлғалардың капиталындағы инвестициялар  

Атауы Мекен жайы Эмитенттің 
акциясының 

(үлесінің) жарғылық 
капиталдағы 

пайыздық сəйкестігі 

Қызмет түрі Бірінші 
жетекшінің 

ТАЖ 

 
 
ЖШС «SUN 
Advertising» 

050010, Қазақстан 
Республикасы,  
Алматы қ., Уəлиханов к-сі, 
68 үй, 38 кеңсе 

 
 

50 % 
 

50 000 теңге 

 
 
Жарнамалық қызметтерді ұсыну 

 
 
Жакиен Джанэт 
Темиржанович 
 

 
 
 
 
 
 
 
АҚ «REAL INVEST 
RFCA» 

 
 
 
 
 
Қазақстан Республикасы, 
050010, Алматы қ., Əйтеке 
би к-сі, 34/29 үй. 

 
 
 
 
 

100 % 
 

54 600 000 теңге 

Алматы қаласының Аймақтық 
Қаржылық орталығының арнайы сауда 
кеңістігіндегі брокерлік-диллерлік 
қызмет, кеңестік, ақпараттық жəне 
сараптамалық қызметтер көрсету, 
халықаралық қаржылық нарықтағы 
қызметтер 

 
 
 
 
 
 
 
Дон Сергей 
Лазаревич 

 
 
 
 
 
АҚ «REAL ASSET 
MANAGEMENT» 

 
 
 
 
 
Қазақстан Республикасы, 
050010, Алматы қ., Əйтеке 
би к-сі, 34/29 үй. 

 
 
 
 

100 % 
 

60 000 000 теңге 
 
 

бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби 
қызмет, инвестициялық сөмкемен 
басқару бойынша қызмет, кеңестік, 
ақпараттық жəне сараптамалық қызмет 
көрсету, халықаралық қаржылық 
нарықтағы қызмет 

 
 
 
 
 
Искаков Жарас 
Амантаевич 

 
Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы 

(мың теңге) 
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Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары  

Эмитентің атауы  Бағалы қағаз түрі  

Сатуға 
арналған 

қолдағы бар 
бағалы 
қағаздар  

Сауда 
бағалы 

қағаздары  Сатып алған күні  

"Валют-Транзит Банк" АҚ жай акциялар 21 668   14.12.2005 

"Дана Банк" АҚ жай акциялар 79 590   27.12.2006 

"АТФ Банк" АҚ 
артықшылықты 
акциялар   4 803 11.06.2007 

"Банк Каспийский" АҚ 
артықшылықты 
акциялар 3 277   30.04.2007 

"Цеснабанк" АҚ 
артықшылықты 
акциялар 23 994   24.01.2007 

"Қазақстан халықтық жинақ банкі" АҚ 
артықшылықты 
акциялар 1 001   20.04.2007 

"Казкоммерцбанк" АҚ 
артықшылықты 
акциялар 17 776   06.04.2007 

"Темірбанк" АҚ 
артықшылықты 
акциялар 35 996   31.05.2007 

"Қазақстан Эксимбанкі" АҚ 
артықшылықты 
акциялар 2 739   28.05.2007 

"Казкоммерцбанк" АҚ жай акциялар 3 603   02.04.2007 

"Қазақстан халықтық жинақ банкі" АҚ жай акциялар 9 720   13.03.2007 
"Қазақстан Эксимбанкі" АҚ жай акциялар 110   15.05.2007 

"Альянс банкі" АҚ жай акциялар 9 675   21.06.2007 

"АТФ Банк" АҚ жай акциялар 21 078 227 101 23.01.2007 
"БанкЦентрКредит" АҚ жай акциялар   87 655 29.05.2007 

"Цеснабанк" АҚ жай акциялар 209 647   28.03.2007 

"РОСА" АҚ жай акциялар 1 026  23.01.2006 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ жай акциялар 2 636  06.12.2004 
Жалпы   443 536 319 559  

 
 

«Кері РЕПО» операцияларының құрылымы жəне «РЕПО операциясы» 

Эмитенттің атауы жəне бағалы 
қағаздар түрі 

Операцияла
рды ашу 

Операцияла
рды жабу 

Сыйақы 
мөлшерлеме
сі 

Бағалы 
қағаз 
саны  

Операциялар 
сомасы   

«Кері РЕПО» операциялары  
"Цеснабанк" АҚ жай атаулы 
акциялары  12.03.2007 04.07.2007 10% 6436 24 735 
"АТФ Банк"АҚ жай акциялары   05.04.2007 09.07.2007 7% 1543 34 208 
"Цеснабанк" АҚ жай атаулы 
акциялары 05.04.2007 09.07.2007 7% 6674 34 208 
"Цеснабанк" АҚ жай атаулы 
акциялары 06.04.2007 09.07.2007 7% 3000 12 532 
"РОСА" АҚ жай акциялары 21.06.2007 19.09.2007 14% 453372 113 734 
 «РЕПО» операциясы» 
Тікелей тəсіл:      
"Цесна банк" АҚ артықшылықты 
акциялары 04.05.2007 04.07.2007 7% 15000 30 329 
"Цесна Банк" АҚ жай акциялары 21.06.2007 20.09.2007 10,50% 37781 113 637 
Автоматты тəсіл      
"АТФ Банк" АҚ жай акциялары 05.04.2007 04.07.2007 10% 11376 92 122 
"Банк Центр Кредит" АҚ жай 
акциялары 15.06.2007 16.07.2007 7,50% 39278 50 155 

 
33. Дебиторлық қарыз.  
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Аталған бөлімде дебиторлық қарыздың жалпы сомадан бес немесе одан да көп 
пайзы көлемінде эмитент алдында дебиторлық қарызы бар ұйымның атауы 
көрсетілген дебиторлық қарыз құрылымын ашып көрсетеді.  
 
Дебиторлық қарыз түрі Бастапқы сальдо Дебет Кредит Соңғы сальдо 

Ұзақ мерзімдік, барлығы - - - - 
 - - - - 
Қысқа мерзімдік 4 178 881,30 169 774 484,20 106 491 750,35 67 461 615,15 
«Grand Estate Investments» 
ТИАИҚ» АҚ 

 64 505 963,64 3 000 000,00 61 505 963,64 

«ГМК «Қазақалтын» АҚ 1 075 585,24 1 128 987,68 723 386,70 1 481 186,22 
ЗПИФРИ «Эталон» 224 877,00 1 531 429,87 415 715,46 1 340 591,41 
Негізгі өнімді (қызметті) жүзеге 
асырудағы қарызы 

3 512 147,30 75 774 484,20 11 841 750,35 67 444 881,15 

АҚ «АИФРИ «Grand Estate 
Investments» 

0,00 64 505 963,64 3 000 000,00 61 505 963,64 

АҚ «ГМК «Казахалтын» 1 075 585,24 1 128 987,68 723 386,70 1 481 186,22 
ЗПИФРИ «Эталон» 224 877,00 1 531 429,87 415 715,46 1 340 591,41 
Мықты дебиторлық қарыз 666 734,00 94 000 000,00 94 650 000,00 16 734,00 
Дебиторлық қарыздың 
барлығы 

4 178 881,30 169 774 484,20 106 491 750,35 67 461 615,15 

 
34. Эмитенттің жарғылық жəне меншік капиталы 

 2007 жылдың 01 шілдесінде эмитенттің жарғылық капиталы 1 000 014 000 (бір 
миллиард он төрт мың)  теңгені құрайды.  
 2007 жылдың 01 шілдесінде эмитенттің меншік капиталы 1 058 301 000 (бір 
миллиард елу сегіз миллион үш жүз бір) теңгені құрайды.  
 

35. Қарыз алу.  
Іс жүзіндегі банктік қарыздар мен несиелік сызықтар туралы, жəне олардың 
валютасын, сый ақы мөлшерін, қамтамасыз ету түрлерін көрсету туралы 
ақпараттарды ашып көрсетеді. Өтеуге жататын сомалар жақын арадағы он екі ай 
ішінде кварталға бөлінуі тиіс, ал қалған сомалар жыл бойынша бөлінуі тиіс.  

 
Атауы келісім шарттың № күні Валюта  01.07.2007 ж. өтем ақы 

сомасы 
Қамтамасыз ету 

түрі 
АҚ «Альянс 
Банк» 

№ АМСБ-10/2006, 23.10.2006 
ж. 

USD 25 485,67 Кепілдіктегі мүлік 

АҚ «Альянс 
Банк» 

№ БИ-А-269-Сб1/2006,  
22.12.2006 ж. 

USD 408 728,84 Кепілдіктегі мүлік 

 
Өтеу мерзімдері бойынша 

                                                      (USD) 

Кезең №АМСБ-10/2006, 
23.10.2006 ж. 

№БИ-А-269-
С61/2006, 

22.12.2006 ж. 
01.10.2007 дейін өтеу мерзімі 6 576,48 23 135,58 
01.01.2008 дейін өтеу мерзімі 6 843,07 23 135,58 
01.04.2008 дейін өтеу мерзімі 7 120,46 23 135,58 
01.07.2008 дейін өтеу мерзімі 4 945,66 23 135,58 
01.07.2009 дейін өтеу мерзімі  92 542,32 
01.07.2010 дейін өтеу мерзімі  92 542,32 
п 01.07.2011 дейін өтеу мерзімі  92 542,32 
01.07.2012 дейін өтеу мерзімі  38 559,56 
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36. Эмитенттің негізгі қызметін (жеткізушілер алдындағы қарыз, алынған 
авансылар) жүзеге асырудағы несиелік қарыздары.  

 Несиелік қарыздың жалпы сомасынан бес немесе одан да көп пайыз 
көлемінде эмитенттің қарызы бар ұйымдар атауы мен қарыз сомасы көрсетілген 
несиелік қарыз құрылымын ашып көрсетеді, немесе эмитенттің күрделі несие 
берушілерінің алғашқы тізімі.  

       (теңге) 
Несиелік қарыз түрі Қарыз сомасы 
Ұзақ мерзімдік, барлығы - 
 - 
Қысқа мерзімдік 10 904 413,74 
Казахалтын ГМК ААҚ 9 273 238,64 
РОСА АҚ 1 000 000,00 
Алынған аванстар 10 693 238,64 
Казахалтын ГМК ААҚ 9 273 238,64 
РОСА АҚ 1 000 000,00 
Төлем есебі 211 175,10 
Барлық несиелік қарыз 10 904 413,74 

 
36-1. Соңғы аяқталған үш қаржылық жыл ішінде эмитентпен алынған (берілген) 
таза табыс (шығын)  көлемі. 

2004 жылы эмитентпен берілген шығындар көлемі 5 387 мың теңгені құрады. 
2005 жылы эмитентпен берілген шығындар көлемі 39 774 мың теңге. 
2006 жылы эмитентпен алынған таза пайда көлемі 67 476 мың теңгені құрайды.  
2007 жылғы 1 шілдедегі эмитент алған таза кірістің мөлшері - 249 мың теңге. 
       36-2. Левередж. 
2004 аяқталған қаржылық жыл бойынша левереджа жоғарылығы 0,695 құрады.  
2005 аяқталған қаржылық жыл бойынша левереджа жоғарылығы 0,354 құрады  
2006 аяқталған қаржылық жыл бойынша левереджа жоғарылығы 0,554 құрады. 
2007 жылғы 2 тоқсан бойынша левереджа жоғарылығы 0,063 құрады. 
 
       36-3. Эмитентке облигацияны сатып алу міндетін жүктеуге мəжбүрлейтін 
эмитенттің қаржылық жəне басқа көрсеткіштерінің жағдайы.  

 
Қаржылық коэффициенттер  

 
Атауы 2006 ж. 

ROA (активтердің пайдалылығы), % 0,09 
ROE (Меншік капиталының пайдалылығы), % 0,14 

 
1) Қаржылық тұрақтылық көрсеткіші 

 
Атауы 2006 ж. 

Құралдарды тарту коэффициенті 0,35 
Қаржылық тəуелсіздік коэффициенті 0,64 

 
 

2) Жарамдылық көрсеткіші 
 

Атауы 2006 ж. 
Ағымдағы жарамдылық коэффициенті 2,8 % 
Абсолютті жарамдылық коэффициенті 0,8 % 
Капиталдың таза айналымы 458 052 
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6. Бағалы қағаздар шығару туралы мəліметтер 

 
37. Эмитенттің барлық тіркелген эмиссиялық бағалы қағаздарына қатысты 

облигацияны шығару туралы шешім қабылдау күніне келесілер көрсетіледі:  
1) Жалпы саны, əрбір шығарылымдағы облигацияның номиналдық құны мен түрі, 

əрбір шығарылым бойынша орналастырылған облигациялардың саны, сонымен 
қатар орналастығандағы (номиналық құнымен) тартылған ақша көлемі, негізгі 
қарыз сомасы, əрбір шығарылым бойынша сый ақы сомасы, өтеу күні 
белгіленген, сатып алынған жəне мерзімінен бұрын өтелген облигацияның саны. 
Облигацияны шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған, осындай 
шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күнін белгілеген орган; 

  Эмитентпен бұрын облигация шығарылған жоқ. 
2) Салымшылармен төленген акциялардың номиналдық құны мен түрі, сонымен 

қатар акцияны орналастыру кезінде тартылған жалпы ақша көлемі. Соңғы 
күні сатып алу күні белгіленіп сатып алынған айналыстағы акциялар саны. 
Акцияны сатып алу əдістемесін бекіту күні. Акцияны шығаруды мемлекеттік 
тіркеуді жүзеге асырған, осындай шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі 
мен күнін белгілеген орган; 

 
   Құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны - 150 000 000  (бір жүз елу 
миллион) дана жай акция, нақтылы құны - 1 (бір) теңге, сомасы - 150 000 000  (бір 
жүз елу миллион) теңге, оларға берілген Ұлттық идентификациялық нөмір - 
KZ1С50780010. Акциялар шығарылымы Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкімен 2003 жылғы 23 қазанда тіркелген жəне Мемлекеттік тізілімге № А5078 
енгізілген, бұл туралы Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы 
куəлік берілген. 
Жарияланған акцияларды ұлғайту: 
Акциялар шығарылымы 5 000 000 000 (бес миллиард) жай акцияға бөлініп, 
Қазақстан Республикасының Қаржылық нарық пен қаржылық ұйымды реттеу мен 
қадағалау агенттігімен 2006 жылғы 13 желтоқсанда тіркелген, ұлттық 
идентификациялық нөмір  

Акцияларға берілген ұлттық идентификациялық нөмір - KZI1С50780010. 
Шығарылым № А5078 нөмірмен Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар тізіліміне 
енгізілген.  
Акцияларды орналастырғанда тартылған жалпы ақша сомасы: Төленген жарғылық 
капиталдың мөлшері - 1 000 014 000 (бір миллиард он төрт мың) теңге; 
Айналымдағы акциялар саны: 952 000 000 (тоғыз жүз елу екі миллион) дана жай 
акция;  
Соңғы сатып алу күні белгіленген сатып алынған акциялардың саны: Эмитенттің 
сатылып алынған акциялары жоқ. 
Акцияны сатып алу əдістемесін бекіту күні: 2005 жыл 31 желтоқсан; 
Акциялардың мемлекеттік тіркеуі туралы мəліметтер: Акцияларды шығаруды 
мемлекеттік тіркеуден Қазақстан Республикасының Қаржылық нарық жəне қаржылық 
ұйымдарды реттеу мен бақылау Агенттігімен 2006 жылдың 13 желтоқсанында  № 
А5078 ұлттық идентификациялық нөмірі KZI1С50780010 жүзеге асырылды.  
 

3) Эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылары алдындағы облигациялар бойынша 
сый ақы төлеу (төлемеу (төлемді кешіктіруі) міндеттерін орындамау 
фактылары туралы мəліметтер, дивиденттерді (айрықшаланған акциялар 
бойынша) төлемеу (төлемеу (кешіктіріп төлеу), осындай мерзімінен кешіктіру 
мерзіміндегі орындамамаған міндеттер көлемі туралы ақпараттар, бағалы 
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қағаздар бойынша (түрі мен шығарылуы туралы жеке) жинақталған, 
төленбеген сомалар.  

 
Жай акциялар  

жыл Орындалмаған 
міндеттемелер сомасы, 
мың теңге  

Міндеттемелерді орындамау 

(есептеу жəне/немесе төлеу) 

себептері 

2005 - Жыл қорытындылары бойынша 
шығын болғандықтан, есептелген 
жоқ жəне төленген жоқ.  

25.05.2006ж. 
акционерлердің жылдық 
жалпы жиналысының 
шешімі бойынша  

4) Егер қандай да бір бағалы қағаздың шығуы тоқтатылса немесе жеткіліксіз 
болып болмаса жоққа шығарылса осындай шешім қабылдаған, шешім қабылдау 
негізі мен күнін белгілеген мемлекеттін орган көрсетіледі. Эмитенттің жоққа 
шығарылған немесе тоқтатылған бағалы қағаз шығарған жоқ.   

5) Облигациялар бойынша өтеу күні мен төлемнің жалпы көлемі – Жоқ. 
6) Дивиденттерге төленген сома мен дивиденттер жинағының сомасы 

көрсетілген іс жүзіндегі өмір сүру кезеңінде соңғы екі қаржылық жыл ішіндегі 
əр жыл сайын бір акцияға (қарапайым, айрықшаланған) дивиденттер көлемі.  

 
 (мың теңге) 

 
жыл Есептеу бір 

акцияға, 
теңге) 

Есептелгені  Төленгені   Төленбеу себебі 

2005 - 

- 

- 

25.05.2006ж. акционерлердің жылдық 
жалпы жиналысының шешімі 
бойынша  

2006 0,979 94 014 94 014  - 
жалпы  94 014  94 014 - 

 
 

7) Эмитенттің бағалы қағаздарымен сауда саттық жүзеге асырған, сауда 
ұйымдастырушыларының атауын көрсете кеткендегі негізгі нарығы – Жоқ. 

8) Эмитентпен бұрын шығарылған бағалы қағаздардың түрі бойынша берілетін 
құқық.  

Қоғам акционерлері құқылы: 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне осы Жарғыда көзделген тəртіппен 

Қоғамды басқаруға қатысуға; 
• дивидендтер алуға; 
• Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында белгіленген тəртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға; 
• тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын 

растайтын үзінді көшірмелер алуға; 
• қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне жəне 

Қоғам басқармасына сайлау үшін кандидатура ұсынуға; 
• Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тəртібімен дауласуға; 
• Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға жəне Қоғамға сауал келіп түскен 

күннен бастап отыз күн ішінде дəлелді жауаптар алуға; 
• Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен өз акцияларына 

айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын 
артықшылықпен сатып алуға; 
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Ірі акционер - бір-бірімен жасалған келісім негізінде əрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда 
өздеріне) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он жəне одан да көп  пайызы тиесілі 
акционер немесе бірнеше акционер құқылы: 

• Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге 
немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас 
тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге; 

• директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіне қосымша мəселелер енгізуді 
ұсынуға; 

• директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 
• өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге; 
Акционерлер қолданыстағы заңнамамен қарастырылған басқа да құқықтарға ие болуы 
мүмкін. 

Қоғамның акционері міндетті: 

• Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тəртіпте 
акцияларды төлеуге; 

• осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның 
акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн жүргізуге қажетті мəліметтердің 
өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға; 

• Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 
қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге; 

• Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді 
орындауға. 

 
7. Облигацияларды шығару туралы мəліметтер 

 
38. Облигациялар туралы мəліметтер: 

1) облигация түрі – атаулық, купондық, қамтамасыз етілмеген 

2) шығарылған облигациялар саны мен облигацияларды шығарудың жалпы саны: 

− шығарылатын облигациялардың саны: 5 000 000 000 (бес миллиард) дана; 

− облигацияларды шығарудың жалпы көлемі: 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге; 

3) бір облигацияның номиналды құны: 1 (бір) теңге; 
 
4) облигациялар бойыша сый ақы: 
 

 Облигациялар бойынша купондық салым 
Облигацияның бірінші жылғы айналым салымы жылына 12 % (он екі пайыз) 
номиналдық құнын құрайды, екінші жылдан бастап айналым – қалқымалы, инфляция 
деңгейіне байланысты əрбір 6 айда қайта қарастырылып отырады.  
Купондардың максималды маңызы – 18,0% жылына (он сегіз пайыз).  
Купонның минималды маңызы – 10,0% жылына (он пайыз). 

 Облигацияның екінші жылдан бастап сый ақы айналысы (r) келесі негізде есептеледі 
(үшінші купондық кезеңнен бастап): 

 r=(i-100)+m, бұл жерде 

 i –Қазақстан Республикасының статистика бойынша Агенттігімен немесе Қазақстан 
Республикасының тұтыну бағасын ресми индексін жариялай алатын басқа да өкілетті 
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органдарымен жарияланған индекстің тұтыну бағасының өсімі/төмендеуі ретінде 
есептелген  инфляция деңгейі. Сый ақы құны кезектегі купондық сый ақы төлеу күніндегі 
екінші айдағы инфляция мен тұтыну бағасы деңгейімен есептеледі,  
m -  облигацияның айналу барлық мерзіміндегі есепке алынған маржаның 3,0%  (үш 
пайызы). 
 
Жоғарыда сипатталған өзгерістерді жүзеге асыру үшін облигациялар бойынша купондық 
салымдар эмитент əрбір купондық кезеңнің аяқталуына дейін 30 күнтізбелік күн ішінде 
облигациялар шығарылымының осы проспектісінің 44-тармағы 2)-тармақшасына сəйкес, 
Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік жəне орыс 
тілдерінде облигациялар бойынша сый ақының купондық салымының өзгерістері туралы 
келесі купондық салым жаңа кезеңін жариялайды, сонымен қатар бұл туралы АҚ 
«Қазақстан Қорлық Биржаны» хат арқылы ресми түрде хабарландырады. 
 

 Сый ақы (купон) аудару басталатын күн 
Сыйақы есептеу алғашқы бағалы қағаздар рыногында орналастыру процесінде 
облигация ұстаушыларының тізілімдер жүйесіндегі облигация ұстаушысының жеке 
шотына облигация есептелген күннен басталады. 
 
 Сый ақының (купонның) кезеңділігі мен төлеу күні 
Купонды төлеу жылына екі рет əрбір 6 (алты) ай сайын облигацияның айналуының 
басталу күнінен жүзеге асады, есептеу базасы АҚ «Қазақстанның Биржа Қорының» 
есептеу регламентіне сəйкес жылына 360 күн жəне айына 30 күн.  
 
 Сый ақының (купонның) тəртібі мен төлену шарттары 
Сый ақыны төлеу облигацияны ұстаушылардың ағымдағы есеп шотына төлемді жүзеге 
асырудың соңғы кезеңінің күнінің басталуының 10 жұмыс күн ішінде жүзеге 
асырылады.  
Сый ақыны алуға төлемді жүзеге асырудың кезеңінің соңғы күнінің басталуына дейін 
облигацияны ұстаушылар реестріне тіркелген тұлғалардың қақысы бар.  
Купондық сый ақы төлем күніне купондық сый ақының жарты жылдық салымының 
номиналды құнына сай беріледі. Үтірден кейінгі белгілер мен толықтыру əдісі АҚ 
«Қазақстанның Биржа Қорымен» белгіленеді. 
Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті емес болса купондық төлем ақы 
Қазақстан Республикасының территориясында банктік есеп шотқа ұлттық валютамен 
жүзеге асырылады. Инвестордың сəйкес тапсырысына алу кезінде Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкімен бекітілген курс бойынша теңгемен немесе шет ел 
валютасымен соманы конвертациялауы мүмкін. Соманың конвертациясы теңгеден шет 
ел валютасына аударылып инвестордың есеп шотына түседі. 

 
 Сый ақымен есеп шот айырысуға қолданатын уақыт кезеңі 
Облигация бойынша купондық сый ақының салымдарының өзгеруін жүзеге асыру үшін 
эмитент 30 күнтізбелік күн ішінде купондық кезеңнің əрбір аяқталу кезеңіне дейін 
облигациялар шығарылымының осы проспектісінің 44-тармағы 2)-тармақшасына 
сəйкес, Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік 
жəне орыс тілдерінде облигациялар бойынша жаңа купондық кезеңнің салымдарының 
өзгеру кезеңін белгілей отырып купондық сый ақының салымдарының өзгергендігі 
туралы жарнама жасайды, сонымен қатар бұл жайында АҚ «Қазақстан Биржа Қорына» 
ресми хат жолдау арқылы хабарлайды. 
Инвестордан тиісті сəйкес тапсырыс алғаннан бастап соманың теңгеге немесе шет ел 
валютасына Қазақстан Ұлтық Банкпен бекітілген курс бойынша конвертация 
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жасалынуы мүмкін. Соманың теңгеден басқа валютаға конвертациясы инвестордың 
арқысында болады.  
 
5) облигацияны айналдыру жəне төлеу туралы мəлімет 

 
 Айналу мерзімі 
Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ листингіне енгізілген күннен бастап 5 
(бес) жыл. 
 
 Өшіру шарты 
Облигацияны толық өшіру төлем жасау кезеңінің соңғы күнінің басталуындағы 
облигацияны ұстаушылар реестрінде тіркелген облигацияны ұстаушылардың ағымдағы 
есеп шотына айналымның аяқталу кезеңінен 10 жұмыс күн ішіндегі купондық сый 
ақыны ақшалай аудару жолымен бірге теңгелей облигацияның номиналдық құнымен 
жүзеге асырылады. 
Егер инвестор Қазақстакн Республикасының резиденті болмаса облигацияны өшіру 
теңгемен Қазақстан Республикасының территориясында банкілік есеп шотына 
аударылу арқылы жүзеге асырылады. Инвестордың сəйкес тапсырысына алу кезінде 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бекітілген курс бойынша теңгемен 
немесе шет ел валютасымен соманы конвертациялауы мүмкін. Соманың конвертациясы 
теңгеден шет ел валютасына аударылып инвестордың есеп шотына түседі.  
Эмитент Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша облигацияларды мерзімінен бұрын 
өшіру мақсатында сатып алу құқығы бар, бірақ номиналдық бағасы бойынша 
айналымның екінші жылынан бұрын толық жəне жартылай сатып алуға болмайды.  
Мұнымен 30 күнтізбелік күн ішінде Эмитент сатып алу күніне шейін облигация 
ұстанушылардың назарына облигацияны мерзімінен бұрын өтеу мақсатында сатып алу 
туралы облигациялар шығарылымының осы проспектісінің 44-тармағы 2)-
тармақшасына сəйкес, Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында. 
Облигацияны мерзімінен бұрын облигациялар бойынша сый ақылар төлеу 
сəйкестігімен бірге номиналдық құнымен сатып алу жүзеге асырылады.   
Егер Эмитент облигациялардың тек жартысын ғана жартылай ғана мерзімінен бұрын 
төлеу арқылы сатып алса онда сатып алу пропорционалды түрде жүзеге асады, яғни 
əрбір облигация ұстанушыларының өзіне тиеселі облигациясының санына байланысты 
болады.  
Жартылай мерзімінен бұрын өшіру үшін сатып алу сомасы негізгі қарыздың толық 
санға дейін 1 (бір) теңгеден кем емес санмен толықтырылады. 

 
 Облигацияны өшіру күні 
Облигацияның айналу мерзімінің аяқталу күнінің 10 күні ішінде. 
 
 Облигацияны өшіруді жүзеге асыру орны 
Акционерлік қоғам “Қаржылық компания “REAL-INVEST.kz” 
мекен жайы: Қазақстан Республикасы, 050010 Алматы қ.,  Медеу ауданы, Əйтеке би к-
сі, 34/29 үй. 
 
 Облигацияны өшіру əдісі 
Негізгі қарыз сомасын өшіру облигацияны ұстаушылардың ағымдағы банктік есеп 
шотына ақша аударумен жүзеге асырылады.  
 
5-1) Облигацияны төлеу шарты мен тəртібі 
АҚ «Қаржылық компания “REAL-INVEST.kz» облигациясы жеке емес есеп шотпен 
төленеді, төлеу тəртібі келісім жасау сəтінде анықталады. 
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5-4) Облигацияны ұстаушылар өкілдері туралы мəліметтер 
Облигацияны ұстаушылардың өкілдері қарастырылмаған. 
 
5-6) Облигациялар бойынша есеп айырысу тəртібі 
Тіркеушінің толық атауы: «РЕЕСТР» Акционерлік қоғамы. Қысқартылған атауы: АҚ 
«РЕЕСТР». Бағалы қағаздар ұстаушылар реестрі жүйесін енгізу бойынша қызмет 
жүргізу үшін № 0406200436 лицензиясы Қазақстан Республикасының қаржылық 
ұйымдарды жəне қаржы нарығын бақылау жəне реттеу  Агенттігімен 2005 жылдың 02 
тамызында берілген. Мекен жайы: 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Панфилов к-сі, 
158-43 үй. Қосымша келісім  26 шілде 2007 жылы № 1 бастап 2004 жылдың 03 
ақпанының № 74 бағалы қағаздар ұстанушылар реестрінің жүйесін енгізу туралы 
келісім.  
 

      5-7) төлем агенттігі туралы мəлімет  
      Эмитенттің төлем агентті жоқ. 
       
      6) əрбір облигациямен өзінің ұстаушысына беретін құқығы 

− осы облигацияның шығуы проспектісінде қарастырылған номиналдық құнын алуға 
қықысы; 

− осы акцияны шығару проспектісімен қарастырылған мерзімде сый ақыларды алуға 
қақысы; 

− Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған тəртіпте өз талаптарын 
қанғаттандыруға қақысы; 

− облигациялармен басқаша түрде еркін қолдану қақысы; 
− облигацияға деген меншігінен шығатын басқа да қақысы бар.  

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу жəне айырбастау құқығы көзделмеген.  

       7) дефолт жариялауға мəжбүр ететін жағдайлар.     
      
 Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт – осы проспектпен белгіленген сыйақы мен 
негізгі қарызды төлемеу мерзімі аяқталған күннен кейінгі келесі күннен бастап есептелетін 
10 жұмыс күні ішінде облигациялар бойынша (купон) жəне/немесе нақтылы құн төлемеу 
немесе толық төлемеу.  
Эмитент осы Проспект шарттарына сəйкес Облигация ұстаушыларына төлеуге міндетті кез 
келген соманы төлемеген жағдайда эмитент ұстаушыларға ақшалай міндеттемесін немесе 
сəйкес бөлігін орындаған күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің ресми қайта 
қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін əрбір кешіктірілген күн үшін өсімақы 
төлеуге міндетті. 

Облигациялар бойынша дефолт басталғанда Эмитент дефолтты тудырған себептерді 
жойып, облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күшін 
салады. 
 
       8) опциондер туралы ақпарат. 
        Опциондар қарастырылмаған. 
  

39. Конвертацияға түсетін облигациялар. 
Шығарылған облигацияларды конвертация жасау қарастырылмаған.  
 

40. Облигацияны орналастыру əдісі. 
 Облигацияның орналасу мерзімі мен тəртібі 
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     Облигацияны орналастыру Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған жəне 
ұйымдастырылмаған нарығында сауда саттық жəне жазылу жолымен жүзеге асырылады. 
Нарықтағы сауда саттық ұйымдастырушылары АҚ «Қазақстан Биржа Қоры» (КАSЕ) 
болып табылады. 

 
Облигациялардың орналасуы облигацияның айналудың барлық мерзімінде жүзеге 

асырылады. Ұйымдастырылмаған нарықта облигацияны орналастыру күні АҚ «Қазақстан 
Биржа Қорының» ресми тізіміне облигацияның ресми қосылу күні болып табылады. 

 Облигацияны орналастыруға ат салысатын ұйымдар туралы мəліметтер: 
Облигацияны орналастыруға ат салысатын ұйымдар жоқ. 
41. Облигацияны орналастыруға ақша қолдану. 
Осы облигацияны шығаруда алынған қаржы Қазақстан Республикасының банктік 

заңнамасында қарастырылған №63 2007 жылғы 11 наурызында қаржылық ұйымдар мен 
қаржы нарығын бақылау жəне реттеу Агенттігімен банктік операциялар өткізуге берілген 
Лицензиясына сəйкес несиелік операцияларды жүзеге асыруына бағатталады.  

 
8. Қосымша ақпарат 

 
42. Облигацияның айналымындағы шектеулер. 

      Акционерлік қоғам облигацияның айналуында ешқандай шектеулер қоймайды, сол 
сияқты орналастырлғар облигациялардың мүмкін болатын сатып алушыларына да 
қатысты.  
   

43. Облигацияны шығаруға кеткен шығын сомасы мен осы шығындардың 
қандай себептермен төленетінгідігі туралы мəлімет.  

     АҚ «REAL-INVEST.kz» Қаржылық компаниясының» облигацияны шығару жəне 
орналастыруға кеткен келесілерден құралады: 

− Алғашқы жəне жыл сайынғы листингтік жиындарды төлеуге кеткен шығындар 
(KASE); 

− Тəуелсіз қызметтері; 
− Облигацияны орналастыруға кеткен қосымша шығындар. 

     Осы шығындардың көлемі орналастырудың іс жүзіндегі көлеміне байланысты болады. 
Шығындар эмитенттің қызмет көрсетушілердің есеп шотына ақша аудару жолымен таза 
түсім арқылы төленеді.  
 

44. Инвесторлардың эмитенттің облигацияны шығару проспектісі туралы 
жарғысының көшірмесімен танысуға болатын орындары туралы ақпарат.   

 
1) Инвесторлардың Акционерлік қоғамның жарғысының көшірмесімен, осы 

құжаттарға енген өзгерістер мен толықтырулар туралы, Акционерлік қоғамның 
облигацияны орналастыру қорытынды есебімен танысуға болатын орындар 
туралы ақпарат.      

 
 Эмитенттің жарғысының көшірмесімен, облигацияның шығару проспектісімен 
жəне орналастырудың қорытынды есебімен қалыпты инвесторлар келесі мекен жайда 
таныса алады: 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Əйтеке би к-сі, 
34/29 үй, тел. +7 (327) 295-21-06, факс: +7 (327) 295-21-08. 
 
2) Акционерлік қоғамның қызметі туралы ақпараттарды жариялау үшін 

қолданатын бұқаралық ақпарат құралдары:  
 

  «Казахстанская правда» газетінде 
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 АҚ «Қазақстан Биржа Қорының», веб-сайтында, www.kase.kz, «Эмитенттер» 
бөліміндегі Интернет желісінде 

 АҚ «Қаржылық компания «REAL-INVEST.kz» веб-сайтында,  www.realinvest.kz, 
Интернет желісінде.  

 
  
 
 
 
 
 
               «REAL INVEST.kz» 
               Қаржы компаниясы»  
 АҚ Басқарма Төрағасы      Д.Х. Азымханов 
                                                                         
                
              «REAL INVEST.kz» 
              Қаржы компаниясы» АҚ  
 Бас бухгалтері         Д.Б. Бакиева 
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