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«RG BRANDS» 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 

(«RG BRANDS» АҚ) 

ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІ  

 

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫҢ ЖИЫНТЫҚ 

КӚЛЕМІ: 12 000 000 000 (ОН ЕКІ МИЛЛИАРД) ТЕҢГЕ 

 
Осы проспект 2013 жылғы 30 сәуірдегі жағдай бойынша құрастырылған 

Қаржы кӛрсеткіштері 2013 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша берілген 

 

 

 

Уәкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу шығарылым проспектiсiнде 

жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болмасын ұсыным 

берудi білдiрмейдi. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi жүзеге асырушы уәкiлеттi 

орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшiн жауап бермейдi. Облигациялар шығарылымы 

проспектiсiнiң Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестiгi ғана қаралады. 

Эмитенттiң лауазымды тұлғалары осы проспектiдегi ақпараттың шынайылығы үшiн жауап бередi 

және ондағы барлық ақпарат шынайылығын және эмитентке және оның облигацияларына қатысты 

инвесторларды шатастырмайтындығын растайды. 

  

 

 

Алматы, 2013 ж. 
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1. Эмитент туралы жалпы мәліметтер 
 

2.  Эмитенттің атауы 

 

Эмитенттің атауы 

Атауы  Толық  Қысқартылған  

Қазақ тілінде 
 «RG Brands»  

акционерлік қоғамы 
 «RG Brands» АҚ 

Орыс тілінде 
Акционерное общество 

«RG Brands» 
АО «RG Brands» 

 

Эмитенттің алдыңғы атаулары 

Атауы  Толық  Қысқартылған  Тіркеу кҥні 

Қазақ тілінде 
«RG Brands» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 
«RG Brands» ЖШС 

22.06.1998 ж. 
Орыс тілінде 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью 
«RG Brands» 

ТОО «RG Brands» 

Қазақ тілінде 
 «RG Brands» 

 ашық акционерлік қоғамы 
«RG Brands» ААҚ 

27.03.2001 ж. 
Орыс тілінде 

Открытое акционерное 

общество «RG Brands» 
ОАО «RG Brands» 

 

Эмитент «RG Brands» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «RG Brands» акционерлік қоғамы 

болып қайта құрылуы нәтижесінде құрылған. «RG Brands» АҚ «RG Brands» ЖШС барлық 

құқықтары мен міндеттемелері бойынша құқылы мирасқоры болып табылады. 

 

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі туралы) мәліметтер 

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік №39023-1910-АҚ 2009 жылғы 04 

қыркүйекте Алматы қ. Әділет департаментімен берілген. Эмитент алғаш тіркелген күн: 27 наурыз 

2001ж. 

Бизнес-сәйкестендіру нӛмірі Эмитентке 2009ж. 04 қыркүйекте берілген. 

 

4. ҚР ҚҚА Басқармасының 28.05.07ж. № 155 қаулысына сәйкес алынып тасталған. 

 

4-1. Бизнес-сәйкестендіру нӛмірі 
010340003839 

 

5. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондарының, факсінің 

нӛмірлері, электронды поштаcының мекенжайы 

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Райымбек даңғылы, 212 Б 

Тел.: +7 (727) 250 57 40, 250 99 68 

Факс: +7 (727) 250 13 55 

Электронды поштасы: reception@brands.kz 

6. Эмитенттің банктік деректемелері 

БСН 010340003839 

Кбе 17 

Эмитенттің ағымдағы шоттары: 

1) IBAN KZ97319A010000450113 «БТА Банк» АҚ, БСК ABKZKZKX 

2) IBAN KZ399490001095173001 «HSBC Bank Kazakhstan» АҚ ЕБ, БСК HSBСKZKA 

 

7. Эмитенттің қызмет тҥрлері 

 азық-түлік, сондай-ақ басқа ӛнім ӛндіру, 

 азық-түлік пен басқа ӛнімді кӛтерме және бӛлшек тарату, 

 кафелер, барлар, мейрамханалар, басқа да қоғамдық тамақтану орындарын, дүкендер 
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ұйымдастыру, 

 халық тұтыну тауарлары, азық-түлік экспорты, импорты, сондай-ақ басқа да экспорттық-

импорттық операциялар, 

 Қазақстан Республикасының ішінде және одан тыс жерде табиғи монополиялар қызметі 

саласына жатпайтын темір жолмен, автомобильмен, теңіз арқылы және әуе арқылы жүк 

тасымалдарына кӛліктік-экспедиторлық қызмет кӛрсету, 

 құрылыс, жӛндеу-құрылыс, әрлеу, монтаждау жұмыстары, құрылыс материалдарын ӛндіру 

және тарату, 

 кондитерлік ӛнімдер ӛндіру, 

 жарнама-ақпараттық қызмет, 

 маркетингтік қызмет, 

 бәсеке ӛнім шығаратын бірлескен ӛндірістер, технологиялар құру мақсатында инвестициялар 

салу; 

 коммерциялық және делдалдық қызмет, 

 жеке және заңды тұлғаларға қызмет кӛрсету, 

 жылжымалы және жылжымайтын мүлікпен операциялар жасау, 

 инновациялық қызмет, 

 түрлі жұмыстар, қызметтер атқару, соның ішінде техникалық, ұйымдастыру, кӛліктік, 

сервистік, пайдалану қызметтері, соның ішінде машиналарды, механизмдерді, жабдықтарды, 

бағдарламалық құралдарды, жүйелерді, басқа да техниканы сатып алу, жеткізу, сату, орнату, 

әзірлеу, ӛндіру, енгізу, пайдалану, жӛндеу, сервистік қызмет кӛрсету, 

 шикізат, ауыл шаруашылығы, ӛнеркәсіптік тауарлар, жартылай фабрикаттар, екінші шикізат, 

машиналар, жабдықтар, тағамдық тауарлар, отын, құрылыс материалдары, басқа да тауарлар, 

олардың туындылары саудасы, сауда, соның ішінде кӛтерме, бӛлшек сауда саласындағы 

делдалдық, 

 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған, Эмитенттің 

мүддесіне жауап беретін басқа қызмет. 

Тізімі заң актілерімен анықталатын жекелеген қызмет түрлерін Эмитент арнайы рұқсаттың 

(лицензияның) негізінде ғана атқара алады. 

 

7-1. Эмитент қаржы агенттігі болса, келесі мәліметтерді кӛрсету керек 

Эмитент қаржы агенттігі емес. 

 

8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері 

және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингтердің 

болуы туралы мәліметтер 
2012 жылғы 19 қыркүйекте Moody's Investors Service халықаралық рейтинг агенттігі Эмитентке 

компаниялар тобының корпоративтік рейтингін және В2 деңгейіндегі дефолт ықтималдылығы 

рейтингін берді, рейтинг бойынша болжам – тұрақты. Эмитенттің бағалы қағаздарына рейтингтер 

берілген жоқ. 

 

9. Эмитенттің барлық филиалдары мен ӛкілдіктерінің атаулары, тіркелген кҥндері, 

орналасқан жерлері мен пошталық мекенжайлары 

Эмитенттің филиалдары мен ӛкілдіктері жоқ. 

 

10. Эмитенттің соңғы аяқталған ҥш қаржы жылындағы қаржылық есептілігіне аудит 

жҥргізген (жҥргізетін) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атаулары (аудитордың тегі, 

аты, болған жағдайда әкесінің аты), олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, 

палаталарға) тиістілігі кӛрсетіледі 

Соңғы аяқталған үш қаржы жылы ішінде Эмитенттің қаржы есептілігінің аудитін жүргізген 

аудиторлық ұйым – «Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., әл-Фараби д-лы, 36). 

«Делойт» ЖШС келесі ұйымдардың мүшесі болып табылады: Қазақстандағы Америка сауда 

палатасы (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сейфуллин к-сі, 506/99, 8-қабат), Қазақстан 

Республикасы Аудиторлар палатасы (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 6-ықшам аудан, 56-үй, 

34-оф.), Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әйтеке би к-
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сі, 67), Қазақстанның Еуропалық бизнес қауымдастығы (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 

Сәтпаев к-сі, 29/6, 10-қабат). 

 

Проспектіні уәкілетті органға берер жылдың алдындағы ҥш жыл ішінде тиісті қызметтерді 

кӛрсетуге шарт жасалған заң және қаржы мәселелері бойынша кеңес бергендердің толық 

ресми атаулары олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігі 

кӛрсетіледі 

Соңғы үш жылда тиісті қызметтер кӛрсетуге жасалған заң мәселелері бойынша Эмитенттің 

кеңесшілері – «Burlingtons Kazakhstan» (Берлингтонс Қазақстан) жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., әл-Фараби д-лы, 7, 155-офис), «БМФ Груп» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай д-лы, 151/115, 

«Алатау» БО, 10-қабат), «Юридическая компания «ЮНИУС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

(Қазақстан Республикасы, Алматы қ., М.Ӛзтүрк к-сі, 14, 17-офис). 

Заң мәселелері жӛніндегі аталған кеңесшілерден алқалықтарға (қауымдастықтарға, палаталарға) 

«БМФ Груп» ЖШС ғана тиесілі, кеңесші Қазақстан франчайзинг одағына (Қазақстан 

Республикасы, Алматы қ., Гоголь к-сі, 111), Халықаралық тауар белгілері қауымдастығына 

(International Trademark Association) (АҚШ, Нюь-Йорк, 3 авеню, 10-қабат), Халықаралық 

лицензиялық қоғамға (The Licensing Executives Society International) (АҚШ, Виргиния,  

Александрия қ., Диагональ к-сі, 1800), Халықаралық зияткерлік меншікті қорғау жӛніндегі 

қауымдастыққа (International Association for the Protection of Intellectual Property) (Швейцария,  

Цюрих қ., Тодильштрассе, 16) жатады.  

Эмитенттің шығарылым проспектін мемлекеттік тіркеу үшін және облигацияларды «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізу үшін кӛмектеу жӛніндегі кеңесшісі – «RESMI» Инвестициялық 

Қаржы Үйі» акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., әл-Фараби д-лы, 110 «Е»). 

«RESMI» ИҚҮ» АҚ «Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы» ЗТБ мүшесі болып табылады. 

Эмитенттің басқа қаржы мәселелері жӛніндегі кеңесшілері жоқ. 

Проспект құрастырылған күнге дейін Эмитент осы тармақта аталған тұлғалармен жасаған 

шарттарын бұзған жоқ. 

 
11. Корпоративтік басқару кодексі 

Корпоративтік басқару кодексі Эмитент акционерлерінің жалпы жиналысының 2006 жылғы 20 

қыркүйектегі шешімімен бекітілген. 

 

2. Эмитенттің басқару органдары 
 

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы 
 

Жоғарғы орган Акционерлердің жалпы жиналысы 

Басқарушы орган Директорлар кеңесі 

Атқарушы орган Басқарма  

 

Эмитент акционерлерінің жалпы жиналысы 

Эмитент акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесілер жатады: 

1) Эмитент Жарғысына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын 

бекіту, 

2) Эмитентті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату, 

3) Эмитенттің жарияланған акцияларының санын ӛзгерту туралы шешім қабылдау, 

4) есеп комиссиясының сандық құрамын, ӛкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, 

ӛкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, 

5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, ӛкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның мүшелерін 

сайлау және олардың ӛкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 

мүшелеріне тӛленетін сыйақы мӛлшері мен талаптарын айқындау, 

6) Эмитент аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау, 

7) жылдық қаржы есебін бекіту, 

8) Эмитенттің бизнес-жоспарын бекіту, 
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9) есепті қаржылық жылдағы Эмитенттің таза кірісін бӛлу тәртібін бекіту, Эмитенттің жай 

акциялары бойынша дивидендтер тӛлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысы 

бойынша Эмитенттің бір жай акциясы есебінен дивиденд мӛлшерін бекіту, 

10) қолданыстағы заңнамамен қарастырылған жағдайлар басталғанда Эмитенттің жай акциялары 

бойынша дивидендтерді тӛлемеу туралы шешім қабылдау, 

11) активтер сомасына қарамастан, Эмитентке тиесілі барлық активтердің бір немесе бірнеше 

бӛлігін беру арқылы Эмитенттің басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне 

қатысуы туралы шешім қабылдау; 

12) қатысу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған басқа заңды 

тұлғалардың қызметіне Эмитенттің қатысудан шығуы туралы шешім қабылдау, 

13) Эмитенттің ірі мәмілелерді және жасауға Эмитент мүдделі мәмілелерді жасауы туралы 

шешімдерді бекіту, 

14) меншікті капитал мӛлшерінің он және одан да кӛп пайызын құрайтын сомаға Эмитент 

міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім қабылдау, 

15) Эмитент акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау 

нысанын анықтау, басылымда осындай ақпаратты орналастыру туралы шешім қабылдау, 

16) Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

сатып алған жағдайда акциялардың құнын анықтау әдістемесін бекіту, 

17) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту, 

18) акционерлерге Эмитенттің қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау, соның ішінде 

Эмитент Жарғысымен басқа тәртіп анықталмаса, басылымды анықтау, 

19) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою, 

20) шешім қабылдауы Жарғымен Жалғыз акционерлердің жалпы жиналысының ерекше 

құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер. 

 

Эмитенттің Директорлар кеңесі 

Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады: 

1) Эмитент қызметінің басым бағыттарын анықтау, 

2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 

қабылдау, 

3) Эмитент акцияларын орналастыру, жарияланған акциялардың саны шегінде орналастыру 

бағасы туралы шешім қабылдау, 

4) Эмитенттің орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешім қабылдау, 

5) Эмитенттің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту, 

6) жай акциялар бойынша дивидендтер тӛлеу туралы шешім қабылдау, есепті қаржы жылында 

тӛленетін дивидендтерді есептемегенде бір жай акция үшін дивиденд мӛлшерін анықтау, 

7) атқарушы органның сандық құрамын, ӛкілеттіктер мерзімін анықтау, басшысы мен 

мүшелерін сайлау, сондай-ақ ӛкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

8) Эмитент Басқармасының лауазымдық жалақы мӛлшерін, жалақы, сыйақы тӛлеу талаптарын 

анықтау, 

9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне жалақы және 

сыйақы тӛлеу талаптары мен мӛлшерін анықтау, 

10) бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызмет тӛлемінің мӛлшерін анықтау, 

11) Эмитенттің резервтік капиталын пайдалану тәртібін анықтау, 

12) Эмитенттің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған Эмитенттің қызметін 

ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар жатпайды), 

13) Эмитенттің филиалдары мен ӛкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, олар 

туралы ережелерді бекіту, 

14) Эмитенттің міндеттемелерін меншікті капитал мӛлшерінің бес және одан кӛп пайызын 

құрайтын кӛлемге дейін ұлғайту, 

15) Бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Эмитенттің тіркеушісін таңдау, 

16) Эмитент немесе қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа 

құпия ақпаратты анықтау, 

17) Нәтижесінде Эмитент құны 5 000 000 (бес миллион) теңгеден тӛленген жарғылық капиталдың 

10 (он) пайызына дейін құрайтын бағалы қағаз болып табылмайтын мүлікті және/немесе 

қызметтерді иеленетін немесе шеттетін мәмілелерді немесе мәмілелер жиынтығын жасауы туралы 

шешімдерді бекіту, 
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18) Комитеттер туралы шешім қабылдау, сандық құрамын, комитеттердің мүшелерін, сондай-ақ 

комитеттердің қызмет тәртібін қарастыратын ішкі құжатты бекіту, 

19) Эмитенттің Жарғысымен қарастырылған және Эмитент акционерлерінің жалпы 

жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер. 

 

Эмитент Басқармасы 

Басқарма Эмитенттің ағымдағы қызметін басқарады. Ол заңнамамен және Жарғымен 

Эмитенттің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын, Эмитент 

қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. Эмитент 

Басқармасының Тӛрағасы Басқарманы басқарады, ол: 

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын 

ұйымдастырады, 

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Эмитенттің атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Эмитентті таныту құқығына сенімхаттар береді, 

4) Эмитенттің қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады, шығарады, оларға 

ынталандыру және тәртібі үшін жазалау шараларын қолданады, Эмитенттің штат кестесіне сәйкес 

Эмитент қызметкерлерінің лауазымдық жалақы және жеке үстеме ақы мӛлшерін белгілейді, 

атқарушы орган мен ішкі аудит қызметінің құрамына жататын қызметкерлерді есепке алмағанда 

Эмитент қызметкерлеріне тӛленетін сыйақы мӛлшерін анықтайды, 

5) Эмитенттің қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді, 

6) ӛзі болмағанда міндеттерін орындауды орынбасарына жүктейді,  

7) Эмитенттің басшы қызметкерлерінің арасында міндеттерді, ӛкілеттіктер мен жауапкершілікті 

бӛледі, 

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Акционерлердің жалпы жиналысы 

мен Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да функцияларды 

атқарады. 

 

13. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мҥшелері 
 

Директорлар кеңесінің мҥшелері 

Аты-жӛні, 

болса, әкесінің 

аты, туылған 

жылы 

Эмитентте 

қызмет атқара 

бастаған кҥн 

Директорлар кеңесінің 

әрбір мҥшесі соңғы ҥш 

жылда атқарған және 

қазіргі уақытта атқарып 

жҥрген қызметтері, 

хронологиялық 

тәртіппен берілген, оның 

ішінде қосарлас 

қызметтері 

Эмитенттің 

Директорлар 

кеңесінің 

әрбір 

мҥшесінің 

жарғылық 

капиталға 

қатысуы  

Эмитенттің 

Директорлар 

кеңесінің әрбір 

мҥшесінің еншілес 

және тәуелді 

ұйымдардың 

жарғылық 

капиталына 

қатысуы, қатысу 

ҥлестері  

Мажибаев Кайрат 

Куанышбаевич, 

1968 ж.т. 

05.04.2004ж. бері 

«RG Brands» АҚ 

Директорлар 

кеңесінің 

тӛрағасы 

 

30 қаңтар 2012ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «RESMI 

Прямые инвестиции» 

ЖШС Бас директоры 

12 мамыр 2010 ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «RESMI» 

компаниялар тобы» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

тӛрағасы 

28 сәуір 2008ж. - 04 

қыркҥйек 2011ж. –  

«РЕСПУБЛИКА» ЖЗҚ» 

АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

24 қаңтар 2006ж. қазіргі 

уақытқа дейін – 

«INNOVA INVESTMENT» 

ЖШС Бақылау кеңесінің 

тӛрағасы 

«RG Brands» 

АҚ ЖК 

55,9263%  

1) «Великая 

Стена» АИЖМ» 

АҚ ЖК 0,08% 

2)  «RESMI» ИҚҮ» 

АҚ ЖК 29% 

3)  «RESMI» 

компаниялар тобы» 

АҚ ЖК 38,06% 

4) «INNOVA 

INVESTMENT» 

ЖШС ЖК 34,3% 

5) «Successful 

Investment Trust» 

ЖШС ЖК 0,01% 



 7 

15 қазан 2004 ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «RESMI» 

ИҚҮ» АҚ Директорлар 

кеңесінің тӛрағасы 

05 сәуір 2004 ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «RG 

Brands» АҚ Директорлар 

кеңесінің тӛрағасы 

Кошкинбаев 

Еркин 

Жаксыбаевич, 

1970 ж.т. 

28.02.2005ж. бері 

«RG Brands» АҚ 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

 

11 қараша 2011ж. қазіргі 

уақытқа дейін –  

«Successful Investment 

Trust» ЖШС Директоры 

12 мамыр 2010ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «RESMI» 

компаниялар тобы» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

20 қараша 2009ж. - 04 

қараша 2011ж. –    

«RESMI» ИҚҮ» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

28 сәуір 2008 ж. - 04 

қыркҥйек 2011ж. – 

«РЕСПУБЛИКА» ЖЗҚ» 

АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

30 мамыр 2008ж. - 19 

наурыз 2012ж. – «Великая 

Стена» АИЖМ» АҚ 

Басқарма тӛрағасы, 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

14 шілде 2007ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «Innova 

Capital Partners» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

тӛрағасы 

17 қыркҥйек 2007 ж. - 30 

наурыз 2010 ж. – 

«RESMI» компаниялар 

тобы» ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 

24 қаңтар 2006 ж. қазіргі 

уақытқа дейін –

«INNOVA INVESTMENT» 

ЖШС Бақылау кеңесінің 

мүшесі 

28 ақпан 2005 ж. қазіргі 

уақытқа дейін  – «RG 

Brands» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

31,1417% в 

УК 

АО «RG 

Brands» 

1) «Великая 

Стена» АИЖМ» 

АҚ ЖК 0,08% 

2) «RESMI» ИҚҮ» 

АҚ ЖК 29% 

3)  «RESMI» 

компаниялар тобы» 

АҚ ЖК 8,7754%  

4) «INNOVA 

INVESTMENT» 

ЖШС ЖК 13% 

5) «Successful 

Investment Trust» 

ЖШС ЖК 99,99%  

David Paul Westall 

(Дэвид Пол 

Весталл), 

1964 ж.т. 

06.04.2010ж. бері 

«RG Brands» АҚ 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

 

06 сәуір 2010 ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «RG 

Brands» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

07 желтоқсан 2009ж. 

қазіргі уақытқа дейін  –

«RG Brands» АҚ Басқарма 

тӛрағасы 

жоқ жоқ 

Timothy Spencer 05.11.2012ж. бері  05 қараша 2012ж. қазіргі жоқ жоқ 
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Russell (Тимоти 

Спенсер Рассел), 

1954 ж.т. 

«RG Brands» АҚ 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

 

уақытқа дейін  – «RG 

Brands» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

13 қыркҥйек 2012 ж. 

қазіргі уақытқа дейін – 

«RESMI» компаниялар 

тобы» АҚ Бас 

инвестициялық директоры 

2011 - 2012 ж. – Siraj 

Private Equity Fund 

(Палестина, Рамалла қ.) 

Бас менеджері 

2010 ж. – Truestone Asset 

Management 

(Ұлыбритания, Лондон қ.) 

жеке капитал жӛніндегі 

маман 

Franck Elias 

Benhamou (Френк 

Элиас Бенамю), 

1960 ж.т. 

01.03.2005ж. бері 

«RG Brands» АҚ 

тәуелсіз 

директоры -

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

 

 

01 наурыз 2005ж. қазіргі 

уақытқа дейін  – «RG 

Brands» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі - тәуелсіз 

директор 

қаңтар 2010ж. - 

қыркҥйек 2012ж. –

CISLINK Ltd (Ресей 

Федерациясы, Мәскеу қ.) 

Бас менеджер 

қаңтар 2011 ж. қазіргі 

уақытқа дейін –

Costacalendar SL (Испания, 

Малага қ.) Бас менеджер 

жоқ жоқ 

David Brian 

Walker (Дэвид 

Брайн Уокер), 

1962 ж.т. 

05.11.2012ж. бері 

«RG Brands» АҚ 

тәуелсіз 

директоры -

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

 

05 қараша 2012 ж. қазіргі 

уақытқа дейін  –«RG 

Brands» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі - тәуелсіз 

директор 

28 қыркҥйек 2012ж. 

қазіргі уақытқа дейін  – 

«RG Brands» АҚ Қаржы-

инвестициялық 

комитетінің мүшесі 

қазан 2011 ж. - мамыр 

2012 ж. – «Управляющая 

компания «Тройка Диалог 

(Ресей Федерациясы, 

Мәскеу қ.) ЖАҚ 

Басқарушы директоры 

қыркҥйек 2007 ж. -  

шілде 2011ж. –  Citibank 

International PLC 

(Ұлыбритания, Лондон қ.) 

Басқарушы директор 

жоқ жоқ 

 

Эмитенттің Директорлар кеңесінің құрамындағы алдыңғы екі жылдағы ӛзгерістер: 

– Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 06.04.2010ж. шешімімен David Paul 

Westall (Дэвид Пол Весталл) Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды, 

– 27.04.2011ж. бастап Эмитент алған ӛтініштің негізінде Директорлар кеңесінің мүшесі – 

тәуелсіз директор Боранбаев М.С. ӛкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды, 

– Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 20.06.2011ж. шешімімен Подольский 

В.Г. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды, 
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– 01.09.2012ж. бастап Эмитент алған ӛтініштің негізінде Директорлар кеңесінің мүшесі 

Канафин А.А. ӛкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды, 

– 05.09.2012ж. бастап Подольский В.Г. жасалған тәуелсіз директор қызметтерін ұсыну шарты 

бұзылды, 

– Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 05.11.2012 ж. шешімімен Timothy 

Spencer Russell (Тимоти Спенсер Рассел) Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды, 

– Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 05.11.2012 ж. шешімімен David Brian 

Walker (Дэвид Брайн Уокер) Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды. 

13-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері 

1. Қаржы-инвестициялық комитет, 

2. Кадрлар және сыйақы жӛніндегі комитет, 

3. Аудит жӛніндегі комитет. 

Қаржы-инвестициялық комитет 

Қаржы-инвестициялық комитеттің құзыретіне келесі мәселелерді қарастыру, Эмитенттің 

Директорлар кеңесіне олар бойынша нұсқаулар әзірлеу жатады: 

1) қоғамның даму стратегиясын әзірлеу және бекіту процесін жүйелендіру, соның ішінде орта 

мерзімді 5 (бес) жылға және әрбір операциялық жоспарлау 1 (бір) жыл кезеңіне Эмитент 

менеджментінің мақсаттары мен негізгі міндеттерін әзірлеу, 

2) негізгі стратегиялық бағыттар, Эмитент пен Директорлар кеңесінің ең үздік халықаралық 

салалық стандарттар деңгейінде тиісті басқару процедуралары мен процестерін енгізуі бойынша 

сараптама ұсыну, 

3) Эмитенттің кезеңдегі қаржы-операциялық қызмет нәтижелерін бағалау, 

4) Эмитенттің, еншілес ұйымдарының, құрылымдық бӛлімшелерінің инвестициялық 

жобаларын бекіту жӛніндегі процедураны қарастыратын инвестициялық жобаларды қарастыру, 

5) тоқсанына кем дегенде 1 (бір) рет кезекті отырыстармен Комитет жұмысын ұйымдастыру 

(әдетте Директорлар кеңесінің тоқсандық отырысына дейінгі кезеңде), 

6) Эмитенттің Директорлар кеңесі мен акционерлері үшін Эмитенттің ағымдағы қаржы және 

экономикалық жағдайын бағалау, 

7) Экономиканы орта мерзімді және жылдық жоспарлау негізгі қағидаларын, қаржы 

бастамаларын жетілдіру мен орындалуын бақылау (қаржы стратегиясы және экономикалық 

модель), 

8) Директорлар кеңесінің Тӛрағасы мен Эмитенттің атқарушы органы басшысын 

менеджментті дамыту бағдарламаларын әзірлеу мен орындауға басқаша қолдау, 

9) қаржы-шаруашылық жоспардың орындалуын бақылау, 

10) ішкі бақылау тиімді процедураларының орнатылуы мен қамтамасыз етілуін бақылау, 

11) Эмитенттің тиімді және мӛлдір басқару жүйесінің қамтамасыз етілуін бақылау, соның 

ішінде Эмитенттің атқарушы органдары мен лауазымды тұлғалары тарапынан қиянат жасауды 

ескерту және алдын алу, 

12) Эмитент пайдаланатын немесе ашатын қаржы ақпаратының шынайылығын қамтамасыз 

етуді бақылау. 

Кадрлар және сыйақы жӛніндегі комитет 

Кадрлар және сыйақы жӛніндегі комитетінің құзыретіне келесі мәселелерді қарастыру, олар 

бойынша Эмитенттің Директорлар кеңесіне нұсқаулар әзірлеу жатады: 

1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлерді таңдау критерийлерін анықтау, 

2) Директорлар кеңесі мүшелерінің, атқарушы орган басшысының, атқарушы орган 

мүшелерінің, Эмитенттің негізгі құрылымдық бӛлімшелері басшыларының сыйақы мӛлшерін, 

аталған тұлғалардың пайдасына Эмитенттің есебінен тӛленетін басқа тӛлемдердің мӛлшерін 

анықтау қағидалары мен критерийлерін (соның ішінде ӛмірді, денсаулықты сақтандыру, 

мемлекеттік емес зейнетақымен қамсыздандыру), сондай-ақ қызметін бағалау критерийлерін 

анықтайтын сыйақы саласындағы Эмитенттің саясатын әзірлеу, 

3) Эмитенттің атқарушы органы басшысы мен мүшелеріне, Эмитенттің негізгі құрылымдық 

бӛлімшелері басшыларына үміткерлерді таңдау критерийлерін анықтау, тоқсанына кем дегенде 1 

(бір) рет қатысу тәртібінде отырыстармен Комитет жұмысын ұйымдастыру (әдетте Директорлар 

кеңесінің тоқсандық отырысына дейінгі кезеңде),  
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4) Эмитенттің атқарушы орган басшысымен, мүшелерімен жасалатын шарттардың 

талаптарын әзірлеу, 

5) Эмитенттің атқарушы органының басшысы мен мүшелеріне үміткерлерді алдын ала 

бағалау, 

6) Эмитенттің атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің қызметін тұрақты бағалау, 

қайтадан тағайындау мүмкіндігі жӛнінде ұсыныстарды Директорлар кеңесі үшін әзірлеу, 

7) Эмитенттің кадрлық саясатын қарастыру, мақұлдау, соның ішінде жалақы және ӛтемақы 

мәселелері,  

8) келесі мақсатта қызметкерлер жұмысы мен дамуына шолу жасау: 

– Белгілі бір критерийлердің кӛмегімен қызметкерлер жұмысы мен дамуы нәтижесін 

бағалау жүйесі, 

– Корпоративтік және жеке міндеттерді жүзеге асыру барысында қызметкерлер 

жұмысының тиімділігін анықтау процесі, 

– Бизнес стратегиясының басымдылықтарына, құндылықтарға, корпоративтік мәдениетке 

негізделетін қызметке қойылатын талаптармен салыстырғанда қызметкерлердің нақты қызметін 

бағалау,  

9) Эмитент жобаларын жүзеге асыру кезінде әрекеттер жүйелігін қамтамасыз ету үшін 

барлық мүдделі тұлғаларға оқу саласындағы қабылданған шешімдер туралы хабарлау. 

Аудит жӛніндегі комитет  

Аудит жӛніндегі комитеттің құзыретіне келесі мәселелерді қарастыру, олар бойынша Эмитенттің 

Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу жатады: 

1) Эмитент акционерлерінің жалпы жиналысында кейіннен бекіту үшін жоғары кәсіби білікті, 

халықаралық танылған тәуелсіз аудиторлар арасынан таңдалатын Эмитенттің сыртқы 

аудиторларына үміткерлерді таңдау жӛнінде Эмитенттің директорлар кеңесіне нұсқаулар әзірлеу, 

2) бұдан былай ынтымақтасу үшін сыртқы тәуелсіз аудитордың кандидатурасын таңдау және 

Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну үшін тендер ӛткізілуін бақылау. Сыртқы тәуелсіз 

аудитормен жасалатын шарт жобасы бойынша нұсқаулар әзірлеу, 

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттарына, Эмитенттің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес келуіне есептілікті және 

сыртқы аудиторлық тексеру нәтижелерін талдау, сондай-ақ есептілікті бағалау, Эмитент 

аудиторының ескертулерін қарастыру, Эмитент есептілігін құрастыру жүйесін жетілдіру жӛнінде 

Эмитенттің Директорлар кеңесіне нұсқаулар әзірлеу, 

4) Эмитенттің тәуелсіз сыртқы аудит жүргізу барысында туындайтын мәселелерді талдау 

және Эмитенттің аудиторымен бірге талқылау. Комитет осы мәселелер бойынша пікірін, соның 

ішінде нұсқауларын Директорлар кеңесіне білдіруге тиіс, 

5) Эмитент аудиторының есебін қарастыру нәтижелерін акционерлерге Эмитент 

акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына материалдар ретінде ұсыну, 

6) ішкі бақылау жүйелерін талдау және бағалау, оларды жетілдіру жӛнінде нұсқаулар әзірлеу, 

7) ішкі бақылау ережелерін, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және 

лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ету мақсатында ішкі бақылау бағдарламаларын 

орындау туралы есептерді алдын ала қарастыру, 

8) Эмитенттің ішкі бақылау жүйесіне, қаржы есептілігі мен есебіне қатысты шағымдарды 

қарастыру және шешу тәртібін әзірлеу, 

9) Эмитенттің Директорлар кеңесінің талап етуімен қорытындылар немесе құзыреті 

шеңберінде жекелеген мәселелер бойынша ӛз бастамасымен нұсқаулар әзірлеу, жылына бір рет 

Эмитенттің Директорлар кеңесінің қарауына Комитеттің жұмысы туралы есеп ұсыну, 

10) аудит қорытындылары бойынша Эмитенттің бухгалтерлік есебіне енгізілетін маңызды 

дәлдіктер тізімін қарастыру, 

11) Эмитенттің ішкі бақылау жүйесімен танысу, сондай-ақ Эмитенттің Директорлар кеңесіне 

Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметі туралы ақпарат беру мақсатында атқарушы орган 

жұмысының тиімділігін талдау, 

12) Эмитенттің тәуекелдерін басқару жүйесін бағалау, Эмитенттің Директорлар кеңесіне тиісті 

нұсқаулар әзірлеу, 

13) Эмитенттің құрылымдық бӛлімшелерімен бухгалтерлік және салық есебі мәселелерін, 

сондай-ақ Эмитенттің қаржы есептілігіне теріс әсер етуі мүмкін заң мәселелерін талқылау, 
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14) тәуелсіз бағалаушының кандидатурасы жӛнінде Эмитенттің Директорлар кеңесіне 

нұсқаулар әзірлеу, тәуелсіз бағалаушының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

жүргізген мүліктің нарықтық бағасына талдау жасау. 
 

Эмитенттің Директорлар кеңесі комитеттерінің мҥшелері  

Эмитенттің Директорлар 

кеңесі комитетінің атауы 

Эмитенттің Директорлар кеңесі 

комитетінің әр мҥшесінің аты-жӛні, 

болса, әкесінің аты, туылған жылы 

Эмитенттің Директорлар кеңесі 

комитетінің әр мҥшесінің 

қызмет атқара бастаған кҥні 

Қаржы-инвестициялық 

комитет 

 

Timothy Spencer Russell (Тимоти 

Спенсер Рассел), 1954 ж.т. 

28.09.2012ж. бері қаржы-

инвестициялық комитеттің 

тӛрағасы 

David Brian Walker (Дэвид Брайн 

Уокер), 1962 ж.т. 

28.09.2012 ж. бері қаржы-

инвестициялық комитеттің 

мүшесі 

Литвинова Елена Петровна, 1963 ж.т. 27.04.2012 ж. бері қаржы-

инвестициялық комитеттің 

мүшесі 

Бабич Валентина Васильевна, 1963 

ж.т. 

27.04.2012 ж. бері қаржы-

инвестициялық комитеттің 

мүшесі 

Айдаркулов Асылбек Абдухалыкович, 

1978 ж.т. 

27.04.2012 ж. бері қаржы-

инвестициялық комитеттің 

мүшесі 

Кадрлар және сыйақы 

жӛніндегі комитет 

  

  

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, 

1968 ж.т. 

28.09.2012ж. бері Кадрлар және 

сыйақы жӛніндегі комитеттің 

тӛрағасы  

David Paul Westall (Дэвид Пол 

Весталл), 1964 ж.т. 

27.04.2012 ж. бері Кадрлар және 

сыйақы жӛніндегі комитеттің 

мүшесі 

Акишева Ләзат Маратқызы, 1967 ж.т. 27.04.2012 ж. бері Кадрлар және 

сыйақы жӛніндегі комитеттің 

мүшесі 

Болатова Зарема Болатовна, 1976 ж.т. 27.04.2012 ж. бері Кадрлар және 

сыйақы жӛніндегі комитеттің 

мүшесі 

Аудит жӛніндегі комитет   

 

Franck Elias Benhamou (Френк Элиас 

Бенамю), 1960 ж.т. 

28.09.2012ж. бері Аудит жӛніндегі 

комитеттің тӛрағасы 

Timothy Spencer Russell (Тимоти 

Спенсер Рассел), 1954 ж.т. 

28.09.2012 ж. бері Аудит 

жӛніндегі комитеттің мүшесі 

Литвинова Елена Петровна, 1963 ж.т. 28.09.2012 ж. бері Аудит 

жӛніндегі комитеттің мүшесі 

Боровкова Лариса Григорьевна, 1966 

ж.т. 

28.09.2012 ж. бері Аудит 

жӛніндегі комитеттің мүшесі 

Айдаркулов Асылбек Абдухалыкович, 

1978 ж.т. 

28.09.2012 ж. бері Аудит 

жӛніндегі комитеттің мүшесі 

Чумичѐва Елена Владимировна, 1967 

ж.т. 

28.09.2012 ж. бері Аудит 

жӛніндегі комитеттің мүшесі 

 

13-2. Ішкі аудит қызметі 

Есеп күнгі Эмитенттің ішкі аудит қызметі жоқ. 

 

14. Эмитенттің атқарушы органы 
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Эмитенттің алқалық 

атқарушы 

органының әрбір 

мҥшесінің аты-жӛні, 

болса, әкесінің аты, 

туылған кҥні 

Эмитенттің алқалық 

атқарушы органының әрбір 

мҥшесінің соңғы ҥш жылда 

атқарған және қазіргі кезде 

атқарып жҥрген қызметі 

хронологиялық тәртіпте, 

соның ішінде қосарлас 

қызметі, қызмет атқара 

бастаған кҥні, ӛкілеттіктері 

Эмитенттің 

алқалық атқарушы 

органының әрбір 

мҥшесінің 

эмитенттің тӛленген 

жарғылық 

капиталына 

қатысуы, қатысу 

ҥлестері кӛрсетіледі  

Эмитенттің 

алқалық атқарушы 

органының әрбір 

мҥшесінің ұйымның 

тӛленген жарғылық 

капиталына 

қатысуы, қатысу 

ҥлестері кӛрсетіледі 

David Paul Westall 

(Дэвид Пол Весталл), 

1964 ж.т. 

06 сәуір 2010ж. қазіргі уақытқа 

дейін – «RG Brands» АҚ 

Директорлар кеңесінің  мүшесі 

Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен,  Эмитенттің 

Жарғысымен анықталған 

құзыреті шегінде Эмитенттің 

қызметіне жалпы басшылық 

жасайды 

07 желтоқсан 2009ж. қазіргі 

уақытқа дейін  – «RG Brands» 

АҚ Басқарма тӛрағасы Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен,  

Эмитенттің Жарғысымен 

анықталған құзыреті шегінде 

Эмитенттің қызметіне жалпы 

басшылық жасайды 

жоқ жоқ 

Калтаев Тимур 

Сейткарымович, 1977 

ж.т. 

01 желтоқсан 2010ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «RG Brands 

Kazakhstan» ЖШС Бас 

директоры Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен,  

серіктестіктің жарғысымен 

анықталған құзыреті шегінде 

серіктестіктің қызметіне, 

істерінің жүргізілуіне ағымда 

басшылық жасайды 

01 сәуір 2008ж. қазіргі уақытқа 

дейін – «RG Brands» АҚ Бас 

операциялық басшысы 

шикізатты сатып алудан бастап, 

Эмитент клиенттеріне ӛнімді 

жеткізуге дейін жеткізілімді 

ұйымдастыру мақсатында 

басқарады 

20 қазан 2004ж. қазіргі уақытқа 

дейін – «RG Brands» АҚ 

Басқармасының мүшесі 

Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен,  Эмитенттің 

Жарғысымен анықталған 

құзыреті шегінде Эмитенттің 

қызметіне ағымда басшылық 

жасайды 

«RG Brands» АҚ ЖК 

1,4249%  

жоқ  

Баязеров Руслан 

Даулеткеримович, 

1976 ж.т. 

03 қазан 2011ж. қазіргі уақытқа 

дейін – «RG Brands» АҚ 

Коммерциялық директоры 

Эмитенттегі сатылымдарды 

басқарады 

01 қаңтар 2010ж. - 02 қазан 

2011 – «RG Brands» АҚ Сатылым 

жӛніндегі директоры Эмитент 

ӛнімінің сатылымын басқарады, 

 «RG Brands» АҚ ЖК 

0,7802%  

жоқ 



 13 

дистрибуциясын қамтамасыз 

етеді 

19 желтоқсан 2008ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «Uni Commerce 

Ltd» ЖШС Бас директорының 

міндеттерін атқарушы Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен,  

серіктестіктің жарғысымен 

анықталған құзыреті шегінде 

серіктестіктің қызметіне, 

істерінің жүргізілуіне ағымда 

басшылық жасайды 

20 қазан 2004ж. қазіргі уақытқа 

дейін – «RG Brands» АҚ 

Басқарма мүшесі Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен,  

Эмитенттің Жарғысымен 

анықталған құзыреті шегінде 

Эмитенттің қызметіне ағымда 

басшылық жасайды 

Агыбаев Аскат 

Ерикжанович, 1976 

ж.т. 

01 сәуір 2010ж. қазіргі уақытқа 

дейін – «RG Brands» АҚ Ӛндіріс 

жӛніндегі бас басқарушысы 

Эмитенттің ӛндірістік қызметін 

басқарады 

01 қаңтар 2010ж. - 31 наурыз 

2010ж. – «RG Brands Kazakhstan» 

ЖШС «Космис» филиалының 

директоры Қостанай қ. сүт пен 

сусындар ӛндірісін әкімшіліктік 

және операциялық басқарады 

20 қазан 2004ж. қазіргі уақытқа 

дейін – «RG Brands» АҚ 

Басқарма мүшесі Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен,  

Эмитенттің Жарғысымен 

анықталған құзыреті шегінде 

Эмитенттің қызметіне ағымда 

басшылық жасайды 

«RG Brands» АҚ 

ЖК 0,717%  

 жоқ 

Bernadette Mary 

Archibald (Бернадетт 

Мари Арчибальд), 

1962 ж.т. 

03 қазан 2011ж. қазіргі уақытқа 

дейін – «RG Brands» АҚ 

Маркетинг жӛніндегі бас 

басқарушысы маркетингтік 

стратегияны әзірлейді, 

Эмитенттің брендтер портфелін 

басқарады 

30 шілде 2010ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «RG Brands» 

АҚ Басқарма мүшесі Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен,  

Эмитенттің Жарғысымен 

анықталған құзыреті шегінде 

Эмитенттің қызметіне ағымда 

басшылық жасайды 

03 маусым 2010 - 02 қазан 

2011ж. – «RG Brands» АҚ 

Коммерциялық директоры 

Эмитенттің маркетингтік 

стратегиясын қамтамасыз етеді 

01 қаңтар 2010ж. - 02 маусым 

2010ж. – «RG Brands» АҚ 

Кеңесшісі Эмитент 

жоқ   жоқ 
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Басқармасына маркетинг 

стратегиясын әзірлеу, жаңа 

ӛнімдерді дамыту, медиа 

жоспарлау, Эмитенттің ағымдағы 

брендтер желісін кеңейту 

жӛнінде кеңес берді 

Акишева Ләзат 

Маратқызы, 1967 ж.т. 
27 сәуір 2012ж. қазіргі уақытқа 

дейін – «RG Brands» АҚ 

Басқарма мүшесі Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен,  

Эмитенттің Жарғысымен 

анықталған құзыреті шегінде 

Эмитенттің қызметіне ағымда 

басшылық жасайды 

01 наурыз 2008ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «RG Brands» 

АҚ Ұйымды дамыту және адами 

ресурстар департаментінің 

директоры Эмитент 

қызметкерлерін басқару саясатын 

әзірлеп, енгізеді. 

 жоқ жоқ  

Халяпин Андрей 

Васильевич, 1978 ж.т. 
30 шілде 2010ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «RG Brands» 

АҚ Басқарма мүшесі Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен,  

Эмитенттің Жарғысымен 

анықталған құзыреті шегінде 

Эмитенттің қызметіне ағымда 

басшылық жасайды. 

01 маусым 2009ж. қазіргі 

уақытқа дейін – «RG Brands 

Kazakhstan» ЖШС «Ақсеңгір» 

филиалының директоры  филиал 

қызметін әкімшілік және 

операциялық басқарады. 

«RG Brands» АҚ ЖК 

0,0043%  

жоқ  

 

15. Акционерлік қоғамдар толтырмайды. 

 

16. Директорлар кеңесінің мҥшелеріне, атқарушы органның мҥшелеріне, Эмитенттің басқа 

да басшы тұлғаларына тӛленетін сыйақы 

1) Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне, Эмитенттің басқа да 

басшы тұлғаларына облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннің алдындағы соңғы 

үш ай ішінде тӛленген сыйақының жалпы мӛлшері – 83 592 155,78 (сексен үш миллион бес жүз 

тоқсан екі мың бір жүз елу бес теңге жетпіс сегіз тиын) теңге, 

2) облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап келесі он екі ай ішінде 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне, Эмитенттің басқа да басшы 

тұлғаларына тӛленуге тиісті жалпы жоспарланған сыйақы мӛлшері – 353 167 760 (үш жүз елу үш 

миллион бір жүз алпыс жеті мың жеті жүз алпыс)  теңге. 

 

17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы 

1) Эмитенттің филиалдары мен ӛкілдіктері жоқ. Эмитенттің құрылымдық бӛлімшелері: 

• Сату департаменті  

• Жеткізуді ұйымдастыру департаменті  

– Жоспарлау бӛлімі 

– Сатып алу бӛлімі 

– Логистика бӛлімі 

• Ақпараттық жүйелер департаменті  

• Ӛндіру  

• Маркетинг департаменті  
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• Қаржы департаменті 

– Қаржы талдау және бюджетті жоспарлау бӛлімі  

– Бухгалтерия  

– Қазынашылық және корпоративтік қаржы  

– Бақылау-тексеру қызметі  

• Ұйымды дамыту және адами ресурстар департаменті  

• Заң департаменті 

• Экономикалық қауіпсіздік бӛлімі 

2) Есеп күнгі Эмитент қызметкерлерінің жалпы саны 1 816 адам құрайды, оның ішінде 

ӛндірісте 614 адам, сауда бӛлімшелерінде 1024 адам, басқару және әкімшілік қызметкерлер 

құрамымен танытылған басқарушы компанияда 178 адам жұмыс істейді. 

3) Эмитенттің құрылымдық бӛлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер келесі кестеде 

берілген: 

Эмитенттің құрылымдық бӛлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер  

Аты-жӛні Туылған 

жылы 

Құрылымдық бӛлімше Атқаратын қызметі 

Баязеров Руслан 

Даулеткеримович 

1976 ж. Сату департаменті Коммерциялық директор 

Калтаев Тимур Сейткарымович 1977 ж. Жеткізуді ұйымдастыру 

департаменті 

Бас операциялық басқарушы 

Омарова Шолпан Атабековна 1965 ж. Жеткізуді ұйымдастыру 

департаменті 

Жеткізуді ұйымдастыру 

департаменті директоры  

Абдикадирова Айгуль 

Абдихановна 

1969 ж. Жоспарлау бӛлімі Жоспарлау жӛніндегі 

директор  

Малькеева Гульмира 

Даулбаевна 

1965 ж. Сатып алу бӛлімі Сатып алу бӛлімінің 

басшысы 

Курчаков Сергей Викторович 1976 ж. Ақпараттық жүйелер 

департаменті  

АЖ департаментінің 

директоры 

Зубко Андрей Юрьевич 1972 ж. Логистика бӛлімі Логистика бӛлімінің 

басшысы 

Агыбаев Аскат Ерикжанович 1976 ж. Ӛндіріс 

 

Ӛндіріс жӛніндегі бас 

басқарушы  

 Bernadette Mary Archibald 

(Бернадетт Мари Арчибальд) 

1962 ж. Маркетинг департаменті 

 

Маркетинг жӛніндегі бас 

басқарушы 

Айдаркулов Асылбек 

Абдухалыкович 

1978 ж. Қаржы департаменті 

 

Қаржы мәселелері жӛніндегі 

бас басқарушы 

Чумичѐва Елена Владимировна 1967 ж. Бухгалтерия Бас бухгалтер 

Насырбекова Лариса Юрьевна 1974 ж. Қаржы талдау және 

бюджетті жоспарлау бӛлімі  

Бӛлім басшысы 

Унгарбаев Алибек 

Калдыбаевич 

1984 ж. Қазынашылық және 

корпоративтік қаржы  

Қазынашылық және 

корпоративтік қаржы 

жӛніндегі директор  

Никонорова Вероника 

Владимировна 

1963 ж. Бақылау-тексеру қызметі Бақылау-тексеру қызметінің 

басшысы 

Акишева Ләзат Маратқызы 1967 ж. Ұйымды дамыту және адами 

ресурстар департаменті  

Ұйымды дамыту және адами 

ресурстар департаментінің 

директоры  

Қызмет орны бос - Заң департаменті 

 

Заң мәселелері жӛніндегі бас 

басқарушы  

Маржиков Жандос 

Жумагалиевич 

1977 ж. Экономикалық қауіпсіздік 

бӛлімі 

Экономикалық қауіпсіздік 

бӛлімінің басшысы 
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3. Эмитенттің акционерлері мен аффилиирленген тұлғалары 
 

18. Эмитенттің акционерлері 

1) Эмитент акционерлерінің жалпы саны (Эмитент акционері заңды тұлға болса, ірі 

акционерлері немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу ҥлестерінің он 

және одан кӛп пайызына ие қатысушылары кӛрсетіледі) және эмитенттің орналастырылған 

және дауыс беруші акцияларының он және одан кӛп пайызына ие акционерлер туралы 

ақпарат (заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері немесе жеке 

тұлғаның аты-жӛні, болса, әкесінің аты) 

– Эмитент акционерлерінің жалпы саны – 12, оның ішінде 7-уі – жеке тұлғалар және 5-уі 

заңды тұлғалар, 

– Акционер – заңды тұлғаның ірі акционерлері немесе жарғылық капиталында қатысу 

үлестерінің он және одан кӛп пайызына ие қатысушылар: 
Эмитент 

акционері – 

заңды тұлғаның 

атауы 

Эмитент 

акциясының тҥрі 

Эмитенттің 

акционері – заңды 

тұлғаның ірі 

акционерінің/ 

қатысушысының  

аты-жӛні, туылған 

жылы  

Эмитенттің 

акционері – заңды 

тұлғаның ірі 

акционерінің/ 

қатысушысының  

атауы және 

орналасқан жері 

Эмитенттің 

акционері – 

заңды тұлғаның 

ірі акционерінің/ 

қатысушысының   

ЖК иелену ҥлесі 

«Smart Way Ltd» 

жауапкершілігі 

шектеулі 

серіктестігі 

 

жай Боровкова Лариса 

Григорьевна, 1966 

ж.т. 

- 100% 

«Successful 

Investment Trust» 

жауапкершілігі 

шектеулі 

серіктестігі 

жай Кошкинбаев Еркин 

Жаксыбаевич, 

1970 ж.т. 

- 99,99% 

«RESMI» 

Прямые 

инвестиции» 

жауапкершілігі 

шектеулі 

серіктестігі 

 

 

артықшылықты - «RESMI» 

Инвестициялық 

Қаржы Үй» 

акционерлік қоғамы 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-

Фараби д-лы, 110 

«Е» 

100% 

«Uni Commerce 

Ltd» 

жауапкершілігі 

шектеулі 

серіктестігі 

 

артықшылықты - «RG Brands» 

акционерлік қоғамы 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ.,  

Райымбек д-лы, 212 

Б 

100% 

«RG Brands 

Kazakhstan» 

жауапкершілігі 

шектеулі 

серіктестігі 

 

артықшылықты - «RG Brands» 

акционерлік қоғамы 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., Райымбек 

д-лы, 212 Б 

100% 

 

– Эмитенттің орналастырылған және дауыс беруші акцияларының он және одан кӛп 

пайызына ие акционерлер туралы ақпарат: 

Акционердің толық 

және қысқартылған 

атауы/аты-жӛні 

Заңды тұлғаның 

орналасқан жері 

Акция тҥрі Иелігіндегі 

орналастырылған 

акциялар ҥлесі, 

% 

Иелігіндегі 

дауыс беруші 

акциялар ҥлесі, 

% 
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Мажибаев Кайрат 

Куанышбаевич 

- жай 41,6536% 55,9263% 

Кошкинбаев Еркин 

Жаксыбаевич 

- жай 23,1942% 31,1417% 

«RESMI» Прямые 

инвестиции» 

жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

(«RESMI» Прямые 

инвестиции» ЖШС) 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-

Фараби д-лы, 110 

«Е» 

артықшылықты 17,6793% жоқ 

 

2) Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар 

арқылы эмитенттің қызметін бақылау құқығына ие тұлғалар туралы мәліметтер 

Осы күні Эмитенттің акционерлері – жай акция ұстаушылары бақылау құқығына ие. Келесі заңды 

тұлғалар есеп күні Эмитенттің жай акцияларының ұстаушылары болды: «Smart Way Ltd» ЖШС 

және «Successful Investment Trust» ЖШС. 

«Smart Way Ltd» ЖШС жалғыз қатысушысы –  Боровкова Лариса Григорьевна, 1966 ж.т.  

«Successful Investment Trust» ЖШС қатысушылары: Кошкинбаев Е.Ж., 1970 ж.т., үлесі 99,99% 

және Мажибаев К.К., 1968 ж.т. үлесі 0,01%. Кошкинбаев Е.К. және Мажибаев К.К. Эмитент 

акционерлері болып табылады. 

 

19. Эмитент акцияларының (ҥлестерінің) он және одан да кӛп пайызына ие болып 

табылатын заңды тұлғалар туралы мәліметтер 

Эмитент акцияларының (ҥлестерінің) он және одан да кӛп пайызына ие болып табылатын заңды 

тұлғалар  

Заңды тұлғаның 

толық атауы 

Орналасқан жері Жарғылық 

капиталдағы 

эмитент 

акцияларыны

ң (ҥлестерінің) 

пайыздық 

қатынасы  

Қызмет тҥрі Бірінші 

басшысының аты-

жӛні, болса, 

әкесінің аты  

 «Великая Стена» 

акционерлік 

инвестициялық 

жылжымайтын мүлік 

қоры» акционерлік 

қоғамы 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-Фараби 

д-лы, 110 «Е» 

15,45% Жылжымайтын 

мүлікке, Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасымен 

рұқсат етілген 

басқа мүлікке 

инвестициялау 

Басқарма тӛрайымы 

Горбачева Ю.Ю. 

«RG Brands 

Kazakhstan» 

жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., Райымбек 

д-лы,  212 Б 

100% Алкогольсіз 

сусындар ӛндіру 

және тарату  

Бас директор 

Калтаев Т.С. 

«Uni Commerce Ltd» 

жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., Райымбек 

д-лы, д. 212 Б 

100% Коммерциялық 

және делдалдық 

қызмет  

Бас директордың 

М.А. Баязеров Р.Д. 

«RG Brands  

Tashkent» 

жауапкершілігі 

шектеулі қоғамы 

Ӛзбекстан 

Республикасы,  

Ташкент қ., Мирабад 

ауданы, Чехов к-сі, 10 

А 

100% Алкогольсіз 

сусындар тарату 

Директор Пирогов 

И.М. 

«RG Brands  

Қырғызстан» 

жауапкершілігі 

шектеулі қоғамы 

Қырғыз 

Республикасы,  

Бішкек қ., Манас к-сі,  

40, 102-бӛлме 

100% Алкогольсіз 

сусындар тарату 

Директор 

Сыздыкбаев Е.Б. 
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20. Эмитент қатысатын ӛнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, 

қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат 

Эмитент ӛнеркәсіптік, қаржы топтарына, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, 

консорциумдарға қатыспайды. 

 
21. Эмитенттің басқа да аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер 

Эмитенттің заңды аффилиирленген тұлғалары  

Заңды тұлғаның толық 

атауы 

Орналасқан жері Қызмет тҥрі Бірінші басшының 

аты-жӛні, болса, 

әкесінің аты  

«RESMI» компаниялар 

тобы» акционерлік 

қоғамы 

Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., әл-Фараби д-

лы, 110 «Е» 

Инвестициялық қызмет Бас директордың М.А. 

Литвинова Елена 

Петровна 

«RESMI» 

«Инвестициялық Қаржы 

Үй» акционерлік қоғамы 

Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., әл-Фараби д-

лы, 110 «Е» 

Номиналды ұстаушы 

ретінде клиенттердің 

шоттарын жүргізу 

құқығымен бағалы 

қағаздар нарығындағы 

брокерлік және 

Дилерлік қызмет, 

инвестициялық 

портфельді басқару 

қызметі 

Басқарма тӛрағасы 

Манаенко Александр 

Анатольевич 

«INNOVA 

INVESTMENT» 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., З.Қабдолов к-

сі, 1/2 

Жылжымайтын мүлікпен 

операциялар 

Бас директор Ким 

Лариса Владимировна 

«Мақта Инвест» 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., З.Қабдолов к-

сі, 1 

Инвестициялық қызмет,  

мүлікті жалға алу, жалға 

беру  

Президент 

Абдрахимов Даурен 

Тлекович 

«Innova Capital Partners» 

акционерлік қоғамы 

Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., М.Ӛзтүрк к-

сі, 7 

Инвестициялық қызмет Басқарма тӛрайымы 

Бабич Валентина 

Васильевна 

«Astana Capital Advisors» 

акционерлік қоғамы 

Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., әл-Фараби д-

лы, 110 «Е» 

Инвестициялық қызмет 

және кеңес беру қызметі 

Бас директор 

Корганбекова Сандугаш 

Мукановна 

Astana Capital Partners 

Ltd. 

Швейцария, Конфидас 

Треуханд АГ 

Губелстрассе 5, 6301 

Зуг 

Инвестициялық қызмет 

және кеңес беру 

қызметтері 

Басқарушы менеджер 

Egloff-Michel Pascale 

(Паскаль Иглофф 

Мишель) 

«Telman Offset & Print» 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ.,  

Мәметова к-сі, 12-үй, 1-

пәтер 

Полиграфиялық қызмет, 

сыртқы жарнама  

Бас директор 

Мажибаева Аида 

Сапаргалиевна 

 

Эмитенттің жеке аффилиирленген тұлғалары 

Аты-жӛні  Туылған жылы Тұрғылықты жері Ескерту  

Мажибаев Кайрат 

Куанышбаевич 

1968 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«ИҚҮ «RESMI» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

тӛрағасы, «RG Brands» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

тӛрағасы және қатысушысы, 

«RESMI» компаниялар тобы» 

АҚ Директорлар кеңесінің 

тӛрағасы, «INNOVA 

INVESTMENT» ЖШС 

бақылау кеңесінің 

мүшесі/қатысушысы, 

«RESMI» Прямые 

инвестиции» ЖШС Бас 

директоры 
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Мажибаев Куанышбай 1944 ж. Әкесі  

Базарбекова Римма 

Базарбековна 

1944 ж. Анасы  

Мажибаева Аида 

Сапаргалиевна 

1972 ж. зайыбы, «Telman Offset & 

Print» ЖШС Бас директоры 

Мажибаев Диар 

Кайратович 

1992 ж. Ұлы  

Нукенов Сапаргали 

Кудайбергенович 

1950 ж. Зайыбының әкесі 

Нукенова Гульнура 

Мырзаевна 

1946 ж. Зайыбының анасы 

Баймуханова Анара 

Сапаргалиевна 

1975 ж. Зайыбының сіңлісі 

Нукенов Арман 

Сапаргалиевич 

1980 ж. Зайыбының інісі 

Кошкинбаев Еркин 

Жаксыбаевич 

1970 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RG Brands» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі, «RESMI» 

компаниялар тобы» АҚ, 

«Великая Стена» АИЖМ» 

АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі, «Innova Capital 

Partners» АҚ Директорлар 

кеңесінің тӛрағасы, 

«INNOVA INVESTMENT» 

ЖШС Бақылау кеңесінің 

мүшесі, «Succesful Investment 

Trust» ЖШС Бас директоры/ 

құрылтайшысы 

Кошкинбаев Жаксыбай 

Жунусович 

1945 ж. Әкесі  

Аханова Рыскуль 

Бахтияровна 

1947 ж. Анасы  

Жаксыбаев Адыл 

Жаксыбаевич 

1977 ж. Інісі  

David Paul Westall   

(Дэвид Пол Весталл) 

1964 ж. Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RG Brands» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі, Басқарма тӛрағасы  

Westall Christopher Sean 

(Весталл Кристофер 

Шон) 

1967 ж. 

- 

Інісі  

Cho Joohee (Чо Джохи) 1972 ж. - Зайыбы  

Cho Kumhyun (Чо 

Кимхюн) 

1929 ж. 
- 

Зайыбының әкесі 

Sim Hae Ja (Сим Ха 

Джа) 

1942 ж. 
- 

Зайыбының анасы 

Cho Heesun (Чо Хисан) 1969 ж. - Зайыбының әпкесі 

Timothy Spencer 

Russell (Тимоти 

Спенсер Рассел) 

1954 ж. Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RG Brands» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

Ainsley Victoria, Lady 

Russell (Coull) (Эйнсли 

Виктория Расселл) 

1930 ж. 

- 

Анасы  

Christopher Elwyn 

Russell (Кристофер 

Элвин Расселл) 

1956 ж. 

- 

Інісі  

Jonathan David Russell 

(Джонатан Дэвид 

Расселл) 

1963 ж. 

- 

Інісі  

Jill Elizabeth Russel 

(Harlow) (Джилл 

Элизабет Расселл) 

1959 ж. 

- 

Зайыбы  
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Keith Edward Maxwell 

Harlow (Кит Эдвард 

Максвелл Харлоу) 

1928 ж. 

- 

Зайыбының әкесі 

Hannah Joy Elizabeth 

Russell (Ханна Джой 

Элизабет Расселл) 

1982 ж. 

- 

Қызы  

Peter Spencer Russell 

(Питер Спенсер 

Расселл) 

1984 ж. 

- 

Ұлы  

Thomas Samuel Russell 

(Томас Самуэль 

Расселл) 

1990 ж. 

- 

Ұлы  

Marie June Marie Russell 

(Мэри Джун Мэри 

Расселл) 

1993 ж. 

- 

Қызы  

Peter Anthony Harlow 

(Питер Антони Харлоу) 

1957 ж. 
- 

Зайыбының ағасы 

Lesley Anne Alexander 

(Лесли Анна 

Александр) 

1963 ж. 

- 

Зайыбының сіңлісі 

Калтаев Тимур 

Сейткарымович 

1977 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RG Brands» АҚ Басқарма 

мүшесі, «RG Brands 

Kazakhstan» ЖШС Бас 

директоры 

Калтаев Сейткарым 1951 ж. Әкесі  

Калтаева Баян 

Макешевна 

1947 ж. Анасы  

Калтаева Алия 

Манатовна 

1982 ж. Зайыбы  

Байдалы Зарина 

Сейткарымовна 

1978 ж. Қарындасы  

Калтаев Ержан 

Сейткарымович 

1986 ж. Інісі  

Баязеров Руслан 

Даулеткеримович 

1976 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RG Brands» АҚ Басқарма 

мүшесі, «Uni Commerce Ltd» 

ЖШС Бас директорының 

М.А. 

Есмуканова Алия 

Каримовна 

1976 ж. Зайыбы  

Жанарстнова Рауза 1951 ж. Зайыбының анасы 

Есмуканова Алима 

Каримовна 

1985 ж. Зайыбының сіңлісі 

Баязеров Даулеткарим 

Сейдеханович 

1954 ж. Әкесі  

Баязерова Татьяна 

Керимовна 

1955 ж. Анасы  

Агыбаев Аскат 

Ерикжанович 

1976 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RG Brands» АҚ Басқарма 

мүшесі 

Бадаев Ерикжан 

Агыбаевич 

1950 ж. Әкесі  

Бадаева Карлыгаш 

Ержигитовна 

1951 ж. Анасы 

Бадаев Даурен 

Ерикжанович 

1980 ж. Інісі  

Агыбаева Зоя 

Владимировна 

1976 ж. Зайыбы 

Власова Лариса 

Дмитриевна  

1951 ж. Зайыбының анасы 

Власов Сергей 

Викторович  

1985 ж. Зайыбының інісі 

Власова Алла 

Викторовна  

1987 ж. Зайыбының сіңлісі 
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Пирогов Иван 

Михайлович 

1978 ж. Ӛзбекстан 

Республикасы, Ташкент 

қ. 

«RG Brands Tashkent» ЖШҚ 

Директоры 

Пирогов Михаил 

Иванович  

1948 ж. - Әкесі 

Пирогова Галина 

Александровна  

1948 ж. - Анасы 

Персиянова Ирина 

Викторовна  

1981 ж. - Зайыбы 

Бакина Тамара 

Федоровна  

1953 ж. - Зайыбының анасы 

Савина Елена 

Михайловна  

1973 ж. - Зайыбының әпкесі 

Халяпин Андрей 

Васильевич 

1978 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RG Brands» АҚ Басқарма 

мүшесі 

Пастернак Василий 

Иванович  

1947 ж. Әкесі 

Халяпина Валентина 

Васильевна 

1949 ж. Анасы 

Деграф Елена 

Александровна 

1979 ж. Зайыбы 

Деграф Александр 

Андреевич 

1954 ж. Зайыбының әкесі 

Деграф Татьяна 

Олеговна  

1957 ж. Зайыбының анасы 

Деграф Дмитрий 

Александрович  

1984 ж. Зайыбының інісі  

Bernadette Mary 

Archibald (Бернадетт 

Мари Арчибальд) 

1962 ж. Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RG Brands» АҚ Басқарма 

мүшесі 

Roy Richard Joseph 

Archibald (Рой Ричард 

Джозеф Арчибальд) 

1933 ж. - Әкесі 

Anne Veronica Archibald 

(Анне Вероника 

Арчибальд) 

1935 ж. - Анасы 

Gabrielle Anne Gravolin 

(Габриэл Анне 

Граволин) 

1959 ж. - әпкесі  

Stephen Michael 

Archibald (Стефен 

Майкл Арчибальд) 

1961 ж. - Ағасы  

Philip Jerome Archibald 

(Филип Джером 

Арчибальд) 

1963 ж. - Інісі  

Anne Margaret Cahill 

(Анне Маргарет Кахил) 

1965 ж. - Қарындасы  

Lucy Elizabeth Archibald 

(Люси Элизабет 

Арчибальд) 

1966 ж. - Қарындасы  

Brigid Carmel Archibald 

(Бриджит Кармел 

Арчибальд) 

1968 ж. - Қарындасы  

Robert Thomas 

Archibald (Роберт 

Томас Арчибальд) 

1973 ж. - Інісі  

Johanna Rachel 

Archibald (Джоанна 

Рачел Арчибальд) 

1979 ж. - Қарындасы  

Акишева Ләзат 

Маратқызы 

1967 ж. Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RG Brands» АҚ Басқарма 

мүшесі 

Нурбекова Марияш 1941 ж. Анасы 
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Акишева Шолпан 

Маратовна 

1966 ж. Әпкесі  

Акишев Серик 

Маратович 

1969 ж. Інісі  

Сыздыкбаев Ержан 

Бахытжанович 

1981 ж. Қырғыз Республикасы, 

Бішкек қ. 

«RG Brands Қырғызстан» 

ЖШҚ Директоры 

Сыздыкбаев Бахытжан 

Ахмарович 

1952 ж. - Әкесі 

Куванова Алипа 

Бенозаровна 

1954 ж. - Анасы 

Сыздыкбаева Нейля 

Бахытжановна 

1977 ж. - Әпкесі  

Сыздыкбаева Жанна 

Сарыбаевна 

1981 ж. - Зайыбы 

Ешимова Дарико 

Бекмуратовна 

1961 ж. - Зайыбының анасы 

Джиенкулова Асель 

Нурлановна 

1987 ж. - Зайыбының сіңлісі 

Литвинова Елена 

Петровна 

1963 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RESMI» компаниялар тобы» 

АҚ Бас директорының м.а. 

Смышляева Нина 

Николаевна 

1924 ж. Анасы 

Артемов Всеволод 

Сергеевич 

1954 ж. Жұбайы  

Артемова Татьяна 

Владимировна 

1930 ж. Жұбайының анасы 

Артемова Ирина 

Сергеева 

1958 ж. Жұбайының қарындасы 

Литвинов Семен 

Владимирович 

1984 ж. Ұлы  

Артѐмов Сергей 

Всеволодович 

1978 ж. Жұбайының ұлы 

Артѐмова Анна 

Всеволодовна 

1990 ж. Жұбайының қызы 

Манаенко Александр 

Анатольевич 

1985 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RESMI» Инвестициялық 

Қаржы Үй» АҚ Басқарма 

тӛрағасы 

Манаенко Татьяна 

Николаевна 

1952 ж. Анасы 

Манаенко Елена 

Васильевна 

1982 ж. Зайыбы 

Чернявская Лариса 

Анатольевна 

1977 ж. әпкесі  

Сергеев Василий 

Иванович 

1959 ж. Зайыбының әкесі 

Сергеева Ольга 

Евгеньевна 

1962 ж. Зайыбының анасы 

Сергеев Сергей 

Васильевич 

1984 ж. Зайыбының інісі 

Батыргожин Нурлан 

Кабашович 

1963 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RESMI» Инвестициялық 

Қаржы Үй» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі  

Батыргожин Кабаш 

Ахмедьявич 

1937 ж. Әкесі 

Першина Раиса 

Васильевна 

1942 ж. Анасы 

Батыргожина Ирина 

Георгиевна 

1966 ж. Зайыбы 

Батыргожина Виктория 

Нурлановна 

1985 ж. Қызы  

Васильев Георгий 

Семенович 

1939 ж. Зайыбының әкесі 
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Васильева Инна 

Михайловна 

1937 ж. Зайыбының анасы 

Татыбаева Айгуль 

Темирхановна 

1971 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RESMI» Инвестициялық 

Қаржы Үй» АҚ Бас 

бухгалтері, Басқарма мүшесі 

Бегимбетова Баян 

Ермахановна 

1946 ж. Анасы 

Татыбаев Марат 

Темирханович 

1965 ж. Ағасы  

Татыбаев Болат 

Темирханович 

1967 ж. Ағасы  

Татыбаев Самат 

Темирханович 

1969 ж. Ағасы  

Татыбаев Сымбат 

Темирханович 

1975 ж. Інісі  

Тимошенко Наталья 

Александровна 

1986 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«RESMI» Инвестициялық 

Қаржы Үй» АҚ Басқарма 

мүшесі  

Березенкова Лидия 

Алексеевна 

1951 ж. Анасы 

Шатохина Галина 

Александровна 

1978 ж. Әпкесі  

Тимошенко Артем 

Николаевич 

1984 ж. Жұбайы  

Тимошенко Николай 

Алексеевич 

1959 ж. Жұбайының әкесі 

Тимошенко Алеся 

Николаевна 

1990 ж. Жұбайының қарындасы 

Тимошенко Татьяна 

Яковлевна  

1936 ж. Жұбайының әжесі 

Малиновская Зинаида 

Николаевна  

1939 ж. Жұбайының әжесі 

Корганбекова 

Сандугаш Мукановна 

1981 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«Astana Capital Advisors» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі, Бас директор  

Корганбеков Мукан 1948 ж. Әкесі 

Мукышева Нурила 1946 ж. Анасы 

Корганбеков Акмырза 

Муканович 

1973 ж. Ағасы  

Корганбеков Акансери 

Муканович 

1975 ж. Ағасы  

Бейсенбаева Сауле 

Мукановна 

1968 ж. әпкесі  

Кузнецова Оксана 

Сергеевна 

1987 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«Великая Стена» 

акционерлік 

инвестициялық 

жылжымайтын мүлік қоры» 

АҚ Басқарма тӛрайымы 

Кузнецов Сергей 

Георгиевич 

1956 ж. Әкесі 

Кузнецова Лидия 

Филипповна 

1955 ж. Анасы 

Виноходов Андрей 

Вадимович 

1988 ж. Жұбайы  

Виноходов Вадим 

Николаевич 

1951 ж. Жұбайының әкесі 

Виноходова Галина 

Владимировна 

1949 ж. Жұбайының анасы 

Виноходов Дмитрий 

Вадимович 

1980 ж. Жұбайының ағасы 

Каменских Елена 

Вадимовна 

1975 ж. Жұбайының әпкесі 



 24 

Абдрахимов Даурен 

Тлекович 

1979 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«Astana Capital Advisors» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

тӛрағасы, «Мақта Инвест» 

ЖШС Президенті 

Абдрахимова Саркыт 

Есеновна 

1948 ж. Анасы 

Абдрахимов Тлек 

Жолаевич 

1949 ж. Әкесі 

Абдрахимова Гаухар 

Тлековна 

1976 ж. Әпкесі  

Абдрахимова Кунайым 

Кишибаевна 

1982 ж. Зайыбы 

Сманкулов Кишибай 

Сманкулович 

1949 ж. Зайыбының әкесі 

Сманкулова Сауле 

Касеновна 

1951 ж. Зайыбының анасы 

Сманкулов Самат 

Кишибаевич 

1975 ж. Зайыбының ағасы 

Кишибаев Саят 

Кишибаевич 

1980 ж. Зайыбының ағасы 

Ким Лариса 

Владимировна 

1970 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«INNOVA INVESTMENT» 

ЖШС Бас директоры, 

«Великая Стена» АИЖМ» 

АҚ Директорлар кеңесінің 

тӛрайымы 

Ким Владимир 

Санчерович 

1938 ж. Әкесі 

Ким Нелли Сергеевна 1946 ж. Анасы 

Ким Виктор 

Владимирович 

1978 ж. Інісі  

Ким Елена 

Владимировна 

1972 ж. Сіңлісі  

Рось Сергей 

Викторович 

1967 ж. Жұбайы  

Рось Софья Назаровна 1942 ж. Жұбайының анасы 

Рось Маргарита 

Викторовна 

1974 ж. Жұбайының қарындасы 

Горбачева Юлия 

Юрьевна 

1979 ж. 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ. 

«Великая Стена» АИЖМ» 

АҚ Басқарма тӛрайымы 

Горбачева Ольга 

Михайловна 

1960 ж. Анасы 

Бабич Валентина 

Васильевна  

1963 ж. «Innova Capital Partners» АҚ 

Басқарма тӛрайымы 

Вахминцев Василий 

Яковлевич 

1931 ж. Әкесі 

Бабич Александра 

Викторовна 

1988 ж. Қызы  

Вахминцева Вера 

Васильевна 

1960 ж. Әпкесі  

Паскаль Иглофф 

Мишель                   

(Egloff-Michel Pascale) 

1969 ж. Швейцария Astana Capital Partners Ltd 

Басқарушы менеджер 

Markus Egloff (Маркус 

Иглофф) 

1961 ж. - Жұбайы 

Martin Michel (Мартин 

Мишель) 

1943 ж. - Әкесі 

Ursula Michel (Урсула 

Мишель) 

1946 ж. - Анасы 

Yves Michel (Ив 

Мишель) 

1974 ж. - Інісі  

Леготкина Светлана 

Валериевна  

1960 ж. Қазақстан 

Республикасы, 

 «Innova Capital Partners» АҚ 

Директорлар кеңесінің 
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Алматы қ. мүшесі  

Леготкин Валерий 

Павлович 

1939 ж. Әкесі 

Леготкина Галина 

Ивановна 

1937 ж. Анасы 

Шмидт Татьяна 

Валерьевна 

1966 ж. Сіңлісі  

 

22. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған мәмілелер 

 
Мәміле 

жасалған кҥн 

Заңды тұлғаның 

атауы/жеке тұлғаның 

аты-жӛні және 

туылған жылы 

Орналасқан жері Мәміле сомасы, теңге Осы шешімді 

қабылдаған 

эмитент органы  

20.06.2012 «RESMI» компаниялар 

тобы» АҚ 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-

Фараби д-лы, 110 

«Е» 

2 996 383 601, 94 19.06.2012ж. 

Акционерлердің 

кезектен тыс жалпы 

жиналысының 

(АКТЖЖ) 

хаттамасы  

20.07.2012 «RESMI» Прямые 

инвестиции» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-

Фараби д-лы, 110 

«Е» 

199 842 675 12.07.2012ж. 

Директорлар 

кеңесінің (ДК) 

хаттамасы  

09.08.2012 «RESMI» Прямые 

инвестиции» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-

Фараби д-лы, 110 

«Е» 

118 452 900,80 20.07.2012ж. ДК 

хаттамасы  

10.12.2012 «RESMI» 

Инвестициялық 

Қаржы Үй» АҚ 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-

Фараби д-лы, 110 

«Е» 

мәміленің 0,3% 

комиссия 

10.12.2012ж.  

АКТЖЖ хаттамасы 

10.12.2012  «RESMI» 

Инвестициялық 

Қаржы Үй» АҚ 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-

Фараби д-лы, 110 

«Е» 

мәміленің 0,3% 

комиссия 

10.12.2012ж. 

АКТЖЖ хаттамасы  

19.12.2012 «RESMI» 

Инвестициялық 

Қаржы Үй» АҚ 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-

Фараби д-лы, 110 

«Е» 

жоқ 10.12.2012ж. 

АКТЖЖ хаттамасы  

25.12.2012 «RESMI» компаниялар 

тобы» АҚ 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-

Фараби д-лы, 110 

«Е» 

1 077 206 011,15 10.12.2012ж. 

АКТЖЖ хаттамасы  

28.12.2012 «RESMI» 

Инвестициялық 

Қаржы Үй» АҚ 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-

Фараби д-лы, 110 

«Е» 

жоқ 10.12.2012ж. 

АКТЖЖ хаттамасы 

09.01.2013 «INNOVA 

INVESTMENT» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., 

З.Қабдолов к-сі, 

1/2 

192 270 000 10.12.2012ж. 

АКТЖЖ хаттамасы  

10.01.2013 «INNOVA 

INVESTMENT» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

жоқ 10.12.2012ж. 

АКТЖЖ хаттамасы  
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Алматы қ., 

З.Қабдолов к-сі, 

1/2 

04.02.2013 «RESMI Прямые 

инвестиции» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-

Фараби д-лы, 110 

«Е» 

1 477 929,50 10.12.2012ж. 

АКТЖЖ хаттамасы  

22.04.2013 «RESMI» 

Инвестициялық 

Қаржы Үй» АҚ 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., әл-

Фараби д-лы, 110 

«Е» 

1 000 000 05.04.2012ж. 

АКТЖЖ хаттамасы  

 

22-1. Арнайы қаржы компаниясы облигациялар шығарғанда аффилиирленген деп тану 

ҥшін негізді және туындаған кҥнді кӛрсетіп, секьюритизациялау мәмілесі тараптарының 

аффилиирлігі туралы ақпарат ашылады. 

Эмитент арнайы қаржы компаниясы емес. 

 

 

4. Эмитент қызметінің сипаттамасы 

 
23. Эмитент қызметіндегі жалпы ҥрдістердің, соның ішінде эмитент қызметінің негізгі 

тҥрлері бойынша қысқаша сипаттамасы 

Осы тармақтағы эмитент қызметінің сипаттамасы «RG Brands» АҚ, «RG Brands Kazakhstan» 

ЖШС, «Uni Commerce Ltd» ЖШС, «RG Brands  Tashkent» ЖШҚ, «RG Brands  Қырғызстан» ЖШҚ 

кіретін (Проспекттің осы тармағында бірге Эмитент деп аталады) Топтың шоғырландырылған 

қаржы есептілігі негізінде берілген. 

«RG Brands» АҚ ӛнім таратудан (қызмет кӛрсетуден) алған есеп күнгі 431,6 млн. теңге 

мӛлшеріндегі шоғырландырылмаған кірісі роялти, мүлікті сақтандыру, салтанат қызметтері, іс 

сапар шығындары, т.б. аффилиирленген компанияларға қайта қоюдан құралады. 

 

1) Эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер 
Ӛнім санаты Негізгі бәсекелестері Сауда маркалары Нарықтағы 

ҥлесі 

Шырындар  «Raimbek Bottlers» АҚ Frutta Juzz, Palma, Juicy 22% 

«Кока-Кола Алматы Боттлерс» 

БК ЖШС 

Piko 9% 

Газдалған сусындар «Кока-Кола Алматы Боттлерс» 

БК ЖШС 

Coca-Cola, Fanta, Sprite, 

BonAqua 

41% 

«Арай - Холдинг» ЖШС Дюшес, Буратино 10% 

Су  «Юникс» ЖШС Tassay 24% 

«Кока-Кола Алматы Боттлерс» 

БК ЖШС 

BonAqua 15% 

Суық шай «GALANZ Bottlers» АҚ Maxi чай 24% 

«RIKS» ЖШС Nexttea, Simba 29% 

Шай «J.V Gokal & Co» ЖШС Assam 32% 

Unilever Inc. (Голландия-Англия) Lipton 7% 

Сүт  «Агропродукт Азия» ЖШС Мумуня, Одари, 

Любимое, Молоко, Белое 

33% 

«Raimbek Agro» ЖШС Айналайын, Милоко 20% 

Снектер «Фрито Лэй» ЖШҚ Lays 32% 

«Сибирский берег» ЖШС Fan 22% 

Энергетикалық 

сусындар 

«RIKS» ЖШС Dizzy 51% 

Red Bull GmbH (Австрия) Red Bull 10% 
Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 

 

2) Эмитент қызметінің Қазақстан Республикасының ішіндегі орташа салалық 

кӛрсеткіштермен, мҥмкін болса, орташа әлемдік кӛрсеткіштермен салыстырма сипаттамасы 
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Шырындар нарығы 

Қазіргі уақытта шырындар нарығы жыл сайын шамамен 3% ӛсуде. Болжамдарға сәйкес осы ӛсу 

қарқыны орташа мерзімді болашақта сақталады. 

Шырындар мен құрамында шырын бар сусындар нарығына оң әсер ететіндер: 

 елдегі экономикалық жағдайдың жақсаруы, 

 халықтың сатып алу қабілетінің артуы, 

 «салауатты ӛмір салты» үрдісінің дамуы, 

 Тұтынушылардың экологиялық таза ӛнімдерге деген қызығушылығының артуы, 

 Құрамында шырын бар сусындардың жаңа түрлерін тұтынудың артуы. 

Эмитент «Gracio», «DaDa», «Нектар Солнечный» және «DaDaDay» сияқты танымал әрі кӛшбасшы 

брендтер шырындарының санатына жатады. Болжамдарға сәйкес осы брендтер Эмитентке жақын 

5 жылда осы санатта нарық үлесінің 30% кӛбін алуға мүмкіндік береді. 

Негізгі ӛсу драйверлері: 

 сапаның жақсаруы, соның ішінде құрамында шырын бар ӛнімдердің кӛбеюі, 

 қаптама саласындағы жаңалықтар, 

 тұтыну мӛлшері мен жиілігін арттыру, 

 дистрибуцияны ұлғайту, 

 белгілі бір мақсатты аудиториямен байланыс жасауға негізделген әр брендтің дәл 

әртараптандырылған орны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газдалған сусындар нарығы  

Жалпы газдалған сусындар нарығын екі үлкен секторға бӛлуге болады: А-брендтер (әлемдік сауда 

макаралары), В-брендтер (жергілікті брендтер). Нарықтың үлкен бӛлігін А-брендтер, яғни Pepsi Co 

Inc (АҚШ) және The Coca-Cola Company (АҚШ) компанияларының ӛнімдері алады. Жергілікті 

брендтер нарықтың аз бӛлігін алады. Эмитент газдалған сусындар нарығында «Pepsi», «7UP» және 

«Mirinda» сауда маркаларымен қызмет атқарады. 

Газдалған сусындар нарығы дамуын жалғастырған күнде де нарықтың кӛп бӛлігін су, шырындар, 

құрамында шырын бар сусындар сияқты санаттағы ӛнімдер алады, әйтсе де, газдалған сусындар 

нарығы бұрынғысынша ақша кӛрінісіндегі ең ірі ӛнімдердің бірі болып қалуда.  Осы сегмент орта 

мерзімді болашақта жылына 6-7% шегінде ӛседі деп болжанады. 

Қазақстан нарығы дамыған елдердегі кӛрсеткіштермен салыстырғанда газдалған сусындар тұтыну 

бӛлігінде адам басына шаққанда әлсіз дамуда. Эмитент Қазақстан нарығында осы сегментте 

кӛшбасшылардың бірі болып табылады, маркетингтік және жарнамалық қолдауының арқасында, 

сондай-ақ сатылым арналары мен тоңазытқыш инфрақұрылымын дамыту арқылы сатылым 

кӛлемін тұрақты ұлғайтуды жоспарлап отыр. 

 

 

Адам басына шаққанда шырын тұтыну, 

литр 
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Бӛтелкедегі су нарығы  

Бӛтелкедегі су нарығы салқындатқыш сусындар нарығының ең ірі сегменттерінің бірі болып 

табылады. Соңғы жылдары ауыз су сату индустриясы бүкіл дүниежүзінде, Қазақстанда да жоғары 

ӛсу қарқындарын кӛрсетеді. 

Бӛтелкедегі асханалық және минералдық су ӛндірісінің кӛлемі Қазақстанда қарқынды дамуда, жыл 

сайын жаңа ӛндірушілер мен жаңа сауда маркалары пайда болуда, бұл ауыз су сапасының тӛмен 

болуына, сумен жабдықтау жүйелерінің нашар жағдайына, бӛтелкедегі суды тұтыну мәдениетінің 

ӛсуіне байланысты осы ӛнім түріне деген тұрақты ӛсіп жатқан сұраныстың болуымен 

түсіндіріледі. Эмитенттің болжамдары бойынша нарықтың ӛсу қарқындары келесі 5 жылда 5% 

деңгейінде сақталады. 

Жоғары ӛсу ықтималдылығы бар күшті брендтерді дамытудағы Эмитенттің фокусы 2010 жылы 

A’SU бӛтелкедегі суды шығаруға алып келді. 2012 жыл қорытындылары Эмитенттің үмітіне 

сәйкес осы бренд сатылымының агрессивті динамикасымен сипатталды. Эмитент түрлі дәмі бар, 

спорт ӛнімі ретінде суды енгізіп, сондай-ақ қаптаманың жаңа түрлерін әзірлеу арқылы A’SU 

брендінің портфелін кеңейтуді жоспарлап отыр. A’SU спорт және сауықтыру бағытындағы мықты 

позиялары тұтынушылрды осы брендке бұдан былай да тарта түседі, ал ӛнімдік және қаптамалық 

жаңалықтарды енгізу арқылы бұл брендтің жақын 5 жылда нарық кӛшбасшысы болуын жоққа 

шығармайды. Компанияның мықты дистрибуциясы брендті дамытуға, тұтынушылардың 

адалдығын күшейтуге кӛмектеседі. Сондай-ақ Эмитент нарықта «Aquafina» халықаралық 

маркасымен де танытылған. 

Эмитент халықтың салауатты ӛмір салтына деген қызығушылығының, тұтынатын су сапасына 

қоятын талаптарының артуына байланысты A’SU суының сатылым кӛлемі бұдан былай да ӛсе 

береді деп сенеді. 

 

 

 
 

 

 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента в данной 

отрасли 

 

 

 

 

 

 

 Источник: данные маркетинговой службы АО «RG Brands», 
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Суық шай нарығы 

Шырындар мен бӛтелкедегі суды тұтынудың дамуымен қатар Қазақстан нарығында суық шайды 

(RTD Tea) тұтыну да дамуда. Салауатты ӛмір салтына кӛбірек кӛңіл бӛлгенде карбонаттан 

жасалған сусындардан бас тартылады. Тұтынушылар суық шайдың жеңіл дәмі мен денсаулыққа 

пайдалырақ қасиетін бағалайды. Сондай-ақ Қазақстандағы ыстық шайдың танымалдығы суық шай 

сатылымын арттыруға да кӛмектеседі. 

Елдегі суық шай нарығының 60% астамын келесі компаниялар алады: «Maxi чай» брендімен 

«Galanz Bottlers» АҚ, «Nexttea» сауда маркасымен «RIKS» ЖШС, «Lipton Ice Tea» брендімен «RG 

Brands» АҚ. Нарық жергілікті және халықаралық ойыншылар тарапынан белсенді дамуда. 2012 

жылы нарыққа DP Beverages Limited (ДП Беверейджс Лимитед) («Кока-Кола Алматы Боттлерс» 

БК ЖШС байланысты компанияся) компанияның «Фьюс-чай» сауда маркасымен шай шығарылды. 

 

Эмитент 2013 жылғы кӛктемде ауылды жерлерден қалаға кӛшіп келген тұтынушыларға 

бағытталған «CiTi» сауда маркасымен жаңа ӛнімді іске қосты. Бӛтелкенің мӛлшері мен қол 

жетімді бағасы тұтынушылардың осы ӛнімге назарын аудартады деп жоспарланады. Оған қоса 

Эмитент тұтынушыларды тарту үшін жаңа форматтарда (балалар үшін 200 мл), инновациялық 

қаптамада, тиімді дистрибьюцияда «Lipton Ice Tea» позициясын күшейтуді жоспарлап отыр. 

Салауатты ӛмір салтының пайдасына белсенді компаниялармен қатар RTD шайының жаңа дәмін 

енгізу және белсенді тұтынушыларды ынталандыру Қазақстан нарығында суық шайды бұдан 

былай жылжытуға кӛмектеседі. Эмитенттің суық шайдың жергілікті және халықаралық брендін 

тұтынушыларға ұсыну қабілеті Эмитенттің осы нарықтағы берік орнын қамтамасыз етеді. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шай нарығы 

Қазақстан адам басына шаққанда шай тұтыну бойынша әлемдегі жетекші орындардың бірін 

алады. Шай нарығы шамамен 2% деңгейде ӛсуде, бірақ тұтынушылардың ӛмір сүру қарқынының 

ӛсуін есепке ала отырып, ыңғайлы қаптамаға деген ерекше сұраныспен шартталған пакеттегі 

шайды тұтынудың артуына байланысты динамикалық болып табылады. 

Қазақстан шай нарығының негізгі бӛлігі Үндістан, Кения, Шри-Ланка, Қытай сияқты түрлі 

елдерден импортталатын сусымалы шайдан құралады. Әйтсе де, сусымалы шайдың санаттағы 

негізгі түр болуына қарамастан, болашақта шай ішу пакеттегі шай сегментінен басып озады. Шай 

нарығы маусымға қарай ауытқиды, бір жыл ішінде шай тұтыну бір деңгейде сақталады. 

Эмитент нарықтағы кӛшбасшы «Пиала» брендімен танытылған. «Пиала Assortea» пакеттегі 

шайының жаңа маркасының іске қосылуына байланысты, сондай-ақ «Пиала Gold» пакеттегі шай 

желісінің сатылым кӛрсеткіштерінің ӛсуіне байланысты бренд сатылымы артты. Қаптамадағы 

жаңалыққа, тұтынушылардың дәм талғамдары ескерілген жақсартылған рецептурасының 

арқасында нарықтағы кӛшбасшы «Пиала» бренді ӛсуін жалғастырады, орта мерзімді болашақта 

кӛшбасшылық орындарын сақтайды. Сату орындарындағы кеңістігінің, алуан түрі мен қаптама 

мӛлшерінің, сондай-ақ жаңартылған маркетинг стратегиясының арқасында Эмитенттің нарықтағы 

орны басым болып, тұтынушылар адалдығы артуы мүмкін. 
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Ультрапастерленген сҥт нарығы  

Қазақстанда тұтынушылардың қапталмаған және пастерленген сүттен біртіндеп бас тартуы 

арқылы ультрапастерленген (UHT) сүт нарығын тұтыну мәдениеті белсенді дамуда. Эмитент 

деректеріне сәйкес UHT сүтті халықтың 17 жастан 35 жасқа дейінгі 35%, негізінен, қала 

тұрғындары тұтынады. Батыс Қазақстанда тұтыну жоғары, 40-45% жетеді. Осы санаттағы нарық 

жылына 8-10% ӛсуде. 

Сүт және сүт ӛнімдерін ӛндіру ерекшелігі мынадай, кӛп кӛлемдегі сүт кӛктемде, жазда ӛндіріледі, 

ал сүт күзде, қыста кӛп тұтынылады, бұл ұзақ сақтауға болатын сүт ӛндірісін дамытуға 

кӛмектеседі. 

Сүт сатып алғанда тұтынушы ӛнімнің майлылық пайызы мен мерзіміне ерекше кӛңіл бӛледі. 

Осылайша, ӛндірушілер тұтынушылық тілектерді табу үшін сүттің жеңілдетілген түрлерін 

(майлылығы 0,8%, 1%) немесе шаймен ішу үшін майлы (6%) сүттер шығарады. Сондай-ақ 

ӛндірушілер тұтынушы үшін пайдалы әрі тартымды ету үшін ӛнімді дәрумендермен, пайдалы 

минералдармен байытады. 

UHT сүт нарығында Эмитент «Мое» брендімен қатысады. Сауда маркасының мақсаты кӛптеген 

дәрумендер мен денсаулыққа пайдалы заттарды қажет ететін 25-40 жастағы тұтынушылар болып 

табылады. Сатылымның бұдан былай ӛсуіне қаптама бӛлігіндегі жаңалықтар мен ӛнім желісінің 

кеңеюі кӛмектеседі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снектер нарығы  

Қазақстан снектерді тұтыну қалыптасу барысындағ нарықтарға жатады. Сәйкесінше, Қазақстанда 

бұл нарық үлкен ӛсу әлеуетіне ие. Себебі чипстер импульсты сұраныс ӛнімі болып табылады, 

оларды ұсақ дүкендер (55%) арқылы таратуға болады, ашық базарларда снектердің бар-жоғы 8% 

сатылады. 
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Адам басына шаққанда шай тұтыну, кг Қазақстандағы шай нарығындағы негізгі 

ойыншылардың нарықтағы ҥлесі, % 

 

11%

33%

20%

36%

Доли рынка основных игроков на 

рынке молока Казахстана, в% 

RG Brands Агропродукт Азия

Raimbek Agro Прочие

 

Казахстан

Россия

Австралия

0

20

40

60

80

100

120

Потребление молока в среднем на 

душу населения, в литрах

Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 

 
Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 

 

Адам басына шаққанда орташа сҥт тұтыну, 

литр 

Қазақстандағы ультрапастерленген сҥт 

нарығындағы негізгі ойыншылардың 

нарықтағы ҥлесі, % 



 31 

Снектер нарығы сыра нарығының маусымдық ауытқуына байланысты маусымдық ауытқуларға 

ұшырағыш, себебі снектер сыра ішкенде қосымша ӛнім болып табылады. Әйтсе де, соңғы уақытта 

снектерді жеке тұтыну үрдісі байқалуда. 

Эмитент нарықта «Grizzly» брендіимен танытылған, осы санаттағы әлемдік бренд болып 

табылатын «Lays» бренді негізгі бәсекелесі болып табылады. Эмитенттің стратегиясы сапалы ӛнім 

ӛндіруге, тұтыну жағдайлары/түрлері, тұтынушы топтар бойынша қарызды сегменттеуге 

бағытталған. Эмитент қаптама мӛлшері мен жаңа дәм әзірлеу арқылы тұтынушылары мен 

сатылым кӛлемін арттыруды жоспарлап отыр. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергетикалық сусындар нарығы  

Қазақстандағы энергетикалық сусындар нарығы аласапыранда. Эмитентке сәйкес Қазақстанда осы 

сегменттің ӛсу қарқыны шамамен 20% құрайды, осы үрдіс келесі екі жыл сақталады. 

«RG Brands» компаниясы 2012 жылы осы санатта «YETI» брендін іске қосты. Жаңа ӛнімді іске 

қосу нәтижелері табысты болды, бренд кӛптеген тұтынушылардың назарын аударта алды. «Dizzy» 

энергетикалық сусыны тікелей негізгі бәсекелесі болып табылады. Бұл  бренд іске қосылған 

кезден бастап нарықтағы үлесі мен дистрибуция қамтамасыз етті (51%). Энергетикалық сусындар 

жаз маусымында тұтыну артатын, маусымдық тауар болып табылады. 

Эмитент екі сегментті тұтынушысы үшін ең жақсы ӛнім болып табылады: шынымен де күшті 

энергетикалық сусын ішкісі келетін тұтынушылар үшін және құрамында аз энергетикалық 

құрамалары бар ӛнім ішкісі келетін тұтынушылар үшін. Екі ӛнім де орташа баға сегментінде 

берілген. Эмитент осы брендті кӛтеру үшін дистрибуция мен тоңазытқыш инфрақұрылымына 

инвестициялар салуға ниетті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) саланың болашақтағы дамуына, Эмитенттің осы саладағы жағдайына қатысты болжам 

Жалпы, Эмитент ӛндіретін тауар нарықтарының бұдан былайғы дамуын болжауға болады. 

Эмитент келесі екі ӛсу драйвері негізінде даму стратегиясының есебінен сатылымды арттыруды 

жоспарлап отыр: жаңа ӛнімдерді дамыту, отандық нарықта енгізу, аумақтық экспансия. Тұрақты 

ӛнімдік инновациялар, сауда және маркетингтік бағдарламаларда ең үздік әлемдік тәжірибені 
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Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 

 
Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 

 

Адам басына шаққанда орташа снек 

тұтыну, кг 

Қазақстандағы снек нарығындағы негізгі 

ойыншылардың нарықтағы ҥлесі, % 
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Доли рынка основных игроков на 

рынке энергетических напитков 

Казахстана, в% 

RG Brands Red Bull GmbH RIKS Прочие

Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 

Қазақстандағы энергетикалық сусын 

нарығындағы негізгі ойыншылардың 

нарықтағы ҥлесі, % 
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пайдалану, соның ішінде мӛлшердегі ӛнім желісін сатылым арналарын сатудың тұрақты ӛсімін 

амтамасыз етуге, ӛнімнің барлық санаттары бойынша маржа кірістілігін  арттыруға бағытталған 

баға саясатымен басқарылады. 

Орта Азия елдері мен Ресейге аймақтық экспансия жоспарларына қатысты осы нарықтарды 

зерттеу нәтижелері қазақстанның ішкі нарығымен салыстырғанда бәсекелестігі аз, мӛлшері кӛп 

тартымдылығын растайды. Эмитент Қазақстанмен шекаралас Ресей аймақтарының жақындығын, 

Қырғызстандағы, Тәжікстандағы, Түркменстандағы, Моңғолиядағы, Ӛзбекстандағы мұндай 

ӛнімдер аз, бәсекелестіктің тӛмен деңгейін пайдалануға ниетті. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша.  
* Шай, снек, млн.кг. 

 

Қазақстандағы шырындар мен құрамында шырын бар  

сусындар нарығының кӛлем болжамы  
  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Нарық кӛлемі, 

млн. литр 
344 354 364 370 376 

Ӛсім, % 3% 3% 3% 2% 2% 

RG Brands 

үлесі, % 
24% 26% 27% 28% 31% 

Нарық кӛлемі, 

млн. теңге 
54 941 57 627 60 608 63 417 66 542 

Ӛсім, % 5% 5% 5% 5% 5% 

RG Brands 

үлесі, % 
24% 26% 27% 28% 31% 

Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 

 
Қазақстандағы газдалған сусындар нарығының  

кӛлем болжамы 

  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

литр 

444 465 496 530 557 

Ӛсім, % 5% 5% 7% 7% 5% 

RG Brands 

үлесі, % 
16% 19% 22% 23% 25% 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

теңге 

55 982 61 822 68 970 77 919 86 370 

Ӛсім, % 10% 10% 12% 13% 11% 

RG Brands 

үлесі, % 
16% 19% 22% 23% 25% 

Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 
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Қазақстандағы бӛтелкедегі су нарығының кӛлем 

 болжамы 

  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

литр 

490 515 540 565 600 

Ӛсім, % 5% 5% 5% 5% 6% 

RG Brands 

үлесі, % 
16% 20% 24% 26% 30% 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

теңге 

40 266 42 825 48 053 53 722 61 217 

Ӛсім, % 6% 6% 12% 12% 14% 

RG Brands 

үлесі, % 
16% 20% 24% 26% 30% 

Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 

 

Қазақстандағы суық шай нарығының кӛлем болжамы 
  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

литр 

183 200 210 225 240 

Ӛсім, % 9% 9% 5% 7% 7% 

RG Brands 

үлесі, % 
14% 16% 20% 23% 27% 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

теңге 

29 045 32 696 35 756 40 064 44 709 

Ӛсім, % 13% 13% 9% 12% 12% 

RG Brands 

үлесі, % 
14% 16% 20% 23% 27% 

Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 

 
Қазақстандағы шай нарығының кӛлем болжамы 

  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

кг 

27 27 28 28 29 

Ӛсім, % 2% 2% 2% 2% 2% 

RG Brands 

үлесі, % 
27% 29% 31% 33% 35% 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

теңге 

43 330 46 623 49 858 54 115 58 569 

Ӛсім, % 8% 8% 7% 9% 8% 

RG Brands 

үлесі, % 
27% 29% 31% 33% 35% 

Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 

 
Қазақстандағы сҥт нарығының кӛлем болжамы 

  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

литр 

276 300 323 348 376 

Ӛсім, % 9% 9% 8% 8% 8% 

RG Brands 

үлесі, % 
12% 13% 15% 17% 20% 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

теңге 

56 239 62 352 69 147 76 734 85 360 

Ӛсім, % 11% 11% 11% 11% 11% 

RG Brands 

үлесі, % 
12% 13% 15% 17% 20% 

Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 
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Қазақстандағы снектер нарығының кӛлем болжамы 

  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

кг 

6 6 7 7 8 

Ӛсім, % 9% 9% 9% 10% 10% 

RG Brands 

үлесі, % 
9% 11% 11% 11% 11% 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

теңге 

9 308 10 112 11 498 13 143 14 979 

Ӛсім, % 9% 9% 14% 14% 14% 

RG Brands 

үлесі, % 
9% 11% 11% 11% 11% 

Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 

 
Қазақстандағы энергетикалық сусындар нарығының  

кӛлем болжамы 

  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

литр 

39 45 51 59 68 

Ӛсім, % 15% 15% 15% 15% 15% 

RG Brands 

үлесі, % 
9% 23% 28% 33% 36% 

Нарық 

кӛлемі, млн. 

теңге 

12 859 16 267 19 642 23 718 28 640 

Ӛсім, % 27% 27% 21% 21% 21% 

RG Brands 

үлесі, % 
9% 23% 28% 33% 36% 

Дереккӛзі: Эмитенттің деректері бойынша 

 

24. Кейіннен Эмитенттің қызметіне қомақты әсер ететін, Эмитент жасаған келісімшарттар, 

келісімдер туралы мәліметтер 

Эмитент қызметіне қомақты әсер ететін келісімшарттар, келісімдер жасаған жоқ. 

 

25. Құжат кҥнін, нӛмірін, жарамдылық мерзімін, осы құжатты берген органды кӛрсетіп, 

эмитенттің қызмет атқару ҥшін алған лицензиялары, патенттері, рұқсаттары туралы 

мәліметтер 

Эмитент қызметін атқару үшін қажетті, қандай да бір орган (органдар) берген лицензияларға, 

патенттерге, рұқсаттарға ие емес. 

 

26. Соңғы екі жыл ішіндегі немесе нақты қызмет атқарған кезең ішіндегі қабылданған 

физикалық немесе сандық ӛлшем бірліктерінде таратылған ӛнімдердің (кӛрсетілген 

жұмыстардың, қызметтердің) кӛлемдері 

Соңғы екі жыл ішінде Эмитенттің таратылған ӛнімдерінің кӛлемдері, мың литр 

Ӛнім атауы 2011ж. Ҥлесі, % 2012 ж. 
Ҥлесі, 

% 

Шырындар мен құрамында шырын бар 

сусындар 
72 798 35,5 75 436 33,5 

Газдалған алкогольсіз сусындар 66 542 32,4 72 891 32,3 

Сүт  28 222 13,8 25 697 11,4 

Су  14 160 6,9 23 094 10,2 

Суық шай 14 994 7,3 19 299 8,6 

Шай* 8 203 4,0 7 287 3,2 

Энергетикалық сусындар - - 1 406 0,6 

Чипсы* 259 0,1 331 0,1 

Жалпы  205 179 100,0 225 441 100,0 
* мың кг 
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2011-2012ж. кезеңде Эмитенттің таратылған ӛнімінің кӛлемі артты, бұл шырындарды, құрамында 

шырыны бар сусындарды, суды, суық шайды тарату кӛлемінің артуымен және 2012 жылы 

энергетикалық сусындар санатының пайда болуымен байланысты. Эмитенттің 2012 жылы 

таратылған ӛнімінің жиынтық кӛлеміндегі негізгі үлес шырындар мен құрамында шырын бар 

сусындарға (33,5%), газдалған алкогольсіз сусындарға (32,3%) келеді. 

 

27. Эмитенттің негізгі қызмет тҥрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) 

кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар 

Эмитенттің кірістілігі мен сатылым кӛлемі жылдан жылға оң динамиканы кӛрсетеді, бұл 

Эмитенттің нарықтағы брендтерінің оң позицияларының күшеюімен, қомақты маркетингтік 

бастамалармен, құюмен шартталған. Тұрақты ӛнім инновациялары мен сауда және маркетингтік 

бағдарламаларда ең үздік әлемдік тәжірибені пайдалану, соның ішінде мӛлшерлі ӛнім желісі мен 

сатылым арналарын дамыту баға саясатын басқарумен қатар тұрақты сату ӛсімін береді, 

ӛнімдердің барлық санаттары бойынша маржа кірістілігін жақсартады. 

Оң факторлар: 

 елдегі сауда айналымының ӛсуі; 

 тұтынушылардың тӛлем қабілеттігінің артуы; 

 салауатты ӛмір салты мен дұрыс тамақтану мәдениетінің артуы; 

 Қазақстан нарығында алкогольсіз сусындар мен шырындар шығаратын жетекші 

ӛндірушілердің бірі ретіндегі компанияның беделі; 

 Шикізат бағасының тӛмендеуі (концентраттар, шай, т.б.); 

 Жаңарту, заманауи жабдықтар енгізу; 

 Инновация ӛнімдері, сауда және маркетингтік бағдарламаларда ең үздік әлемдік тәжірибелерді 

пайдалану. 

Теріс факторларға бәсекелестер тарапынан, әсіресе, Ресей ӛндірушілері тарапынан қысымның 

күшеюін жатқызуға болады. 

 

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

1) пайыз тҥріндегі жеткізілім кӛлемінің он және одан да кӛп пайызы келетін қызмет 

жеткізушілерінің атаулары және орналасқан жерлері, ҥлесі пайызбен кӛрсетіледі. 

Болашақта осы кӛздерді қолдану мҥмкіндігіне қатысты болжамдар берілуі керек. 

 

Барлық жалпы жеткізілім кӛлемінің 10% және одан кӛбі ҥлесіне келетін Эмитент 

жеткізушісі  

Атауы  Орналасқан жері Жеткізу ҥлесі, % 
Asian Tea Кения 17,47% 
 

Эмитент жақын уақытта шикізат кӛзі тұрақты, тиімді болады деп болжайды. Аталған жеткізуші 

кӛп жылдардан бері Эмитенттің серіктесі болып келе жатқандығын атап ӛту керек, сатулар 

аясында жақсы тӛлеу болғандықтан, сондай-ақ Эмитенттің сауда қаржысы мен кредиттік 

желілерге мүмкіндігі болғандықтан, бұл келіссӛздерде артықшылық береді. 

2) пайыз тҥрінде жалпы тарату кӛлеміндегі ҥлесін кӛрсетіп, ӛнім таратудан тҥскен тҥсімнің 

он және одан да кӛп пайызы ҥлесіне келетін тұтынушылардың атаулары және орналасқан 

жерлері ҥлесі пайызбен кӛрсетіледі. Эмитент ӛнімін (жұмыстарын, қызметтерін) таратуға 

әсер ететін ықтимал теріс факторларды ашу 

Эмитенттің үлесіне ұсынылатын қызметтердің жалпы кӛлемінің он және одан кӛп пайызы келетін 

тұтынушылары жоқ. Осыған байланысты Эмитенттің тұтынушылары Эмитенттің жалпы түсімінің 

10% аз үлес алады, әр тұтынушының үлесі жеке-жеке Эмитенттің жалпы түсім кӛлеміне қомақты 

әсер етпейді. 

Проспекттің 27-т. аталғаннан басқа Эмитент ӛнімін (жұмыстарын, қызметтерін) таратуға әсер 

ететін қандай да бір теріс факторлар жоқ. 
 

 

 
 

 



 36 

29. Эмитент қызметіне әсер ететін негізгі факторлар 

1) эмитент қызметінің маусымдылығы, маусымдық сипатқа ие қызмет түрлері, 

эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесі 

Компания ӛнімдерінің портфелі маусымдық факторлар әсерін тӛмендететіндей бӛлінген, мысалы, 

ӛнімдер портфелінде мамыр-тамызда сұранысқа ие (салқын сусындар, кестеде берілген), 

шырындар, шай, сүт, чипсы сияқты жыл бойы, әсіресе, мереке күндері сұранысқа ие тауарлар бар. 
 

Эмитенттің жалпы кіріс кӛлеміндегі маусымды ӛнім ҥлесі  

Ӛнім атауы Жалпы тарату кӛлеміндегі ҥлесі, % 

Газдалған алкогольсіз сусындар  17,51% 

Суық шай 5,58% 

Су  3,12% 

Құрамында шырын бар сусындар 2,39% 

Энергетикалық сусындар 1,36% 

Барлығы  29,96% 

2) Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, қызметтердің) 

таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі импорттық үлесі және таратылатын өнімнің 

жалпы көлеміндегі эмитент экспортқа шығаратын өнімінің (жұмыстарының, 

қызметтерінің) үлесі 

Эмитенттің шикізаттағы импорт үлесі – сатып алынатын жалпы шикізат кӛлемінің 69,6%. 

Эмитентке жеткізілетін (кӛрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы кӛлеміндегі 

импорт ҥлесі 

Импорттаушы Шикізат (жұмыс, қызмет) 

атауы 

Эмитентке жеткізілетін 

(кӛрсетілетін) жалпы шикізат 

(жұмыстар, қызметтер) 

кӛлеміндегі ҥлес, % 

Pepsi Lipton International 

(Голландия) 

Концентрат 3,10% 

Lonran (Қытай) Концентрат 3,13% 

Pepsi Cola International Cork 

(Ирландия) 

Концентрат 3,43% 

Gan Shmuel (Израиль) Концентрат 4,49% 

Gat Food (Израиль) Концентрат 5,47% 

Hottlet (Польша) Қант  7,18% 

LAB (Кения) Шай 7,94% 

LG International, Huyndai 

(Шанхай, Қытай) 

Резеңке 8,49% 

Van Rees (Кения) Шай 8,90% 

Asian Tea (Кения) Шай 17,47% 

Жалпы   69,60% 

 

Эмитент экспортқа тарататын ӛнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы таратылатын ӛнім 

кӛлеміндегі ҥлесі 

Ӛнім (жұмыс, қызмет) атауы Экспорттаушы ел  Жалп сатылым кӛлеміндегі ҥлесі, 

% 

Шырындар мен құрамында 

шырын бар сусындар 

Моңғолия 0,052% 

Ресей 1,217% 

Түркменстан 0,83% 

Қырғызстан 4,95% 

Жалпы - 7,053% 

Газдалған алкогольсіз сусындар  Қырғызстан 4,13% 

Жалпы - 4,13% 

Сүт  Тәжікстан 0,11% 

Қырғызстан 0,15% 

Жалпы - 0,26% 

Су  Ресей 0,001% 

Қырғызстан 0,07% 

Жалпы - 0,07% 
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Суық шай Түркменстан 0,82% 

Қырғызстан 0,65% 

Жалпы - 1,47% 

Шай Моңғолия 0,002% 

Ресей 0,110% 

Қырғызстан 0,10% 

Жалпы - 0,21% 

Энергетикалық сусындар Ресей 0,003% 

Қырғызстан 0,05% 

Жалпы - 0,05% 

Чипсы Ресей 0,0004% 

Қырғызстан 0,01% 

Жалпы - 0,01% 

Жалпы санаттар бойынша 

барлығы  

- 13,25% 

3) мәміленің (мәмілелердің) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он 

пайызынан асатын болса, облигация шығарылымы туралы шешім қабылданған күннен 

бастап алты айдың ішінде жасалуы немесе орындалуы қажет мәміле (мәмілелер) туралы 

мәліметтер 

Эмитент активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын және облигация шығарылымы 

туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде жасалуы немесе орындалуы қажет 

мәміле (мәмілелер) жоқ. 

4) келешектегі міндеттемелер. Эмитенттің келешектегі міндеттемелері және ондай 

міндеттемелердің эмитент қызметіне тигізетін кері әсері анықталады, сонымен қатар 

үшінші тұлғалардың кепілдемелерімен қамтамасыз етілген өзге эмитенттердің 

облигациялары бойынша эмитент қызметіне әсер етуі мүмкін эмитент кепілдемелері 

Эмитенттің келешек міндеттемелері жоқ. Эмитент үшінші тұлғалардың кепілдіктерімен 

қамтамсыз етілген, басқа эмитенттердің облигациялары бойынша кепілдіктер берген жоқ. 

5) Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер 

Эмитент нәтижесінде қызметінің тоқтауына немесе шектеуіне алып келетін сот процестеріне 

қатысқан жоқ, оған ақшалай және басқа міндеттемелер артылған жоқ. 

6) Соңғы бір жыл ішінде уәкілетті мемлекеттік органдардың және/немесе соттың 

эмитентке және оның лауазымды тұлғаларына тартқан барлық әкімшілік жазалары 

туралы мәліметтер 

Эмитентке, лауазымды тұлғаларына соңғы бір жыл ішінде әкімшілік санкциялар салынған жоқ. 

7) Эмитент облигациялары ұшырайтын тәуекел факторлары  

Эмитенттің облигация ұстаушылары ұшырауы мүмкін негізгі тәуекелдер: облигациялар бойынша 

дефолт тәуекелі -  яғни облигациялар шығарылымының талаптарымен қарастырылған мерзімде 

облигациялардың номиналды құнын және/немесе сыйақыны (купонды) тӛлемеу немесе толық 

тӛлемеу, және облигация құнын арттыруға/тӛмендетуге әкелетін қаржы қорының оқыс 

ауытқуынан туындайтын облигация бағаларының өзгеру тәуекелі. 

Эмитент облигациялары бойынша дефолт тәуекелі Эмитенттің қаржы жағдайының нашарлау 

салдарынан басталуы мүмкін, сондықтан тӛменде Эмитент қызметіне тән тәуекелдер берілген. 

 Бәсекелік орта тәуекелі – нарық жағдайының ӛзгеруімен байланысты тәуекел. Жекелеп алғанда, 

Қазақстанның Кеден одағына кіру нәтижесінде Ресей, Украина, Белоруссия тарапынан бәсеке 

күшейді. 

 Валюталық тәуекел – валюта бағамдарының ӛзгеруімен, валюта бағамдарының 

құбылмалығымен байланысты тәуекел. Эмитент осы тәуекелге ұшырағыш, себебі Эмитент 

шикізатының 69,6% импортқа келеді. Шетел валютасындағы ақша қаражатын қарызға алумен 

байланысты валюталық тәуекелді Эмитент ұлттық валютадағы кредиттік келісімдер жасау арқылы 

жылдан жылға тӛмендетуге ұмтылады, 

 Саяси тәуекел – саяси құрылымның, заңнаманың ӛзгеруімен, жекелеп алғанда, салық 

заңнамасының ӛзгеруімен байланысты тәуекел, 

 әлеуметтік тәуекел – білікті кадрлардан айрылуда жатқан тәуекел, бұл Эмитенттің қызметіне 

теріс әсер етуі мүмкін, 
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 форс-мажор тәуекелі – тӛтенше жағдайдың туындауына байланысты тәуекел, сәйкесінше, 

Эмитенттің қызметіне теріс әсер етуі мүмкін. 

8) эмитент қызметі туралы, эмитент өз қызметін атқаратын нарықтар туралы басқа 

ақпарат 

Мұндай ақпарат жоқ. 

 

 

5. Эмитенттің қаржы жағдайы 

 
30. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес және 

одан артық пайызын құрайтын  материалдық емес активтердің тҥрлері 
мың теңге 

МЕА тҥрлері Баланстық құны МЕА жалпы баланстық 

құнындағы ҥлесі, % 

Гудвилл* 68 025 860 86,48 

* Эмитент 2004ж. «Космис» ЖШС үлесінің 100% иеленді. 

 

31. Баланстық құны Эмитенттің негізгі құралдарының (НҚ) жалпы баланстық құнының бес 

және одан артық пайызын құрайтын  НҚ тҥрлері 
мың теңге 

НҚ тҥрлері Баланстық құны НҚ жалпы баланстық 

құнындағы ҥлесі, % 

Жер  1 122 088 6,62% 

Ғимараттар мен имараттар 4 915 134 29,01% 

Машиналар мен жабдықтар 9 952 667 58,73% 

 

32. Эмитенттің инвестициялары 

(IAS) 27 Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сәйкес Эмитенттің (негізгі компания) 

шоғырландырылған қаржы есептілігі еншілес ұйымдарының – «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, 

«Uni Commerce Ltd» ЖШС, «RG Brands  Tashkent» ЖШҚ, «RG Brands  Қырғызстан» ЖШҚ қаржы 

есептіліктерін қамтиды. 

(IAS) 27 ХҚЕС 22-т. сәйкес шоғырландырылған қаржы есептілігін әзірлегенде әр еншілес 

ұйымдағы Эмитент инвестицияларының баланстық құны және Эмитентке тиесілі әр еншілес 

ұйымның жарғылық капиталындағы үлес бір-бірімен жабылады, осыған байланысты Проспекттің 

осы тармағында басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған тікелей инвестициялар жоқ. 
 

мың теңге 

Инвестиция тҥрі Сома 

Басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар - 

Ұзақ мерзімді инвестициялар - 

Инвестициялық портфель, с.і.: 2 731 092 

Корпоративтік облигациялар 2 231 117 

Акциялар 499 975 

Жалпы инвестициялар 2 731 092 

 
33. Эмитенттің дебиторлық берешек 

 
Эмитенттің ең ірі дебиторлар ондығының тізімі, мың теңге 

Дебиторлардың атауы Берешек мәні Берешек 

сомасы, мың 

теңге 

ДБ жалпы 

сомасындағ

ы ҥлесі, % 

Ӛтеу мерзімі 

«RESMI Прямые 

инвестиции» ЖШС 

Уақытша қаржылық 

жәрдем 

1 562 000 43,24 28.12.2013 

«Retail Management» ЖШС БҚ операциялары 223 619 6,19 26.11.2013 

«Ануар Консьюмерс» ЖШС Сатып алушылардың 

берешегі 

168 683 4,67 21.04.2013 
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«Компания SOB LTD» ЖШС Сатып алушылардың 

берешегі 

122 307 3,39 14.04.2013 

«RESMI» ИҚҮ» АҚ БҚ операциялары 86 462 2,39 31.12.2013 

«INNOVA INVESTMENT» 

ЖШС 
Құрылыс қызметтері 

76 000 2,10 01.12.2013 

«Компания Магнолия» ЖШС Сатып алушылардың 

берешегі 

67 158 1,86 05.04.2013 

ЖК Рахимжанов Е. Сатып алушылардың 

берешегі 

63 903 1,77 14.04.2013 

«Magnum Cash&Carry» ЖШС Сатып алушылардың 

берешегі 

55 391 1,53 21.04.2013 

«Азия Интэрнешнл Компани» 

ЖШС 
Қызметтер үшін 

54 384 1,51 28.05.2013 

 

33-1. Эмитент міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын, сондай-ақ әрбір 

активтің құнын және тиісті шарттардың кҥші аяқталатын кҥндерді кӛрсетіп, сенімді 

басқаруға тапсырылған Эмитенттің активтері туралы мәліметтер 

Эмитент міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын активтердің жалпы кӛлемінің кем 

дегенде 10% құрайтын және сенімді басқаруға тапсырылған Эмитенттің активтері жоқ. 

 

34. Эмитенттің жарғылық және меншікті капиталы 

Эмитенттің жарғылық капиталы – 2 787 696 мың теңге. 

Эмитенттің меншікті капиталы – 10 399 600 мың теңге. 
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35. Эмитенттің қарыздары 
мың теңге 

Кредитордың 

атауы 

Орналасқан 

жері 

Қарыз 

валютас

ы 

Сыйақы 

мӛлшерле

месі 

Шарт 

бойынша 

ӛтеу кҥні 

Қамтамасыз ету 

тҥрі 

Есеп 

кҥнгі 

сальдо  

Ӛтелетін сома 

2-тқ. 2013 3- тқ.  2013 4- тқ. 2013 1- тқ.  2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Еуропа Қайта 

құру және Даму 

банкі  

Ұлыбритания

, Лондон 

USD 3,5% + 

LIBOR 

01.06.2015 Жер телімдері, 

Ақсеңгір 

зауыты 

3 428 182 685 461   685 461   1 372 727 684 533       

«Қазақстан Даму 

БАнкі» АҚ 

ҚР, Астана KZT 8,0% 01.03.2015 Космис зауыты 656 474   164 119   164 119 328 237 164 118       

«БТА Банк» АҚ ҚР, Алматы KZT 7,0% 01.07.2014 Жер телімдері, 

жабдық 

1 204 185 274 637 316 891 190 136 63 378 422 521         

«Al Hilal Ислам 

Банкі АҚ 

ҚР, Алматы KZT 7,5% 10.06.2017 Жер телімдері, 

жабдық 

1 502 229 93 254 103 408 93 254 93 255 373 019 373 019 373 019 93 256   

«Альянс Банк» 

АҚ 

ҚР, Алматы KZT 8,5% 01.04.2014 Дайын ӛнім 1 500 000 615 000 885 000               

«Казинвестбанк» 

АҚ 

ҚР, Алматы KZT 8,5% 02.03.2015 Тоңазытқыш 

жабдық 

710 400 88 800 88 800 88 800 88 800 355 200 88 800       

Облигациялар ҚР, Алматы KZT 8,0% 10.10.2014 Қамтамасыз 

етілмеген 

1 404 078         1 404 078         

Caterpillar 

Financial Service 

АҚШ, 

Теннеси, 

Нешвиль 

EUR 8% 01.05.2014 Жабдық 248 513 48 245 49 185 48 527 51 120 102 556         

Tetra Laval Швейцария, 

Лозанна 

EUR 6,4% 30.12.2014 Жабдық  550 675 82 674 81 520 102 781 79 658 283 700         

«Казагрофинанс» 

АҚ 

ҚР, Алматы KZT 9% 01.03.2014 Жабдық 21 831     4075   4075 4075 4075 4075 1 456 

«Альфа-Банк» ЕБ 

АҚ 

ҚР, Алматы USD 8% 02.18.2016 Қамтамасыз 

етілмеген 

300 000 300 000                 

«Сбербанк 

России» АҚ ЕБ 

ҚР, Алматы EUR 13% 01.12.2013 Дайын ӛнім 42 861     42 861             

Жалпы - - - - - 11 569 428 2 188 071 1 688 923 1 255 895 540 330 4 646 113 1 314 545 377 094 97 331 1 456 

 

Есеп күні есептелген, бірақ қарыздар бойынша тӛленбеген пайыздар сомасы 138 315,0 мың теңге құрады. 
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36. Эмитенттің негізгі қызметін атқаруымен байланысты кредиторлық берешегі 

(жеткізушілер алдындағы берешегі, алынған аванстар) 
 

Эмитенттің ең ірі он кредиторының тізімі, мың теңге 

Кредитордың атауы Орналасқан жері Берешек мәні Берешек 

сомасы, мың 

теңге 

КҚ жалпы 

сомасындағ

ы ҥлесі , % 

Sidel Conveying SAS Франция, Париж қ. жабдық үшін 818 557 13,35 

ASIAN TEA AND 

EXPORTS LIMITED 

Үндістан, Калькутта қ. Шикізат пен 

материалдар үшін 

723 738 11,81 

Tetra Pak Ltd Швейцария, Лозанна қ. Қаптама 

материалдары үшін 

606 289 9,89 

VAN REES B. V. Голландия, Амстердам 

қ. 

Негізгі құралдар үшін 379 727 6,20 

TETRA PAK SERVICE Швейцария, Лозанна қ. Қаптама 

материалдары үшін 

334 680 5,46 

HOTTLET Sugar 

Trading division of 

Raffinerie Tirl 

Бельгия,  Брюссель қ. Шикізат пен 

материалдар үшін 

277 938 4,53 

«INNOVA 

INVESTMENT» ЖШС 
Қазақстан, Алматы қ. БҚ үшін 235 637 3,84 

Концерн Pepsi Int. Ирландия, Корк қ. Шикізат пен 

материалдар үшін 

228 442 3,73 

PEPSI LIPTON 

INTERNATIONAL 

Ирландия, Дублин қ. Шикізат пен 

материалдар үшін 

218 830 3,57 

KASKAT SP. Z O.O. Польша, Гожув қ. Шикізат пен 

материалдар үшін 

156 891 2,56 

 

36-1. Соңғы аяқталған ҥш қаржы жылы ішінде эмитент алған (кӛтерген) таза кіріс (шығын) 

мӛлшері (ҥш жылдың әрқайсысының нәтижелері бойынша бӛліп) 

Эмитенттің таза кірісінің (шығының) мӛлшері, мың теңге 
2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 

1 988 353 1 114 746 2 481 573 

 

36-2. Левередж 

Левередж, мың теңге 

 01.01.2010 ж. 01.01.2011 ж. 01.01.2012 ж. 01.012013 ж. 31.03.2013 ж. 

Міндеттемелер  25 720 023 23 586 646 25 282 009 19 866 212 20 433 497 

Меншікті 

капитал 

5 774 694 7 801 701 8 938 197 9 813 301 10 399 600 

Левередж 4,45 3,02 2,83 2,02 1,96 

 

36-3. ҚР ҚҚА Басқармасының 29.04.09ж. №89 қаулысына сәйкес жойылған. 

 

36-4. Аудиторлық есеппен немесе аудиторлық шолу тексерісімен расталған қаржы 

есептілігіне сәйкес соңғы аяқталған екі қаржы жылының бірінде Эмитенттің қызметінен 

алған ақша қаражатының таза ағындары 

Эмитенттің ақша ағындарының таза ағындары, мың теңге 

 2011 ж. 2012 ж. 

Операциялық қызметтен ақша қаражатының таза ағындары 2 692 218 4 070 597 

Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының таза ағындары (14 613) (516 496) 

Қаржы қызметінен ақша қаражатының таза ағындары 1 384 903 (7 367 420) 

Ақша қаражатының таза ұлғаюы/азаюы 4 062 508 (3 813 319) 

Жыл басындағы ақша қаражаты 130 075 4 267 329 

Ақша қаражаты мен баламасына қатысты шетелдік валюта 

бағамының ӛзгеру әсері  

74 746 16 729 

Жыл соңындағы ақша қаражаты 4 267 329 470 739 
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6. Бағалы қағаз шығарылымдары туралы мәліметтер 

37. Облигациялар шығару туралы шешім қабылданған кҥнге дейінгі Эмитенттің 

эмиссиялық тіркелген бағалы қағаз шығарылымдары туралы мәліметтер 

1) облигациялар туралы мәліметтер: 

Шығарылым атауы Бірінші шығарылым Екінші шығарылым Үшінші шығарылым 

Облигациялардың 

жалпы саны 

5 000 (бес мың) дана 40 000 (қырық мың) дана 2 350 000 000 (екі 

миллиард үш жүз елу 

миллион) дана 

Облигация тҥрі Қамтамасыз етілмеген 

атаулы купонды 

облигациялар 

Қамтамасыз етілмеген 

атаулы купонды 

облигациялар 

Қамтамасыз етілмеген 

атаулы купонды 

облигациялар 

Облигациялардың 

номиналды құны 

100 (жүз) АҚШ долл.  100 (жүз) АҚШ долл.  1 (бір) теңге 

Орналастырылған 

облигациялар саны 

5 000 (бес мың) дана 40 000 (қырық мың) дана 2 350 000 000 (екі 

миллиард үш жүз елу 

миллион) дана 

Орналастыру кезінде 

тартылған жалпы 

ақша кӛлемі  

39 927 315,33 (отыз 

тоғыз миллион тоғыз 

жүз жиырма жеті мың 

үш жүз он бес теңге отыз 

үш тиын) теңге 

591 438 371,66 (бес жүз 

тоқсан бір миллион тӛрт 

жүз отыз сегіз мың үш 

жүз жетпіс бір теңге 

алпыс алты тиын) теңге 

2 336 088 819,65 (екі 

миллиард үш жүз отыз 

алты миллион сексен 

сегіз мың сегіз жүз он 

тоғыз теңге алпыс бес 

тиын) теңге 

Негізгі борыш сомасы 500 000 (бес жүз мың) 

АҚШ дол. 

4 000 000 (тӛрт миллион) 

АҚШ дол. 

2 350 000 000 (екі 

миллиард үш жүз елу 

миллион) теңге 

Есептелген сыйақы 

сомасы 

4 513 925,00 (тӛрт 

миллион бес жүз он үш 

мың тоғыз жүз жиырма 

бес) теңге 

157 828 955,56 (бір жүз 

елу жеті миллион сегіз 

жүз жиырма сегіз мың 

тоғыз жүз елу бес теңге 

елу алты тиын) теңге 

1 110 243 858,80 (бір 

миллиард бір жүз он 

миллион екі жүз қырық 

үш мың сегіз жүз елу 

сегіз теңге сексен тиын) 

теңге 

Тӛленген сыйақы 

сомасы 

4 513 925,00 (тӛрт 

миллион бес жүз он үш 

мың тоғыз жүз жиырма 

бес) теңге 

157 828 955,56 (бір жүз 

елу жеті миллион сегіз 

жүз жиырма сегіз мың 

тоғыз жүз елу бес теңге 

елу алты тиын) теңге 

1 110 243 858,80 (бір 

миллиард бір жүз он 

миллион екі жүз қырық 

үш мың сегіз жүз елу 

сегіз теңге сексен тиын) 

теңге 

Сатып алынған 

облигациялар саны, 

сатып алу кҥні  

Облигациялар сатып 

алынған жоқ  

Облигациялар сатып 

алынған жоқ  

Облигациялар сатып 

алынған жоқ  

Облигациялар 

шығарылымын 

мемлекеттік тіркеген 

орган  

Қазақстан Республикасы 

Бағалы қағаздар 

жӛніндегі ұлттық 

комиссиясы  

Қазақстан Республикасы 

Бағалы қағаздар 

жӛніндегі ұлттық 

комиссиясы 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкі 

Шығарылымның 

мемлекеттік тіркеу 

нӛмірі 

А11 А29 А72 

Шығарылым 

мемлекеттік тіркелген 

кҥн 

29 қазан 1999ж. 05 қаңтар 2001 ж. 22 қаңтар 2003 ж. 

 
Шығарылым атауы Бірінші облигациялық 

бағдарлама шегіндегі 

бірінші шығарылым  

Бірінші облигациялық 

бағдарлама шегіндегі 

екінші шығарылым 

Бірінші облигациялық 

бағдарлама шегіндегі 

үшінші шығарылым 

Облигациялардың 

жалпы саны 

1 500 000 000 (бір 

миллиард бес жүз 

миллион) дана 

1 500 000 000 (бір 

миллиард бес жүз 

миллион) дана 

2 000 000 000 (екі 

миллиард) дана 

 

Облигация тҥрі Қамтамасыз етілмеген 

купонды 

Қамтамасыз етілмеген 

купонды 

Қамтамасыз етілмеген 

купонды 
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Облигациялардың 

номиналды құны 

1 (бір) теңге 1 (бір) теңге 1 (бір) теңге 

Орналастырылған 

облигациялар саны 

1 500 000 000 (бір 

миллиард бес жүз 

миллион) дана 

1 500 000 000 (бір 

миллиард бес жүз 

миллион) дана 

2 000 000 000 (екі 

миллиард) дана 

 

Орналастыру кезінде 

тартылған жалпы 

ақша кӛлемі 

1 500 000 000 (бір 

миллиард бес жүз 

миллион) теңге 

1 296 126 042,88 (бір 

миллиард екі жүз тоқсан 

алты миллион бір жүз 

жиырма алты мың 

қырық екі теңге сексен 

сегіз тиын) теңге  

1 574 856 506,10 (бір 

миллиард бес жүз жетпіс 

тӛрт миллион сегіз жүз 

елу алты мың бес жүз 

алты теңге он тиын) 

теңге 

Негізгі борыш сомасы 1 500 000 000,00 (бір 

миллиард бес жүз 

миллион) теңге 

1 500 000 000 (бір 

миллиард бес жүз 

миллион) теңге 

2 000 000 000 (екі 

миллиард) теңге 

Есептелген сыйақы 

сомасы 

545 471 600,00 (бес жүз 

қырық бес миллион тӛрт 

жүз жетпіс бір мың алты 

жүз) теңге 

582 360 000,00 (бес жүз 

сексен екі миллион үш 

жүз алпыс мың) теңге 

880 000 000,00 (сегіз жүз 

сексен миллион) теңге 

Тӛленген сыйақы 

сомасы 

545 471 600,00 (бес жүз 

қырық бес миллион тӛрт 

жүз жетпіс бір мың алты 

жүз) теңге 

582 360 000,00 (бес жүз 

сексен екі миллион үш 

жүз алпыс мың) теңге 

880 000 000,00 (сегіз жүз 

сексен миллион) теңге 

Сатып алынған 

облигациялар саны, 

сатып алу кҥні  

1 363 210 000 дана 

21.07.2011 ж. 

220 500 000 дана 

13.01.2012 

Облигациялар сатып 

алынған жоқ  

Облигациялар 

шығарылымын 

мемлекеттік тіркеген 

орган  

Қазақстан Республикасы 

Қаржы нарығын және 

қаржы ұйымдарын 

реттеу мен қадағалау 

агенттігі  

Қазақстан Республикасы 

Қаржы нарығын және 

қаржы ұйымдарын 

реттеу мен қадағалау 

агенттігі 

Қазақстан Республикасы 

Қаржы нарығын және 

қаржы ұйымдарын 

реттеу мен қадағалау 

агенттігі 

Шығарылымның 

мемлекеттік тіркеу 

нӛмірі 

 В98-1  В98-2  В98-3 

Шығарылым 

мемлекеттік тіркелген 

кҥн 

 26 сәуір 2006 ж.  31 мамыр 2007ж.  31 мамыр 2007 ж. 

2) Акциялар туралы мәліметтер 

Акция түрі Жай Артықшылықты 

Акциялардың жалпы саны 3 600 000 дана 1 200 000 дана 

Құрылтайшылар тӛлеген 

акциялардың түрі және 

номиналды құны 

1 800 000 дана, номиналды құны - 

1000 (бір мың) теңге  

- 

Акцияларды орналастырғанда 

тартылған жалпы ақша сомасы 

1 840 295 690 (бір миллиард сегіз 

жүз қырық миллион екі жүз тоқсан 

бес мың алты жүз тоқсан) теңге 

947 400 000 (тоғыз жүз қырық 

жеті миллион тӛрт жүз мың) 

теңге 

Айналымдағы акциялар саны 3 159 593 дана 789 500 дана 

Соңғы күнгі сатып алу бағасын 

кӛрсетіп, сатып алынған акциялар 

саны 

сатып алынған акциялардың жалпы 

саны – 293 137 дана. 

Соңғы күнгі сатып алу бағасы – бір 

акция үшін 2 397,70 теңге 

(29.12.2012) 

- 

Акцияларды сатып алу әдістемесі 

бекітілген күн 

05.03.2010 ж. 

Акциялар шығарылымын 

мемлекеттік тіркеген орган 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 

реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нӛмірі А4631 

Шығарылым мемлекеттік 

тіркелген күн 

07.04.2010ж. 
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3) эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы ӛз міндеттемелерін орындамау 

фактілері, (облигациялар бойынша сыйақы тӛлемеуі (тӛлеуді кешіктіргені), акциялар 

бойынша дивидендтерді тӛлемеуі (тӛлеуді кешіктіргені)) туралы мәліметтер, соның ішінде 

орындалмаған міндеттердің мӛлшерлері туралы, оларды орындауды кешіктірілген мерзім, 

бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ тӛленбеген сыйақы сомалары туралы ақпарат 

(тҥрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке) 

Эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушыларының алдындағы ӛз міндеттемелерін орындамау 

(облигациялар бойынша сыйақы тӛлемеуі (тӛлеуді кешіктіргені), акциялар бойынша 

дивидендтерді тӛлемеуі (тӛлеуді кешіктіргені)) фактілері жоқ. 

 

4) қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымы тоқтатылған немесе бағалы қағаздар 

шығарылымы болған жоқ деп танылған немесе жойылған жағдайда осындай шешім 

қабылдаған мемлекеттік орган, қабылдау негізі мен кҥні 

Эмитенттің мұнлай шығарылымдары жоқ. 

 

5) Әрбір тіркелген шығарылым бойынша сыйақы тӛленген кҥн, тӛленуге тиісті сома, ӛтеу 

кҥндері, әрбір шығарылым бойынша ӛтелуге тиісі сомалар 
 Бірінші шығарылым  Екінші шығарылым Ҥшінші шығарылым 

Сыйақы тӛлеу күндері  26.01.2000 (1-траншты 

ӛтеумен бірге) 

25.07.2000 (2-траншты 

ӛтеумен бірге) 

08.07.2001 

08.01.2002 

08.07.2002 

08.01.2003  

31.07.2003 

31.01.2004 

31.07.2004 

31.01.2005 

31.07.2005 

31.01.2006 

31.07.2006 

31.01.2007 

31.07.2007 

31.01.2008 

Сатып алу күндері, 

ӛтегенде тӛленетін 

сома  

26.01.2000 ж. бірінші 

транш, 25.07.2000 ж. 

екінші транш. Жалпы 

бірінші және екінші 

транш бойынша 

тӛленгені 42 496 884 

теңге 

08.01.2003 ж. 

630 895 610,55 (алты жүз 

отыз миллион сегіз жүз 

тоқсан бес мың алты жүз 

он теңге елу бес тиын) 

теңге 

31.01.2008 ж. 

2 467 500 000,00 (екі 

миллиард тӛрт жзүз 

алпыс жеті миллион бес 

жүз мың) теңге 

 
 Бірінші облигациялық 

бағдарлама шегіндегі 

бірінші шығарылым  

Бірінші облигациялық 

бағдарлама шегіндегі 

екінші шығарылым 

Бірінші облигациялық 

бағдарлама шегіндегі 

ҥшінші шығарылым 

Сыйақы тӛлеу күндері 07.02.2007 

07.08.2007 

07.02.2008 

07.08.2008 

07.02.2009 

07.08.2009 

07.02.2010 

07.08.2010 

07.02.2011 

07.08.2011 

19.04.2008 

19.10.2008 

19.04.2009 

19.10.2009 

19.04.2010 

19.10.2010 

19.04.2011 

19.10.2011 

19.04.2012 

19.10.2012 

19.04.2008 

19.10.2008 

19.04.2009 

19.10.2009 

19.04.2010 

19.10.2010 

19.04.2011 

19.10.2011 

19.04.2012 

19.10.2012 

19.04.2013 

Сатып алу күндері, 

ӛтегенде тӛленетін 

сома 

07.08.2011 ж. 

142 261 600,00 (бір жүз 

қырық екі миллион екі 

жүз алпыс бір мың алты 

жүз) теңге 

19.10.2012 ж. 

1 330 680 000,00 (бір 

миллиард үш жүз отыз 

миллион алты жүз сексен 

мың) теңге 

ӛтеу күні басталған жоқ 

(19.10.2014) 

 

 

6) есептелген дивидендтер сомасы мен тӛленген дивидендтер сомасын кӛрсетіп, соңғы екі 

қаржы жылының немесе нақты қызмет атқарған жылдың әрбір жылы ішіндегі бір акцияға 

(жай, артықшылықты) дивиденд мӛлшері 
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теңге 

  2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 

Бір жай акцияға дивиденд мӛлшері 179 113  - 

Бір артықшылықты акцияға дивиденд мӛлшері 240 240 240 

Есептелген дивидендтер сомасы 755 574 140 546 225 540 189 480 000 

Тӛленген дивидендтер сомасы 755 574 140 546 225 540 -  

* 189 480 000 теңге сомадағы 2012ж. артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер 2013ж. аяғына дейін 

тӛленеді. 

 

7) эмитенттің бағалы қағаздарымен сауда-саттық жҥргізілетін негізгі нарықтар, соның 

ішінде сауда-саттық ұйымдастырушыларының атаулары 

Эмитенттің бағалы қағаздарымен сауда-саттық Қазақстанның ұйымдастырылған және 

ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында жүргізіледі. Сауда-саттық ұйымдастырушысы 

– «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамы. 

 

8) Эмитенттің ертеректе шығарған әрбір бағалы қағаз ұстаушысына берілетін құқықтар, 

соның ішінде шектеулерді (ковенант) бұзғанда жҥзеге асырылатын және ұстаушылармен 

жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар, 

ұстаушылардың осы құқықтарды жҥзеге асыру тәртібі 

Бірінші шығарылым Екінші шығарылым Ҥшінші шығарылым 

 облигациялар 

шығарылымының проспектімен 

қарастырылған мерзімде 

номиналды құнын алу құқығы; 

 облигациялар 

шығарылымының проспектімен 

қарастырылған мерзімде сыйақы 

алу құқығы, 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған 

тәртіпте ақпарат алу құқығы, 

 Еркін шеттету және 

облигацияларға басқа әдіспен 

ӛкімдік ету құқығы, 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған 

жағдайларда және тәртіпте 

талаптарын қанағаттандыру 

құқығы, 

 Облигацияларға меншік 

құқығынан туындайтын басқа 

құқықтар 

 

 облигациялар 

шығарылымының проспектімен 

қарастырылған мерзімде 

номиналды құнын алу құқығы; 

 облигациялар 

шығарылымының проспектімен 

қарастырылған мерзімде сыйақы 

алу құқығы, 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған 

тәртіпте ақпарат алу құқығы, 

 Еркін шеттету және 

облигацияларға басқа әдіспен 

ӛкімдік ету құқығы, 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған 

жағдайларда және тәртіпте 

талаптарын қанағаттандыру 

құқығы, 

 Облигацияларға меншік 

құқығынан туындайтын басқа 

құқықтар 

 облигациялар 

шығарылымының проспектімен 

қарастырылған мерзімде 

номиналды құнын алу құқығы; 

 облигациялар 

шығарылымының проспектімен 

қарастырылған мерзімде сыйақы 

алу құқығы, 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған 

тәртіпте ақпарат алу құқығы, 

 Еркін шеттету және 

облигацияларға басқа әдіспен 

ӛкімдік ету құқығы, 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған 

жағдайларда және тәртіпте 

талаптарын қанағаттандыру 

құқығы, 

 Облигацияларға меншік 

құқығынан туындайтын басқа 

құқықтар. 

Ковенанттар (шектеулер) 

қарастырылмаған 

Ковенанттар (шектеулер) 

қарастырылмаған 

Ковенанттар (шектеулер) 

қарастырылмаған 

Эмитент ұстаушылармен 

жасалған облигацияларды сатып 

алу-сату шарттарымен 

қарастырылған құқықтарды 

бұзған жоқ. 

Эмитент ұстаушылармен 

жасалған облигацияларды сатып 

алу-сату шарттарымен 

қарастырылған құқықтарды 

бұзған жоқ. 

Эмитент ұстаушылармен 

жасалған облигацияларды сатып 

алу-сату шарттарымен 

қарастырылған құқықтарды 

бұзған жоқ. 

 
Бірінші облигациялық 

бағдарлама шегіндегі бірінші 

шығарылым  

Бірінші облигациялық 

бағдарлама шегіндегі екінші 

шығарылым 

Бірінші облигациялық 

бағдарлама шегіндегі ҥшінші 

шығарылым 

 облигациялар 

шығарылымының проспектімен 

қарастырылған мерзімде 

 облигациялар 

шығарылымының проспектімен 

қарастырылған мерзімде 

 облигациялар 

шығарылымының проспектімен 

қарастырылған мерзімде 
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номиналды құнын алу құқығы; 

 облигациялар 

шығарылымының проспектімен 

қарастырылған мерзімде сыйақы 

алу құқығы, 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған 

тәртіпте ақпарат алу құқығы, 

 Еркін шеттету және 

облигацияларға басқа әдіспен 

ӛкімдік ету құқығы, 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған 

жағдайларда және тәртіпте 

талаптарын қанағаттандыру 

құқығы, 

 Облигацияларға меншік 

құқығынан туындайтын басқа 

құқықтар. 

номиналды құнын алу құқығы; 

 облигациялар 

шығарылымының проспектімен 

қарастырылған мерзімде сыйақы 

алу құқығы, 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған 

тәртіпте ақпарат алу құқығы, 

 Еркін шеттету және 

облигацияларға басқа әдіспен 

ӛкімдік ету құқығы, 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған 

жағдайларда және тәртіпте 

талаптарын қанағаттандыру 

құқығы, 

 Облигацияларға меншік 

құқығынан туындайтын басқа 

құқықтар. 

номиналды құнын алу құқығы; 

 облигациялар 

шығарылымының проспектімен 

қарастырылған мерзімде сыйақы 

алу құқығы, 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған 

тәртіпте ақпарат алу құқығы, 

 Еркін шеттету және 

облигацияларға басқа әдіспен 

ӛкімдік ету құқығы, 

 Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған 

жағдайларда және тәртіпте 

талаптарын қанағаттандыру 

құқығы, 

 Облигацияларға меншік 

құқығынан туындайтын басқа 

құқықтар. 

Ковенанттар (шектеулер) 

қарастырылмаған 

Ковенанттар (шектеулер) 

қарастырылмаған 

Ковенанттар (шектеулер) 

қарастырылмаған 

Эмитент ұстаушылармен 

жасалған облигацияларды сатып 

алу-сату шарттарымен 

қарастырылған құқықтарды 

бұзған жоқ. 

Эмитент ұстаушылармен 

жасалған облигацияларды сатып 

алу-сату шарттарымен 

қарастырылған құқықтарды 

бұзған жоқ. 

Эмитент ұстаушылармен 

жасалған облигацияларды сатып 

алу-сату шарттарымен 

қарастырылған құқықтарды 

бұзған жоқ. 

 

 

7. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер  

Осы бӛлім облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркелгенде толтырылмайды. 

 

 

8. Қосымша ақпарат 

41-1. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.12ж. № 77 қаулысына сәйкес жойылған. 

  

42. Облигациялар айналымындағы шектеулер 

Облигациялар айналымына қатысты қандай да бір шектеулер, орналастырылған облигацияларды 

ықтимал иеленушілерге қатысты облигациялар айналымында шектеулер, соның ішінде ортасында 

облигацияларды орналастыру болжанатын тұлғалар ортасы бойынша шектеулер жоқ. 

 

43. Эмитенттің облигациялар шығарылымына жұмсаған шығындар сомасы және ондай 

шығындар қалай тӛленетіндігі туралы мәліметтер 

Эмитенттің облигациялар шығарылымына шығындары «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ 

шығарылым проспектін мемлекеттік тіркеу үшін және облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» 

АҚ ресми тізіміне енгізу үшін кӛмектесіп, қызмет кӛрсету шығындарынан - 2 000 000 (екі 

миллион) теңге, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ бекітілген тарифтеріне сәйкес ресми 

тізімге облигацияларды енгізу үшін «Қазақстан қор биржасы» АҚ алымдарынан құралады. 

Эмитенттің облигациялар шығарылымына шығындары Эмитенттің меншікті қаражаты есебінен 

тӛленеді. 

 

44. Инвесторлар Эмитент жарғысының кӛшірмесімен, облигациялар шығарылымы 

проспектімен, облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы есеппен таныса алатын 

жерлер, эмитент қызметі туралы ақпараттарды жариялау ҥшін пайдаланылатын бұқаралық 

ақпарат құралдары туралы ақпарат 

Инвесторлар Эмитент жарғысының кӛшірмесімен, облигациялар шығарылымы проспектімен, 

облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы есеппен келесі мекенжай бойынша таныса 

алады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Райымбек даңғылы, 212 Б, тел.: 

+7 (727) 250 99 68, 250 57 40, факс: +7 (727) 250 13 55. 








