
 
ОТЧЕТ 

об итогах размещении облигаций 
  

1. Наименование эмитента - Акционерное общество «РЭМИКС-Р». 
1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента – Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица: № 63946-1910-АО выдано Департаментом Юстиции г. 
Алматы от 22.06.2004 года. 

2. Место нахождения эмитента – Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. 
Бекмаханова, 93. 

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций – Свидетельство № C76 от 
04.10.2007 г. 

4. Сведения об облигациях:  
Общее количество 2 000 000 (Два миллиона) штук купонных облигаций без обеспечения, объем 

выпуска облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) тенге составляет 2 000 000 000 (Два 
миллиарда) тенге, размер купонного вознаграждения 12 (двенадцать) % годовых. 

5. Сведения о размещении облигаций: 
1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения облигаций - 

нет 
2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет - с 29 декабря 

2007 года по 29 июня 2008 года. 
3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и 

аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона 
необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе – на неорганизованном 
рынке ценных бумаг путем подписки в отчетном периоде размещено 706 170 (семьсот шесть тысяч сто 
семьдесят) облигаций, сумма привлеченных денег 416 200 080,61_(четыреста шестнадцать миллионов 
двести тысяч восемьдесят тенге шестьдесят один тиын) тенге, аукцион не проводился. 

4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория списка 
организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая 
цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма 
привлеченных денег) - категория списка «В» Казахстанской Фондовой Биржи, рыночная стоимость 
облигаций - 938,5423, наивысшая цена на торгах – 938,5423 тенге, дата первых торгов – 24 января 2008 года, 
дата последних торгов – 18 июня 2008 года, количество размещенных облигаций – 70 410 штук, сумма 
привлеченных денег – 66 082 765,69 тенге. 

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных 
облигаций с даты начала их обращения – за отчетный период размещено 776 580 (Семьсот семьдесят шесть 
тысяч пятьсот восемьдесят) облигаций, всего с начала размещения размещено 776 580 (Семьсот семьдесят 
шесть тысяч пятьсот восемьдесят) облигаций. 

6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о 
выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе - нет. 

7) количество досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска) - нет. 
8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций.  
АО «Сентрас Секьюритиз» (свидетельство о государственной регистрации 62155-1910-АО), 

Соглашение об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 25.06.2007г.  
Комиссионное вознаграждение андеррайтера за размещение облигаций в размере 0,35% от 

номинальной стоимости фактически размещенного объема облигаций за вычетом аванса, аванс составил 
1 000 000 тенге. За услуги андеррайтера оплачено - 696 500 тенге. 

Без привлечения андеррайтеров размещено 577 580 (Пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот 
восемьдесят) облигаций, в дальнейшем Общество планирует полностью разместить остаток не размещенных 
облигаций. 

9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и 
нерезиденты; физические и юридические лица: 

Резиденты: НПФ – 4, количество облигаций 402 980 (Четыреста две тысячи девятьсот восемьдесят). 
Страховые компании – 1, количество облигаций 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
Инвестиционные фонды – 2, количество облигаций 148 596 (Сто сорок восемь тысяч пятьсот девяносто 

шесть) 
Физические лица – 3, количество облигаций 126 197 (Сто двадцать шесть тысяч сто девяносто семь) 
Юридические лица – 2, количество облигаций 48 807 (Сорок восемь тысяч восемьсот семь) 
Нерезиденты: нет; 
Банки второго уровня: нет; 
Небанковские организации: нет; 
Брокеры-дилеры: нет; 
Прочие лица: нет.   
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10) количество не размещенных облигаций - 1 223 420 (Один миллион двести двадцать три тысячи 
четыреста двадцать) облигаций. 

5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется 
следующая информация - эмитент не является специальной финансовой компанией. 

6. Сведения о регистраторе - АО «Регистратор Зерде», г.Алматы, ул. Манаса/Джандосова, 34а/8а, 
Договор на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг № 627/331 от 01 марта 2006 г. 

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения 
о выпуске облигаций – «Юридическая газета» № 74 от 18 мая 2007 года на русском языке и «Заң газеттi» 
№ 74 от 18 мая 2007 года на государственном языке. 

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям: 
1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям - выплата купонного 

вознаграждения  по облигациям производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев, 
начиная с даты включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая 
биржа» в течение всего срока обращения, выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода 
денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 календарных дней, следующих за датой 
определения круга лиц, обладающих правом на получение купонного вознаграждения. 

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма 
выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде – размер 
вознаграждения 12 % годовых, на получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в 
реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется 
выплата. Общая сумма выплаченного вознаграждения в отчетном периоде 43 645 000 (сорок три миллиона 
шестьсот сорок пять тысяч) тенге. 

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, 
безналичная) - вознаграждение (купон) выплачивается в безналичной форме в тенге путем перевода денег 
по банковским реквизитам держателей облигаций. 

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и 
какие меры предпринимались эмитентом - случаев несвоевременной выплаты не было. 

 
  

Исполнительный директор 
АО «РЭМИКС-Р»      Битимбаев Б.Ж. 
 
 
Главный бухгалтер      Байсиикова К.А. 
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Облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы 
ЕСЕП БЕРУ 

  
1. Эмитенттің аталымы - «РЭМИКС-Р» Акционерлік қоғамы. 
1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер – Алматы қ. Әділет   

Департаменті 2004 ж. 22.06-да берген заңды тұлғаны тіркеу туралы № 63946-1910-АҚ куәлік. 
2. Эмитенттің орналсқан жері – Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Түрксіб ауданы, Бекмаханов к., 

93. 
3. Облигациялар шығарылымының күні және мемлекеттік тіркеу нөмірі – 2007 ж.04.10-дағы                 

№ C76 куәлік. 
4. Облигациялар туралы мәліметтер:  
Жалпы саны 2 000 000 (екі миллион) дана қамтамасыз етілмеген  купондық облигациялар, номиналдық 

құны 1 000 (бір мың) теңге, облигацияларды шығару көлемі 2 000 000 000 (екі миллиард) теңгені құрайды, 
купондық сыйақының мөлшері 12 (он екі) % жылдық. 

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер: 
1) облигацияларды орналастыру туралы алдыңғы есеп берудің (есеп берулердің)  бекітілген күні – жоқ. 
2) есеп беру ұсынылатын орналастыру кезеңінің басталған және аяқталған күні – 2007 жылдың                             

29 желтоқсанынан 2008 жылдың 29 маусымына дейін. 
3) құнды қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында жазылу және аукцион арқылы орналастырылған 

облигациялар  саны және тартылған ақша сомасы. Облигацияларды аукцион өткізу арқылы орналастырған 
жағдайда оларды өткізген күндерді және аукциондағы ең жоғары сатылу бағасын көрсету қажет – есептегі 
кезеңде құнды қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында жазылу арқылы 706 170 (жеті жүз алты мың бір 
жүз жетпіс) облигация орналастырылды, тартылған ақша сомасы 416 200 080,61_(төрт жүз он алты миллион 
екі жүз мың сексен теңге алпыс бір тиын) теңге, аукцион өткізілген жоқ. 

4) облигацияларды құнды қағаздардың ұйымдастырылған рыногында орналастыру туралы ақпарат 
(сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі 
облигацияның рыноктық құны, сауда-саттықтағы ең жоғары баға және алғашқы және соңғы                                
сауда-саттықтың күні, орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы ) – Қазақстан Қор 
Биржасы тізімінің санаты «В», облигациялардың рыноктық құны - 938,5423 теңге, сауда-сатықтағы ең 
жоғары баға – 938,5423 теңге, алғашқы сауда-сатық күні – 2008 жылдың 24 қаңтары, соңғы                          
сауда-сатық күні – 2008 жылдың 18 маусымы, орналастырылған облигациялар саны – 70 410 дана, 
тартылған ақша сомасы – 66 082 765,69 теңге. 

5) есептегі кезеңде орналастырылған облигациялар саны және облигациялар айналымға шыққан күннен 
бастап бұрын орналастырылған облигацияларды есепке алғанда орналастырылған барлық облигациялар 
саны  – есептегі кезеңде 776 580 (жеті жүз жетпіс алты мың бес жүз сексен) облигация орналастырылды, 
орналастыру басталғалы бері барлығы 776 580 (жеті жүз жетпіс алты мың бес жүз сексен) облигация 
орналастырылды. 

6) есептегі кезең аяқталған күнгі өтеп алынған облигациялар саны, өтеп алу туралы шешім қабылданған 
күн, сондай-ақ эмитенттің өтеп алу кезіндегі шығындарының сомасы – жоқ.  

7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны (егер ол шығарылым жобасында қарастырылған болса) 
– жоқ. 

8) облигациялар шығырылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.  
«Сентрас Секьюритиз» АҚ (мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 62155-1910-АҚ), қаржылық кеңесші және 

андеррайтер қызметтерін көрсету туралы 2007 ж.25.06-дағы келісім.  
Андеррайтердің  облигацияларды орналастырғаны үшін комиссиялық сыйақысы аванс шегеріліп, іс 

жүзінде орналастырылған облигациялар көлемінің номиналды құнының 0,35% мөлшерінде,  аванс 1 000 000 
теңге болды. Андеррайтердің қызметері үшін 696 500 теңге төленді. 

Андеррайтерлер тартылмай 577 580 (бес жүз жетпіс жеті мың бес жүз сексен) облигация 
орналастырылды, Қоғам алдағы уақытта орналастырылмаған облигациялар қалдығын толық  
орналастыруды жоспарлауда. 

9) меншік иелерінің санаттары бойынша облигациялар иелері туралы ақпарат: резиденттер және 
резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар: 

Резиденттер: ЖЗҚ – 4, облигациялар саны 402 980 (төрт жүз екі мың тоғыз жүз сексен); 
Сақтандыру компаниялары – 1, облигациялар саны 50 000 (елу мың); 
Инвестициялық қорлар – 2, облигациялар саны 148 596 (бір жүз қырық сегіз мың бес жүз тоқсан алты); 
Жеке тұлғалар – 3, облигациялар саны 126 197 (бір жүз жиырма алты мың бір жүз тоқсан жеті); 
Заңды тұлғалар – 2, облигациялар саны 48 807 (қырық сегіз мың сегіз жүз жеті), 
Резидент еместер: жоқ; 
Екінші деңгейдегі банктер: жоқ; 
Банктік емес ұйымдар: жоқ; 
Брокерлер-дилерлер: жоқ; 
Басқа тұлғалар: жоқ.   
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10) орналастырылмаған облигациялар саны – 1 223 420 (бір миллион екі жүз жиырма үш мың төрт жүз 
жиырма) облигация. 

5-1. Облигацияларды арнайы қаржылық компания шығарған кезде келесі ақпарат  қосымша 
ұсыналды – эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды. 

6. Тіркеуші туралы мәліметтер – «Регистратор Зерде» АҚ, Алматы қ., Манас к. /Жандосов к., 34а/8а, 
Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызметтерді көрсетуге 2006 ж. 01 наурызында 
жасалған № 627/331 келісім-шарт. 

7. Бұқаралық ақпарат құралының аталымы және облигациялар шығарылымы туралы 
ақпараттық хабарлама жарияланған күн – «Заң газетi»,  2007 жылдың 18 мамырындағы № 74  санында 
мемлекеттік тілде және «Юридическая газета», 2007 жылдың 18 мамырындағы № 74  санында орыс тілінде. 

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер: 
1) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің кезеңділігі және мерзімдері – облигациялар бойынша 

купондық сыйақы төлеу облигациялар «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ құнды қағаздардың ресми тізіліміне 
кіргізілген күннен бастап, айналымның барлық мерзімінде әрбір алты ай сайын  жылына екі рет жүргізіледі, 
сыйақы төлеу купондық сыйақы алу құқы бар тұлғалар тізімі анықталған күннен кейінгі 10 күнтізбелік күн 
ішінде  облигация  ұстаушылардың ағымдағы шотына теңгемен ақша аудару арқылы жүргізіледі.  

2) облигациялар бойынша сыйақының мөлшері немесе оны анықтау тәртібі. Осы шығарылымның 
облигациялары бойынша есептегі кезеңде төленген сыйақының жалпы көлемі – сыйақының мөлшері  12% 
жылдық, сыйақы алуға төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация 
ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалардың құқы бар. Есептегі кезеңде төленген сыйақының жалпы 
көлемі 43 645 000 (қырық үш миллион алты жүз қырық бес мың) теңге. 

3) облигациялар бойынша сыйақылар төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысулар формасы: 
қолма-қол, қолма-қол ақшасыз) – сыйақы (купон) қолма-қол ақшасыз формада, облигация ұстаушылардың 
банктік деректемелері бойынша ақша аудару арқылы төленеді. 

4) егер облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлемеу жағдайлары болса, себептері  және 
эмитенттің қандай шаралар қабылдағаны көрсетілсін – уақтылы төлемеу жағдайлары болған жоқ. 

 
  

 «РЭМИКС-Р» АҚ 
атқарушы  директоры      Бітімбаев Б.Ж. 
 
Бас бухгалтер                   Байсиикова К.А. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

