
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения и дополнения в  

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА 
АКЦИЙ 

Акционерное общество "РЭМИКС – Р" 
(АО "РЭМИКС – Р") 

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

Алматы 2006 год 



Внести изменения в пункты 11, 12, 15 и 46 проспекта выпуска акций АО «РЭМИКС-
Р» и изложить их в следующей редакции: 
 

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) 
 

11. Совет директоров акционерного общества 
 

Таблица 1. Совет директоров  
 

Фамилия, имя, 
отчество Должности за последние три года 

Процентное 
соотношение акций к 
общему количеству 
акций, размещенных 

Обществом 

пе
рв
ы
й 

Председатель 
Риммер Игорь 
Владимирович 
01.05.1961 г.р. 

- 25.06.1997 г. – 10.09.2004 г. президент ТОО 
«Фирмы «Р.И.В.» 

- 03.06.2002 - по настоящее время директор ТОО 
«Реиз-Ал» 

- * 04.02.2002 г. – 01.09.2004 г. директор ТОО «Реиз-
Строймонтаж» 

- * 19.08.2002 г. – 01.04.2003 г. президент ТОО 
«Реиз» 

45,01% 

вт
ор
ой

 Риммер Михаил 
Владимирович 
17.01.1970 г.р. 

- 12.05.2002 г. – 05.01.2003 г.   исполнительный 
директор ТОО «Реиз» 

- 05.01.2003 г. – 17.11.2003 г. вице-президент по 
коммерции ТОО «Реиз» 

- 17.11.2003 г. – по настоящее время президент ТОО 
«Реиз» 

- * 14.04.2003 г. – по настоящее время директор 
ТОО «Асыл-Тау» 

- * 03.11.2003 г. – по настоящее время директор 
ТОО «Reis House» 

10% 

тр
ет
ий

 Юлдашев  Искандер 
Абдрашидович 
13.07.1962 г.р. 

- 22.11.1984 г. – 23.12.2005 г. служба в органах 
внутренних дел  

- 23.12.2005 г. – по настоящее время менеджер по 
работе с персоналом  ТОО «Тайм-Инвест» 

0% 

* по совместительству 
 
С момента сформирования совета директоров и до 02.03.2006 г. третьим членом совета 

директоров была Тернова Евгения Юрьевна. 02.03.2006 г. ее полномочия были прекращены по 
личной инициативе. С 02.03.2006 г. третьим членом совета директоров являлся Ефременков 
Виктор Нинелович. С 01.04.2006 г. его полномочия прекращены в связи с избранием в совет 
директоров независимого директора – Юлдашева Искандера Абдрашидовича. 
 
 
 
 

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества 
 

Таблица 2. Исполнительный орган 

Фамилия, имя, 
отчество Должности за последние три года 

Процентное соотношение 
акций к общему количеству 

акций, размещенных 
Обществом 

Маслова Надежда 
Михайловна 

27.08.1956 г.р. 

- 13.12.2001 г. – 01.08.2003 г. главный бухгалтер 
ТОО «Реиз-Строй» 

- 04.02.2002 г. – по настоящее время главный 
бухгалтер ТОО «Реиз-Строймонтаж» 

- 01.03.2006 г. – по настоящее время 
исполнительный директор АО «РЭМИКС – Р» 

0% 



 
 
 
 
 

15. Учредители (акционеры) акционерного общества 
Таблица 3. Акционеры 

Акционеры Место нахождения Доля 

Риммер Игорь 
Владимирович 

Алматинская обл., Карасайский р-он, Каменский с/о, жилой 
комплекс Тау-Самал, д.18 45,01% 

ТОО фирма «Р.И.В.» г. Алматы, ул. Ворошилова, 15. 19,77% 

Риммер Михаил 
Владимирович г. Алматы, п. Калкаман, м-он Жайлы, д.1 кв.2 10% 

Ефременков Виктор 
Нинелович г. Алматы, п. Калкаман, м-он Жайлы, д.19 25,22% 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 
 

46. Сведения о регистраторе акционерного общества 
 

Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций осуществляет Акционерное 
Общество «Регистратор «Зерде» (лицензия № 0406200451 от 24.01.2006 года выдана 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций). Адрес: 050009, г. Алматы, ул. Туркебаева, 92. Конт.тел.: 404456. 
 
 
 
Исполнительный директор                                                                                       Маслова Н.М. 
 
Главный бухгалтер                                                                                                 не предусмотрен 
 
Экономист-бухгалтер                                                                                                   Тюкина Н.А. 
 
Служба внутреннего аудита                                                                                          отсутствует 



 
 
 
 

Акциялар 
шығарылымының 

проспектісіне  
толықтыру жəне өзгеріс енгізу 

«РЭМИКС – Р» акционерлік қоғамы 
(  «РЭМИКС – Р» АҚ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уəкілетті мекеменің жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі 
инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да 
болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялардың шығарылымын 
мемлекеттік тіркеуге алған уəкілетті мекеме осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін 
жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан 
Республикасы заңдарының талаптарына сəйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік 
қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап 
береді жəне онда берілген барлық ақпараттың шынайы жəне қоғам мен оның 
орнықтырылған акцияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға əкеп соқпайтын болып 
табылатындығын растайды.   

 
 

Алматы 2006 жыл 



«Рэмикс – Р» АҚ акциялар шығарылым проспектінің 11, 12, 15 жəне 46 
бабына өзгерту енгізіп, оларды келесі редакция бойынша баяндау: 
 

Қоғамның мүшелері мен құрылтайшылары (акционерлері) 
 
11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі 

1-кесте Директорлар кеңесі 
 

Аты-жөні Соңғы үш жылда атқарған қызметі 

Қоғам шығарған 
акциялардың жалпы 
санына пайыздық 

қатынасы 

бi
рi
нш

i Төрағасы 
Риммер Игорь 
Владимирович 
т.ж.01.05.1961 

 

- 2000 ж. – 10.09.2004 ж. «Р.И.В.» фирмасы»  
ЖШС президенті 

- 03.06.2002 ж. – осы уақытқа дейін  «Реиз-
Ал»  ЖШС директоры 

- * 04.02.2002 ж. – 01.09.2004 ж.  «Реиз-
Строймонтаж»  ЖШС директоры 

- * 19.08.2002 ж. – 01.04.2003 ж. «Реиз» ЖШС 
президенті 

45,01% 

ек
iн
ш

i Риммер Михаил 
Владимирович 
т.ж.17.01.1970 

- 12.05.2002 ж. – 05.01.2003 ж.  «Реиз» ЖШС 
директор атқарушысы 

- 05.01.2003 ж. – 17.11.2003 ж.  «Реиз» ЖШС 
коммерциялық вице-президенті 

- 17.11.2003 ж. – осы уақытқа дейін «Реиз» 
ЖШС президенті 

- * 14.04.2003 ж. – осы уақытқа дейін «Асыл-
Тау» ЖШС директоры 

- * 03.11.2003 ж. –  осы уақытқа дейін «Reis 
House» ЖШС директоры 

10% 

yш
iн
ш

i Юлдашев 
Искандер 

Абдрашидович 
т.ж. 13.07.1962 

- 22.11.1984ж.– 23.12.2005ж. Ішкі істер 
қызметінің мүшесі; 

- 23.12.2005ж – осы уақытқа дейін  
«Тайм-Инвест» ЖШС президенті. 

0% 

* қосымша 
 

Директорлар кеңесі құрылғаннан бері  02.03.2006 жылға дейін директор кеңесінің үшінші 
мүшесі Тернова Евгения Юрьевна болған. 02.03.2006 жылдан Тернова Евгения Юрьевна, өз 
еркімен, директор кеңесінің мүшесі ретінде босатылған. 02.03.2006ж. директор кеңесінің мүшесі 
Ефременков Виктор Нинелович болды. Юлдашев Искандер Абдрашидовичті директор кеңесінің 
тəуелсіз директоры етіп қабылданғаннан бері, Ефременков Виктор Нинеловичтің өкілдігі 
тоқтатылды. 
  
 
12. Акционерлік коғамның  алқалық (дара ) атқарушы органы 

2-кесте. Атқарушы орган 

Аты-жөні Соңғы үш жылда атқарған қызметі 

Қоғам шығарған 
акциялардың жалпы 
санына пайыздық 

қатынасы 

Маслова Надежда 
Михайловна 

т.ж. 27.08.1956. 

- 13.12.2001ж. – 01.08.2003ж. «Реиз-Строй» ЖШС 
бас бухгалтері 

- 04.02.2002ж. – осы уақытқа дейін «Реиз-
Строймонтаж» ЖШС бас бухгалтері 

- 01.03.2006ж – осы уақытқа дейін «Рэмикс-Р» АҚ 
директор атқарушысы. 
 

0% 

 
 



 
15. Акционерлік қоғамның құрылташылары (акционерлері) 

3-кесте. Акционерлер 
Аты-жөні Орналасқан жері Үлесі 

Риммер Игорь Владимирович Алматы  қа-сы, Желтоқсан кө-сі, 164 үй, 46 
пəтер. 45,01% 

«Р.И.В.» ЖШС фирмасы Алматы қа-сы,  Ворошилова кө-сі, №157. 19,77% 
Риммер Михаил 
Владимирович 

Алматы қаласы, Қалқаман пос., Жайлы 
ықшамауданы, 1 үй, 2 пəтер. 10% 

Ефременков Виктор 
Нинелович 

Алматы қаласы, Қалқаман пос., Жайлы 
ықшамауданы, 18 үй 25,22% 

 
 
 

Хабарланған акция шығару туралы ақпарат. 
 
 46. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мəліметтер 
 

«Тіркеуші «Зерде» Акционерлік Қоғамы (Қазақстан Республикасының Агентігімен 
24.01.2006ж., № 0406200238 берілген  лицензиясы, қаржы нарығы мен қаржыланған 
ұйымдарды реттеу жəне бақылау) акция ұстаушыларының реестрін құрады, жүргізеді 
жəне сақтайды. Мекен-жайы: 050009,  Алматы қа-сы, Туркебаева кө-сі, 92.  
Байланыс тел. 40-44-56. 
 
 
 
 
Директор атқарушысы                                                                                      Маслова Н.М. 
                                                                                                                                        
Бас бухгалтер 
 
Экономист-бухгалтер                                                                                           Тюкина Н.А. 
 
Ішкі қызмет аудиты 
 


