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1. Общие сведения об акционерном обществе 

2. Наименование акционерного общества. 

Полное наименование Акционерного общества «Scipio» (далее – «Общество»): 

На государственном языке - «Scipio» акционерлік қоғамы. 

На русском языке – Акционерное общество «Scipio». 

На английском языке – Joint Stock Company “Scipio”. 

Сокращенное наименование общества: 

На государственном языке - «Scipio» АҚ. 

На русском языке – АО «Scipio». 

На английском языке – JSC “Scipio”. 

Общество не было создано в результате реорганизации юридического лица 

(юридических лиц). 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного 

общества. 

Справка о государственной регистрации юридического лица от 05 ноября 2015 года.  

Наименование органа осуществившего государственную регистрацию Общества: 

Управление юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы. 

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных 

телефонов и факса, адрес электронной почты. 

Место нахождения: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, 

пр. Абая, д. 143/93, оф. 2  

контактный телефон и факс: 8 701 783 4152 

Е-mail: t.abdualiev@gmail.com 

6. Банковские реквизиты акционерного общества. 

Банковский счет будет открыт Обществом после регистрации выпуска акций Общества. 

7. Виды деятельности акционерного общества: 

Основными видами деятельности Общества являются: 

 инвестиционная деятельность, в том числе  на  рынке ценных бумаг  и 

недвижимости;  

  маркетинговая деятельность, менеджмент, франчайзинг, управление активами 

хозяйствующих субъектов; 

  организация и проведение на коммерческой  основе деловых встреч, 

симпозиумов, совещаний и  

  посредническая деятельность, оказание платных услуг юридическим и 

физическим лицам, в том числе консультационные, информационные, бытовые, 

транспортные, организация туризма и другие виды сервисного обслуживания; 

  разработка и реализация научно-технической продукции, экономическое и 

программное ее обеспечение; 

  приобретение и отчуждение в Республике Казахстан и за границей  всякого 

рода имущества, получение на правах застройщика или арендатора земельных 

участков, а также строительство, аренда  строений или отдельных помещений; 

  торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и 

полуфабрикатами, вторичным сырьем, машинами и оборудованием, 
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продовольственными товарами, топливом и строительными материалами, другими 

товарами, их производными и посредничество в сфере торговли, включая оптовую, 

розничную; 

  производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания; 

  разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; 

  переработка нефти; 

  реализация нефтепродуктов; 

  производство, заготовка и реализация лесо-, пило- материалов, а также изделий 

из них; 

  внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан; 

  проектное финансирование; 

  финансирование строительства; 

  технический надзор на всех этапах строительства, приемка и ввод жилья в 

эксплуатацию. 

Общество вправе осуществлять также иные виды деятельности, в том числе: 

 посредническую; 

  передача и(или) получение имущества в аренду, пользование и(или) 

доверительное управление; 

  услуги по доверительному управлению имуществом; 

  услуги поверенного и(или) комиссионера по договорам поручения и(или) 

комиссии; 

 иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан. 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 

выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами 

и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о 

присвоении статуса финансового агентства. 

Рейтинги Обществу или его ценным бумагам международными рейтинговыми 

агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан не присвоены. 

Статус финансового агентства не присваивался. 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 

филиалов и представительств акционерного общества. 

Общество не имеет филиалов и представительств. 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 

при наличии - отчество аудитора) осуществлявших (осуществляющих) аудит 

финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершенных 

финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 

(ассоциациям, палатам).  

Учитывая, что Общество является вновь созданным, аудиторская организация, 

осуществляющая аудит финансовой отчетности Общества не определена. 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и 

финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание 

соответствующих услуг за последние три завершенных финансовых года с 

указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 

палатам). 

Общество заключило Договор об оказании услуг финансового консультанта №06-04 от 

20 ноября 2015 года с Акционерным обществом «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя 
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организация АО «Казкоммерцбанк»). Договоры с юридическими консультантами 

Обществом не заключались. 

В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 

необходимо представить информацию о причине расторжения договора  

с указанием информации кем из сторон оно было инициировано. 

Общество не расторгало договоры с консультантами по юридическим и финансовым 

вопросам. 

11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если 

его принятие предусмотрено уставом). 

Кодекс корпоративного управления утвержден решением единственного учредителя от 

09 октября 2015 года. 

11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным 

собранием методики определения стоимости акции при их выкупе обществом. 

Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом утверждена 

решением единственного учредителя от 30 сентября 2015 года. 

2. Органы общества и учредители (акционеры) 

12. Совет директоров акционерного общества. 

Совет директоров Общества будет избран после государственной регистрации выпуска 

акций и размещения акций Общества.  

12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии). 

Комитеты совета директоров Общества будут сформированы после государственной 

регистрации выпуска акций и размещения акций Общества. 

12-2. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо (уполномоченные 

лица), осуществляющее (осуществляющие) деятельность по управлению банком. 

Общество не является стабилизационным банком. 

12-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии). 

Служба внутреннего аудита не избрана. 

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного 

общества. 

Исполнительный орган Общества будет избран после государственной регистрации 

выпуска объявленных акций Общества. 

Уполномоченным лицом для подписания от имени Общества всех необходимых 

документов для создания и государственной регистрации Общества, а также 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества и представления его 

интересов перед третьими лицами с правом подписания всех необходимых документов 

до образования органов Общества решением единственного учредителя от 30 сентября 

2015 года назначен Абдуалиев Талгат Нуржанович, гражданин Республики Казахстан, 

ИИН 850907401547, удостоверение личности № 037237554 выдан МВД РК от 

05.08.2015г., проживающий по адресу: город Алматы, улица Римского-Корсаково дом 

3, квартира 43.  

Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и даты вступления в 

должности: 
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 Июль 2011г. – август 2012г. - АО «Фонд развития предпринимательства Даму» - 

поддержка малого и среднего предпринимательства 100% дочернее предприятие 

АО «Самрук-Казына». 

Дата вступления в должность: 07.07.2011г. 

Полномочия: Организация государственных закупок товаров и услуг для нужд 

компании, управление канцелярией и хозяйственным управлением. 

 Сентябрь 2012г. – сентябрь 2013г. – Директор АО «Казахстанская Жилищно-

Строительная Корпорация» - строительство жилья в рамках Государственной 

программы "Доступное жилье 2020". 

Дата вступления в должность: 24.09.2012г. 

Полномочия: Организация государственных закупок товаров и услуг в рамках 

Закона о государственных закупках для нужд компании, управление 

канцелярией и хозяйственным управлением. 

 Январь 2014г. – май 2014г. – Директор по развитию в РОО «Федерация по 

гребным видам спорта» - развитие гребных видов спорта 

Дата вступления в должность: 06.01.2014г. 

Полномочия: Организация деятельности федерации, импорт спортивного 

инвентаря. 

 Май 2014г. – сентябрь 2014г. – менеджер по контракту в ЧУ «Дирекция 

строящегося предприятия» АОО «Назарбаев университет» - управление 

проектами. 

Дата вступления в должность: 26.05.2014г. 

Полномочия: Заключение и контроль исполнения международных контрактов 

по строительству FIDIC. 

 Сентябрь 2014г. – сентябрь 2015г. – менеджер 1 категории в ТОО «КазРосГаз» - 

нефтегазовая деятельность. Реализация продуктов переработки газа. 

Дата вступления в должность: 15.09.2014г. 

Полномочия: Проведение анализа и проверки деятельности компании на 

соблюдение законодательства о трансфертном ценообразовании. Анализ 

иностранных партнеров по вопросу льготного налогообложения (офшор). 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов. Разработка методологий 

ценообразования при экспорте. 

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, 

выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего 

проспекта общества за последний финансовый год. 

Вознаграждения, заработные платы, льготы членам совета директоров и членам 

исполнительного органа не выплачены, поскольку данные органы не избраны. 

15. Организационная структура акционерного общества: 

1) Структурные подразделения акционерного общества: структурные 

подразделения Общества не утверждены. 

2) Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе 

работников филиалов и представительств акционерного общества: нет. 

jl:30024007.120%20
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3) Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями 

акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных 

акций в процентах: у Общества нет сотрудников, владеющих акциями Общества. 

4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, 

имя, при наличии – отчество, год рождения): так как структурные подразделения 

Общества еще не утверждены, сведения о руководителях подразделений Общества 

отсутствуют. 

5) Сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при 

наличии – отчество, год рождения): Общество не имеет филиалов и 

представительств. 

16. Учредители (акционеры) акционерного общества. 

Учредитель Место нахождения Количество и вид 

акций, предварительно 

оплаченных 

учредителем 

Иманбекова Дина 

Сейткаримовна 

ИИН 850907401547, 

удостоверение личности 

№031735754 выдано МВД 

РК от 09.06.2011г. 

Город Алматы, улица 

Римского-Корсаково дом 3, 

квартира 43 

1 000 000 (один 

миллион) простых акций 

 

17. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является 

крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном 

капитале организации. 

Общество не является крупным акционером, не владеет десятью и более процентами 

долей в уставном капитале других организаций. 

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество. 

Общество не состоит в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах. 

19. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества. 

Согласно ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах» аффилиированных лиц у 

Общества не имеется 

20. Сделки с аффилиированными лицами общества. 

Сделки с аффилиированными лицами не заключались. 

3. Описание деятельности акционерного общества 

21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, 

сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества: 

краткое описание основных видов деятельности акционерного общества: 

 инвестиционная деятельность, в том числе  на  рынке ценных бумаг  и 

недвижимости;  
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 маркетинговая деятельность, менеджмент, франчайзинг, управление активами 

хозяйствующих субъектов; 

 проектное финансирование. 

 

сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества: 

Ввиду того, что Общество является вновь созданным, сведения об организациях, 

являющихся конкурентами Общества, отсутствуют. 

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, 

услуг) по основным видам деятельности акционерного общества. 

В настоящее время факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж 

(работ, услуг) по основным видам деятельности Общества, не выявлены. 

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их 

действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские 

разработки, спонсируемые обществом. 

Ввиду того, что Общество является вновь созданным, Общество не получало лицензий 

(патентов) и не осуществляло исследований и разработок. 

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акционерного 

общества за два последних года или за период фактического существования 

акционерного общества. 

Ввиду того, что Общество является вновь созданным, Общество не осуществляло 

деятельности по реализации продукции (выполнению работ, услуг). 

25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, 

услуг). 

Ввиду того, что Общество является вновь созданным, Общество не осуществляло 

деятельности по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества: 

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе 

акционерного общества: 

Основная деятельность Общества не носит сезонный характер. 

2) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемого) 

акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой 

акционерным обществом на экспорт в общем объеме реализуемой продукции: 

Ввиду того, что Общество является вновь образованным, Общество не осуществляло 

деятельности по закупу сырья (работ, услуг) и по реализации продукции (работ, услуг), 

в том числе деятельности по импорту и экспорту. 

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо 

представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам 

которых может произойти прекращение или изменение деятельности 

акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств: 
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Общество не принимало участия в судебных процессах. 

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на 

акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными 

государственными органами и (или) судом в течение последнего года: 

Административные взыскания на Общество или его должностных лиц не налагались. 

5) факторы риска: 

оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг 

или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, 

влияющей на стоимость акций общества: 

Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг и 

внебиржевом рынке. 

Предполагаемые риски, которые могут оказать влияние на цену акций, а также на 

изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций Общества, 

включают: 

 отрицательный результат финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

 ухудшение макроэкономической ситуации в сфере, в которой осуществляет 

свою деятельность Общество, как в Республике Казахстан, так и на мировых 

рынках; 

 ухудшение конъюнктуры фондового рынка Республики Казахстан. 

обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента: 

На деятельность Общества в ходе осуществления операционной деятельности будут 

влиять риски, связанные с ростом инфляции, кредитных ставок, девальвации и 

изменением  банковского  процента.  Тем  не  менее,  несмотря на прошедшую в 

третьем квартале 2015 года корректировку курса тенге по отношению к иностранным 

валютам, связанную с переходом на политику инфляционного таргетирования, данные  

риски  расцениваются  как  не  высокие  ввиду ожидания дальнейшей стабилизации 

экономической ситуации в Республике Казахстан. 

связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции: 

Принимая во внимание тот факт, что основным видом деятельности Общества будет 

являться управление активами и инвестиционная деятельность, Общество не будет 

осуществлять прямого производства какой-либо продукции и, следовательно, будет 

диверсифицировать риски, связанные с инвестициями, с целью снижения влияния 

рисков, связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции. 

связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением 

законодательства: 

Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением 

законодательства существуют, но являются незначительными, в связи со стабильной 

политической ситуацией в стране. 

связанных с социальными факторами: 

Риски, связанные с персоналом Эмитента. В настоящее время и в ближайшем будущем, 

Компания не ожидает значительного влияния социальных факторов, способных 

оказывать заметное негативное воздействие на профессиональный уровень персонала. 

При этом социальная и кадровая политика Общества будет направлена на привлечение 

квалифицированных и перспективных специалистов. 
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4. Финансовое состояние общества 

27. Инвестиции. 

Общество не осуществляло долгосрочных инвестиций в капитал других организаций. 

28. Дебиторская задолженность. 

Организации, имеющие перед Обществом долгосрочную и краткосрочную 

дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой 

стоимости активов Общества отсутствуют. 

29. Активы. 

Сведения об имуществе Общества, стоимость которого составляет пять и более 

процентов от балансовой стоимости активов отсутствуют. Активы Общества не 

являются обеспечением обязательств эмитента и не передавались в доверительное 

управление.  

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества. 

Уставный капитал Общества составляет – 100 000 000 (сто миллионов) тенге; 

Собственный капитал Общества составляет – 100 000 000 (сто миллионов) тенге. 

31. Займы. 

У Общества займы отсутствуют. 

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом 

основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные 

авансы). 

Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Обществом основной 

деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы), составляющая 

пять и более процентов от балансовой стоимости активов Общества отсутствует. 

5. Финансовое состояние финансовых организаций  

33.-43. Общество не является финансовой организацией. 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг                                                                               

(для обществ, выпуск акций которых зарегистрирован до принятия Закона 

Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года) 

44.-44-1. Сведения о зарегистрированных выпусках акций. 

Поскольку Общество является вновь созданным, ранее выпуск акций Обществом не 

производился. 

7. Сведения о выпуске объявленных акций 

45. Сведения об акциях: 

1) количество, виды объявленных акций: 100 000 000 (сто миллионов) простых акций; 

2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей: 1 000 

000 (один миллион) простых акций; 

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями: 100 (сто) тенге; 

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: 

привилегированные акции Обществом не выпускаются. 

45-1. Сведения о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций 

стабилизационного банка (заполняется стабилизационным банком). 

Общество не является стабилизационным банком. 





11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Scipio» акционерлік қоғамының 

(«Scipio» АҚ) 
 

 

акцияларды шығару проспектісі 

 

 

 

 

 

 

 
“Жарияланған акциялардың уәкілетті орган тарапынан мемлекеттік тіркеуге алынуы 

инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды иемденуге қатысты қандай да бір 

ұсыныстар жасалып отыр дегенді білдірмейді. Жарияланған акциялардың шығарылуын 

мемлекеттік тіркеуге алуды жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжатта берілген 

ақпараттардың дұрыстығына жауапты болып табылмайды. Акцияларды шығару 

проспектісі тек Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сәйкес 

қарастырылған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген 

ақпараттың дұрыстығы үшін жауап береді, және онда берілген барлық ақпараттың 

дұрыстығын және қоғам және оған орналастырылған акцияларға қатысты 

инвесторлардың қате пікірде болуына әкеліп соқпайтындығын растайды ” 

 

 

 

 

 

 

2015 жыл 
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1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер 

2. Акционерлік қоғамның атауы. 

Акционерлік қоғамның толық атауы «Scipio» (бұдан әрі – «Қоғам»): 

Мемлекеттік тілде - «Scipio» акционерлік қоғамы. 

Орыс тілінде – Акционерное общество «Scipio». 

Ағылшын тілінде –Joint Stock Company “Scipio”. 

Қоғамның қысқартылған атауы: 

Мемлекеттік тілде - «Scipio» АҚ. 

Орыс тілінде – АО«Scipio». 

Ағылшын тілінде – JSC “Scipio”. 

Қоғам заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде 

құрылмаған. 

3. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы 

мәліметтер. 

Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы 2015 жылдың 05 қарашасында берілген 

анықтама.  

Қоғамды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы органның атауы: Алматы қаласы 

Әділет департаментінің Алмалы аудандық әділет басқармасы. 

5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс 

телефондары және факс нөмірлері, электронды пошта мекен-жайы. 

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, 

Абай даңғ., 143/93 үй, 2 кеңсе. 

Байланыс телефоны, факс:8 701 783 4152 

Е-mail: t.abdualiev@gmail.com 

6. Акционерлік қоғамның банктік реквизиттері. 

Қоғам тарапынан Банктік шот Қоғамның акцияларды шығаруы тіркеуге алынғаннан 

кейін ашылатын болады.  

7. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері: 

Қоғамның негізгі қызмет түрлері мыналар болып табылады: 

 инвестициялық қызмет, оның ішінде бағалы қағаз және жылжымайтын мүлік 

нарығында;  

 маркетингтік қызмет, менеджмент, франчайзинг, шаруашылық етуші 

субъектілердің активтерін басқару; 

 коммерциялық негізде іскери кездесулер, симпозиумдар, жиналыстар 

ұйымдастыру және өткізу және   

 делдалдық қызмет, заңды және жеке тұлғаларға ақылы қызмет көрсету, оның 

ішінде кеңес беру, ақпараттық, тұрмыстық, көліктік қызметтер, туризмді ұйымдастыру 

және сервистік қызмет көрсетудің басқа да түрлері;   

 ғылыми-техникалық өнімді әзірлеу және жүзеге асыру, оларды экономикалық 

және бағдарламалық қамтамасыз ету; 

 Қазақстан Республикасында және шетелдерде әр алуан мүлік түрлерін иемдену 

және иеліктен шығару, құрылыс жүргізуші немесе жалға алушы ретінде жер 

телімдерін алу, сонымен қатар үй-жайлар мен жекелеген ғимараттарды салу және 

жалға алу; 
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 шикізат, ауыл шаруашылығы өнімдері, өнеркәсіптік тауарлар және жартылай 

фабрикаттар, екінші қайтара өңделетін шикізат, машина және құрылғылар, азық-түлік 

тауарлары, отын және құрылыс материалдары, өзге де тауарлар, олардан өндірілетін 

заттар саудасы және сауда саласындағы, оның ішінде көтерме және бөлшек сауда 

салаларындағы делдалдық; 

 азық-түлік өнімдерін өндіру, сатып алу, сақтау, қайта өңдеу және өткізу; 

 пайдалы қазбалар кеніштерін барлау және өндіру жұмыстарын жүргізу; 

 мұнайды қайта өңдеу; 

 мұнай өнімдерін өткізу; 

 орман-, ағаш- материалдар, сондай-ақ олардан жасалған бұйымдар өндірісі, 

оларды дайындау өткізу; 

 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сыртқы 

экономикалық қызмет; 

 жобалық қаржыландыру; 

 құрылыс жұмыстарын қаржыландыру; 

  құрылыс жұмыстарының барлық кезеңдерінде техникалық бақылау, тұрғын 

үйді қолданысқа қабылдау және қолданысқа енгізу. 

Қоғам өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы, атап айтқанда: 

 делдалдық; 

 мүлікті жалға беру және (немесе) алу, пайдалану және (немесе) сенімгерлік 

жұмыспен басқару; 

 мүлікті сенімгерлік жолмен басқару қызметтері; 

 тапсыру және (немесе) комиссия шарттары бойынша сенімгер және (немесе) 

комиссионер қызметтері; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған кәсіпкерлік 

қызметтердің өзге де түрлері. 

8. Халықаралық рейтинг жүргізу агенттіктері және (немесе) Қазақстан 

Республикасының рейтингілеу агенттіктері тарапынан акционерлік қоғамға 

немесе ол шығарған бағалы қағаздарға байланысты жасаған рейтингілерінің 

болуы. Қаржы агенттігі мәртебесінің берілуі туралы мәлімет. 

Халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының 

рейтингілік агенттіктері тарапынан Қоғамға немесе оның бағалы қағаздарына 

байланысты рейтингтер жүргізілмеген. Қаржы агенттігінің мәртебесі берілген жоқ. 

9. Қоғамның барлық филиалдарының және өкілдіктерінің атаулары, тіркелген 

күндері, орналасқан жері мен пошталық мекен-жайлары. 

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ. 

10. Сәйкес коллегияларға (ассоциацияларға,  палаталарға) тиесілілігі көрсетілген 

соңғы аяқталған үш қаржы жылы ішіндегі акционерлік қоғамның қаржылық 

есебінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асырып жатқан) аудиторлық 

ұйымдардың толық ресми атауы.  

Қоғамның қайта құрылған, сондықтан Қоғамның қаржы есептілігінің аудитін жүзеге 

асыратын аудиттік ұйым әлі анықталмаған. 

Сәйкес коллегияларға (ассоциацияларға,  палаталарға) тиесілілігі көрсетілген 

соңғы аяқталған үш қаржы жылы ішінде сәйкес қызмет көрсету мақсатында 

шарт жасалған заңнамалық және қаржы мәселелері жөніндегі кеңесшілердің 

толық ресми атауы. 

Қоғам 2015 жылдың 20 қарашасында «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік 

қоғамымен («Қазкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Қаржы кеңесшісі қызметін көрсету 
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туралы №06-04  шартын жасасты. Қоғам тарапынан заңгерлік кеңесшілермен шарттар 

жасалмаған. 

Жоғарыда аталған тұлғалармен шартты бұзу қажет болған жағдайда, қай 

тараптың бастамашы болғандығын көрсете отырып, шартты бұзу себебі 

көрсетілген ақпаратты ұсыну қажет болып табылады. 

Қоғам заңгерлік және қаржылық мәселелер бойынша кеңесшілермен шарттарды бұзған 

жоқ.  

11. Қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдау күні (қабылдануы 

қоғамның жарғысымен қарастырылған жағдайда). 

Корпоративті басқару кодексі жалғыз құрылтайшының 2015 жылдың 09 қазанындағы 

шешімімен бекітілген. 

11-1. Акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтайшылар жиналысы 

тарапынан сатып алу кезінде акциялардың бағасын анықтау әдістемесін бекіту 

күні. 

Қоғам тарапынан сатылып алынған жағдайда акциялардың бағасын анықтау әдістемесі 

жалғыз құрылтайшының 2015 жылдың 30 қыркүйендегі шешімімен бекітілген. 

2. Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері) 

12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі. 

Қоғамның Директорлар кеңесі шығарылған акциялар мемлекеттік тіркеуге алынғаннан 

кейін және Қоғам акциялары орналастырылғаннан кейін сайланатын болады. 

12-1. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері (болған жағдайда). 

Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері шығарылған акциялар мемлекеттік 

тіркеуге алынғаннан кейін және Қоғам акциялары орналастырылғаннан кейін 

құрылатын болады. 

12-2. Тұрақтандырушы банк банкті басқару қызметін жүзеге асырып жүрген 

уәкілетті тұлғаны (уәкілетті тұлғаларды) көрсетеді. 

Қоғам тұрақтандырушы банк болып табылмайды. Общество не является 

стабилизационным банком. 

12-3. Ішкі аудит қызметі (болған жағдайда). 

Ішкі аудит қызметі сайланбаған. 

13. Акционерлік қоғамның коллегиалды (біржақты) органы. 

Қоғамның атқарушы органы Қоғамның шығарылған акциялары мемлекеттік тіркеуге 

алынғаннан кейін сайланатын болады. 

Қоғамның құрылуы және мемлекеттік тіркелуіне арналған барлық қажетті құжаттарға 

Қоғам атынан қол қою, сондай-ақ Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін жүзеге 

асыру және үшінші тұлғалардың алдында оның мүддесін қорғау үшін Қоғамның 

органдары құрылғанға дейін барлық құжаттарға қол қою құқығымен бірге уәкілетті 

тұлға болып, жалғыз құрылтайшының 2015 жылдың 30 қыркүйегіндегі шешімімен 

Қазақстан Республикасының азаматы Абдуалиев Талғат Нұржанұлы тағайындалды, 

ЖСН 850907401547, жеке куәлігі № 037237554 ҚР ІІМ 05.08.2015ж. берілген, 

тұрғылықты мекен-жайы: Алматы қаласы, Римский-Корсаков көшесі, 3 үй, 43 пәтер. 

Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарылып жүрген лауазымдар, хронологиялық 

тәртіппен, оның ішінде – қосымша жұмыс түрінде, және олардың лауазымдық 

міндеттемелерге кіріскен күні: 
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 Шілде 2011ж. – Тамыз 2012ж. – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ – шағын 

және орта кәсіпкерлікті қолдау «Самрұқ Қазына» АҚ-ның 100% еншілес ұйымы. 

Қызметін атқарып бастаған күні: 07.07.2012ж. 

Өкілеттілігі: Компанияға қажетті тауарлар мен қызметтердің мемлекеттік сатып 

алуларын ұйымдастыру, кеңсе және шаруашылық басқармасын басқару 

 Қыркүйек 2012ж. – қыркүйек 2013ж. – «Қазақстандық Тұрғын-үй Құрылыс 

Корпорациясы» АҚ Директоры – «Қолжетімді баспана -2020» Мемлекеттік 

бағдарламасы көлемінде тұрғын-үй қырылысы. 

Қызметін атқарып бастаған күні: 24.09.2012ж. 

Өкілеттілік: компания, кәсіпорын, канцелярия және шаруашылық басқару 

қажеттілігі үшін мемлекеттік сатып алу туралы Заң көлемінде тауарлар мен 

қызметтерді  мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру 

 Қаңтар 2014ж. – мамыр 2014ж. – «Спорттың ескекті түрі бойынша 

Федерациясы» ӨҚҰ Дамыту жөніндегі директоры – Спорттың ескекті түрін 

дамыту. 

Қызметін атқарып бастаған күні: 06.01.2012ж. 

Өкілеттілік: Спорттық жабдықтар импортын, федерация қызметін ұйымдастыру 

 Мамыр 2014ж. – қыркүйек 2013ж. – «Назарбаев университеті» ДБҰ  «Салынып 

жатқан кәсіпорындар  дирекциясы»  ҰК келісім-шарт жөніндегі  менеджері – 

Жобаларды басқару 

Қызметін атқарып бастаған күні: 26.05.2012ж. 

Өкілеттілік: FIDIC құрылысы бойынша халықаралық келісім-шарттар құру және 

орындалуын бақылау. 

 Қыркүйек 2014ж. – қыркүйек 2015ж. – «ҚазРосГаз» ЖШС 1-санатты менеджері 

– мұнай-газ қызметті. Газды қайта өңдеу өнімдерін жүзеге асыру. 

Қызметін атқарып бастаған күні: 15.09.2012ж. 

Өкілеттілік: Трансферттік баға белгілеу туралы заңнамаларды сақтауға 

компания қызметін талдау және тексеру жүргізу.   Салық салу жеңілдік мәселесі 

бойынша шетелдік серіктестерді талдау (офшор).  Нормативтік-құқықтық 

актілер жобасын дайындау. Экспорттау кезінде баға белгілеу әдіснамасын 

әзірлеу. 

 

14. Осы қоғам проспектісінің 12 және 13 тармақтарында көрсетілген соңғы қаржы 

жылында тұлғаларға төленген және берілген сыйақылар мен жалақыларының, 

сондай-ақ жеңілдік төлемдерінің жалпы сомасы. 

Директорлер кеңесінің мүшелеріне және атқарушы органның мүшелеріне сыйақылар, 

жалақы және жеңілдіктер төленбеген, себебі аталған органдар сайланбаған. 

15. Акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы: 

1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері: Қоғамның құрылымдық 

бөлімшелері бекітілмеген.  

2) Акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны, оның ішінде акционерлік 

қоғам филиалдары мен өкілдіктерінің қызметкерлері: жоқ. 

3) Акционерлік қоғамның акцияларына ие акционерлік қоғам қызметкерлерінің 

жалпы саны, олардың жалпы орналастырылған акциялардың жалпы санына 
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шаққандағы суммарлық үлесі, пайызбен: Қоғамның оның акцияларын иеленіп 

отырған қызметкерлері жоқ. 

4) Акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер (тегі, аты, 

болған жағдайда – әкесінің аты, туған жылы): Қоғамның құрылымдық бөлімшелері 

әлі бекітілмеген, сол себепті Қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер жоқ. 

5) Өкілдіктер мен филиалдардың басшылары туралы мәліметтер (тегі, аты, 

болған жағдайда – әкесінің аты, туған жылы): Қоғамның филиалдары мен 

өкілдіктері жоқ. 

16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері). 

Құрылтайшы Орналасқан жері Құрылтайшы 

тарапынан алдын-ала 

төленген акциялардың 

саны мен түрі  

Иманбекова Дина 

Сейткаримовна 

ЖСН 850907401547, жеке 

куәлігі №031735754 ҚР ІІМ 

09.06.2011ж. берілген 

Алматы қаласы, Римский-

Корсаков көшесі, 3 үй, 43 

пәтер 

1 000 000 (бір миллион) 

қарапайым акция 

 

17. Қоғам ірі акционері болып табылатын немесе ұйымның жарғылық 

капиталының он және одан да артық пайыздық үлесіне ие ұйымдар туралы 

мәліметтер. 

Қоғам ірі акционер болып табылмайды, басқа ұйымдардың жарғылық капиталында он 

және одан да артық үлестері жоқ. 

18. Қоғам қатысатын өнеркәсітік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, 

концерндерге, ассоциацияларға, консорциумдарға қатысуы туралы ақпарат. 

Қоғам өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарға, холдингтерге, ассоциацияларға, 

консорциумдарға қатыспайды. 

19. Акционерлік қоғамның өзге де аффилирацияланған тұлғалары туралы 

мәліметтер. 

ҚР-ның «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64 бабына сәйкес Қоғамның 

аффирленген тұлғалары жоқ.  

20. Қоғамның аффилирацияланатын тұлғаларымен жүргізілген келісімдер. 

Аффилирацияланған тұлғалармен келісімдер жасалмаған. 

3. Акционерлік қоғам қызметінің сипаттамасы 

 

21. Акционерлік қоғам акционерлері қызметінің негізгі түрлерінің қысқаша 

сипаттамасы, акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар 

туралы мәліметтер: 

акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлерінің қысқаша сипаттамасы: 

 инвестициялық қызмет, оның ішінде бағалы қағаз және жылжымайтын мүлік 

нарығында;  

 маркетингтік қызмет, менеджмент, франчайзинг, шаруашылық етуші 

субъектілердің активтерін басқару; 

 жобалық қаржыландыру. 
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акционерлік қоғамның негізгі бәсекелестері болып табылатын ұйымдар жайлы 

мәліметтер: 

Қоғам жаңа құрылған, сол себепті Қоғамның бәсекелестері болып табылатын 

ұйымдар жоқ. 

22. Қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сатылымдар (жұмыстар, 

қызметтер) табыстылығына оң және теріс әсер етуші факторлар. 

Қазіргі уақытта Қоғамның негізгі қызмет түрлеріне байланысты сатылымдардың 

(жұмыс, қызмет) табыстылығына позитивті және теріс әсер ететін факторлар 

анықталмады. 

23. Қоғамның қолында бар лицензиялар (патенттер) және олардың әрекет ету 

мерзімі, зерттеу жұмыстарына жұмсалатын шығындар және әзірлемелер, оның 

ішінде қоғам демеушілік көрсетіп отырған зерттеушілік әзірлемелерге 

жұмсалатын шығындар туралы ақпарат. 

Қоғам жаңа құрылған, сол себепті Қоғам лицензиялар (патенттер) алған жоқ және 

зерттеулер мен әзірлемелерді жүзеге асырмаған.  

24. Соңғы екі жыл көлемінде немесе Қоғам құрылғалы бері жүзеге асырылған 

өнім (орындалған жұмыс, қызметтер) көлемі. 

Қоғам жаңа құрылған, сол себепті Қоғам өнімді өткізу (жұмыс, қызметті орындау) 

қызметін жүзеге асырған жоқ. 

25. Қоғамның өз өнімдерін (жұмыс, қызметтер) сатуды ұйымдастыру қызметі. 

Қоғам жаңа құрылған, сол себепті Қоғам өз өнімдерін (жұмыс, қызмет) сатуды 

ұйымдастыру жөніндегі жұмыстарды жүзеге асырған жоқ. 

26. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар: 

1) маусымдық сипаттағы қызмет түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы 

табыс мөлшеріндегі үлесі: 

Қоғамның қызметі тұрақты сипатқа ие болып табылады. 

2) акционерлік қоғам тарапынан экспортқа шығарылатын өнім (жұмыс, 

қызметтер) жалпы шығарылатын өнім көлеміне шаққандағы үлесі және 

акционерлік қоғамға жеткізілетін шикізат (жұмыс, қызметтер) импортының 

үлесі: 

Қоғам жаңа құрылған, сол себепті Қоғам шикізат (жұмыс, қызмет) сатып алу және 

өнімді өткізу (жұмыс, қызмет) өткізу, оның ішінде импорт және экспорттық 

қимылдарды жүзеге асырған жоқ.  

3) акционерлік қоғамның сот үрдістеріне қатысуы туралы мәліметтер. Нәтижесі 

бойынша акционерлік қоғамның қызметін тоқтату немесе өзгерту жағдайлары 

туындауы мүмкін, оның қатысуымен болған сот үрдістерінің сипаттамасын, одан 

ақшалай және өзге де міндеттемелердің тәркіленуі әрекеттерін ұсыну қажет: 

Қоғам сот үрдістеріне қатысқан жоқ.  
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4) акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына мемлекеттік 

органдар және (немесе) сот тарапынан соңғы жылы салынған барлық әкімшілік 

тәркілеулер туралы мәліметтер: 

Қоғамға немесе оның лауазымды тұлғаларына әкімшілік тәркілеулер қарастырылмаған. 

5) тәуекел факторлары: 

ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында немесе биржадан тыс нарықта 

акциялардың бағасына, сонымен қатар нарықтағы өнім бағасының өзгерісіне 

әсер ететін, қоғам акцияларының құнына әсер ететін жағдайлар: 

Қоғамның акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында және биржадан 

тыс нарықта айналымға шығарылмаған. 

Акциялардың бағасына, сонымен қатар нарықтағы өнім бағасының өзгерісіне әсер 

ететін, қоғам акцияларының құнына әсер ететін жағдайлар негізіндегі тәуекелдер 

мыналардан тұрады:   

 Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің теріс нәтижелері; 

 Қазақстан Республикасы болсын, әлемдік нарықтарда болсын, Қоғам өз 

қызметін жүзеге асыратын салалардағы макроэкономикалық жағдайдың 

нашарлап кетуі; 

 Қазақстан Республикасы қор нарығы конъюнктурасының нашарлауы. 

инфляция, девальвация және банктік пайыз ставкаларына байланысты қауіп 

түрлері: 

Операциялық қызмет түрлерін жүзеге асыру барысында Қоғамның қызметіне 

инфляцияның өсуі, несиелік ставкалар, девальвация және банктік пайыздардың 

өзгеруімен байланысты тәекелдер әсер ететін болады. Осыған орай, 2015 жылдың 

үшінші тоқсанында орын алған елдегі инфляциялық таргеттеуге көшуге байланысты 

шетелдік валюталарға қатысты теңге бағамын түзету жағдайының орын алғандығына 

қарамастан, берілген тәуекел түрлері Қазақстан Республикасындағы экономикалық 

ахуалды әрі қарай тұрақтандыру жағдайында айтарлықтай жоғары емес деп танылып 

отыр. 

шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне байланысты туындауы мүмкін 

қауіп түрлері: 

Қоғам қызметінің негізгі түрі активтерді басқару және инвестициялық қызмет екендігін 

назарға ала отырып, Қоғам қандай да бір өнімнің тікелей өндірілуін жүзеге асырмайды, 

және, соған байланысты инвестициялармен, шығарылатын өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігімен байланысты тәуекел әсерін төмендету мақсатында қарастырылатын 

тәуекелдерді диверсификациялайтын болады. 

елдегі саяси жағдайлар және заңнаманың өзгеруіне байланысты туындауы мүмкін 

қауіп түрлері: 

Елдегі саяси жағдайдың және заңнаманың өзгеруімен байланысты тәуекелдер бар, 

алайда елдегі тұрақты саяси жағдайға байланысты олар айтарлықтай қомақты болып 

табылмайды. 

әлеуметтік факторларға байланысты қауіп түрлері: 

Эмитент қызметкерлеріне байланысты тәуекелдер. Қазіргі уақытта және алдағы 

уақыттарда, Компания қызметкерлер құрамының кәсіби деңгейіне айтарлықтай теріс 

әсерін тигізе алатын әлеуметтік факторлардың айтарлықтай әсерін күтіп отырған жоқ. 

Оның үстіне, Қоғамның әлеуметтік және кадрлық саясаты білікті және перспективалы 

мамандарды тартуға бағытталатын болады. 
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4. Қоғамның қаржы жағдайы 

27. Инвестициялар. 

Қоғам басқа ұйымдардың капиталына ұзақмерзімді инвестициялар салған жоқ. 

28. Дебиторлық қарыз. 

Қоғамның алдында Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының есебінен бес және одан да 

артық пайыз мөлшеріндегі ұзақмерзімді және дебиторлық қарызы бар ұйымдар 

тіркелмеген.   

29. Активтер. 

Бағасы активтердің теңгерімдік құнының бес және одан да артық пайыздарын құрайтын 

Қоғам мүлкі туралы мәліметтер қарастырылмаған. Қоғамның активтері эмитент 

міндеттемесін қамтамасыз ету болып табылмайды және сенімгерлік басқаруға 

берілмеген.   

30. Қоғамның жарғылық және жеке капиталы туралы мәліметтер. 

Қоғамның жарғылық капиталы  –100 000 000 (сто миллион) теңгені құрайды; 

Қоғамның жеке капиталы –100 000 000 (сто миллион) тенгені құрайды. 

31. Қарыздар. 

Қоғамның қарыздары жоқ. 

32. Қоғамның негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты кредиторлық 

қарыздары (жеткізушілер алдындағы қарыздар, алынған аванстар). 

Қоғамның негізгі қызметті жүзеге асыруымен байланысты туындаған, Қоғам 

активтерінің теңгерімдік құнының бес және одан да жоғары пайызын құрайтын 

кредиторлық қарыз (жеткізушілер алдындағы қарыз, алынған аванстар) жоқ. 

5.Қаржы ұйымының қаржылық жағдайы  

33.-43. Қоғам қаржы ұйымы болып табылмайды. 

6. Бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтер 

(Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі «Бағалы қағаздар нарығы 

туралы» Заңы қабылданғанға дейін тіркелген акциялары шығарған қоғамдар 

үшін) 

44.-44-1. Акцияларды тіркелген жағдайда шығару туралы мәліметтер. 

Қоғам жаңа құрылған, сол себепті бұған дейін Қоғам тарапынан акция шығарылмаған. 

7. Жарияланған акциялардың шығарылуы туралы мәліметтер 

45. Акциялар туралы мәліметтер: 

1) жарияланған акциялардың саны, түрлері:100 000 000 (жүз миллион) қарапайым 

акция; 

2) құрылтайшылар арасында орналастырылатын (орналастырылған) акциялардың 

саны, түрлері:1 000 000 (бір миллион) қарапайым акция; 

3) құрылтайшылар тарапынан төленген бір акцияның номиналды бағасы: 100 (жүз) 

теңге; 

4) артықшылық берілген акциялар бойынша белгіленген дивидендтердің кепілді 

мөлшері: Қоғам тарапынан артықшылық берілген акциялар шығарылмайды. 

45-1. Тұрақтандырушы банктің жария етілген акцияларының саны, түрлері, 

номиналды бағасы туралы мәліметтер (тұрақтандырушы банк тарапынан 

толтырылады). 

Қоғам тұрақтандырушы банк болып табылмайды. 






