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Уəкілетті мемлекеттік органның жарияланған облигация шығарымын тіркеуі, 
инвесторларға проспекте көрсетілген облигацияны сатып алуына байланысты 
қандай да бір мəлімет ұсынуы болып саналмайды. Жарияланған облигация 
шығарымын мемлекеттік тіркеуін орындайтын уəкілетті мемлекеттік орган, осы 
құжатта көрсетілген мəліметтердің дұрыстығына жауап бермейді. Облигация 
шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қаралды. 
Серіктестіктің лауазымды адамдары осы проспекте көрсетілген мəліметтердің 
дұрыстығына жауап береді жəне орнатылған барлық мəліметтердің дұрыстығын, 
серіктестіктің жəне орнатылған облигацияарға қатысты инвесторларды күмəнге 
келтірмейтінін растайды. 
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1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР 
 

2. Эмитенттің атауы: 
 

Мемлекеттік тілде 
Толық 
атауы: 

«ТЕМА Ко.» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік  

Қысқаша  
атауы: 

«ТЕМА Ко.» ЖШС 

 
Орыс тілінде 
Толық 
атауы: 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМА Ко.» 

Қысқаша  
атауы: 

ТОО «ТЕМА Ко.» 

 
Шетел тілінде 

 
Эмитенттің Жарғысымен шетел тілінде толық жəне қысқаша атауы көрсетілмеген. 

 
Эмитенттің  атауындағы өзгерістер  туралы мəлімет  

 
Алғашқы күннен бастап эмитенттің аталуында өзгерістер болмаған. 

 
3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мəліметтер: 
 

Мемлекеттік қайта тіркеу туралы күəлік № 44002-1910-ЖШС, 2006 жылғы 28 
қыркүйек  Алматы қаласының əділет басқармасымен тіркелген.  

 
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі:  
 
СТТН  600300124649 
 
5. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс сымтетік пен факс 

нөмірлері, электрондық пошта адресі: 
 
орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көш, 148  
заңды мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көш, 148 
пошталық мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көш, 148 
байланыс телефонының 
нөмірі:  

+7 327 2 68 24 01, +7 327 2 70 96 52 

Факсы: +7 327 2 70 97 01 
электрондық пошта адресі: 
 

temako@ok.kz 
 

6. Эмитенттің банктік реквизиттері:  
 
ЖСҚ  048467967 «Банк Центр Кредит» акционерлік қоғамы Алматы қалалық филиалында, 
БЖҚ 190501719 
 
7. Эмитенттің қызмет түрлері: 
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2007 жылдың 26 сəуіріне дейін эмитенттің негізгі қызметі ойын жəне шоу бизнес 
саласында болған. 
2007 жылдың 26 сəуірінен кейін эмитенттің негізгі қызметі мына бағыттарға бағытталған: 
- қонақ үй мен мейрамхана қызметін ұсыну; 
- инвестициялық жəне инновациялық қызмет түрін экономиканың барлық саласында; 
- коммерциялы-делдалдық қызмет; 
- қоғамның тамақтану жерлерін ашу (асхана, кафе, бар,мейрамхана); 
- басқада қызмет түрлері Қазақстан Республикасының заңына қайшы келмейтін.  
 
8. Эмитентке жəне (немесе) ол шығарған бағалы қағаздарына берілетін 

халықаралық рейтинг агенттіктері мен Қазақстан Республикасының рейтинг 
агенттіктерінің рейтингтері жайлы мəлімет: 

 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай бойынша эмитентке халықаралық жəне Қазақстан 
Республикасының рейтинг агенттіктерінің рейтингтері берілген жоқ. 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай бойынша эмитентке қаржы агенті мəртебесі берілген 
жоқ. 

 
9. Эмитенттің барлық бөлімшелері мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген 

күндері, орналасқан жері, пошталық мекен-жайлары жайында мəліметтер:  
 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай бойынша эмитенттің бөлімшелері мен өкілдіктері жоқ. 

 
10. Акционерлік қоғамның қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын (жүзеге 

асырған) аудиторлық ұйымдардың, олардың тиісті коллегияларға 
(қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, толық ресми 
атауын көрсету (аудитордың аты-жөні, бар болса - əкесінің аты): 

 
Аудиторлық ұйымы: Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «Фирма Финаудит», 
аудиторлық қызметін атқаруға мемлекеттік лицензиясы МФЮ сериясы № 0000078, 
Қазақстан Республикасының Қаржы Министерлігімен 05 сəуір 2000 жылы берілген, 
аудитор Алимжанова Нурлыкыз Касаевна. Мекен - жайы: Алматы қаласы, Əуэзов, № 84, 
кеңсе 311.  
ТОО «Фирма Финаудит» «Аудиторлар алқасы» кəсіптік аудиторлық ұйымның мүшесі, 
«Аудиторлар алқасы» заңды тұлға мүшесі ретінде берілген куəлігі № «2-Ю»  05 наурыз 
2007 жылы берілген.  
 
Тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете 
отырып, тиісті қызмет көрсету шарттары жасалған заң жəне қаржы мəселелері 
жөніндегі консультанттардың толық ресми атауы: 
 
Қаржы кеңесшісі: Басқарушы компания «ОРДА Капитал» акционерлік қоғамы, 
клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізуге құқығы бар бағалы 
қағаздар рыногында брокерлік жəне дилерлік қызметпен айналасу лицензиясының нөмері 
№ 2101201222, 27 маусым 2006 жыл берілген (бұрын берілген клиенттердің шоттарын 
жүргізуге құқығынсыз бағалы қағаздар рыногында брокерлік жəне дилерлік қызметпен 
айналасу лицензиясының нөмері № 2102200272,  30 шілде 2005 жыл берілген).  
Мекен жайы: Шымкент қаласы, М.Х. Дулати көшесі, № 2.  
Басқарушы компания «ОРДА Капитал» АҚ келесі ұйымдарға мүше: 

 Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы; 
 Активтерді басқару қауымдастығы.  
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 Қазақстан қор биржасының «К» категориясымен қор биржасында мемлекеттік құнды 
қағаздармен сауда-саттық жасауға құқылы; «Р» категориясымен қор биржасында 
мемлекеттік емес құнды қағаздармен сауда-саттық жасауға құқылы. 

 
 Жоғарыда көрсетілген  ұйымдармен шарттар бұзылмаған. 
 
11. Эмитент корпоративті басқару кодексін қабылдаған күн (қоғам жарғысымен 

оны қабылдау қарастырылған жағдайда): 
 
Эмитенттің Жарғысымен  корпоративті басқару кодексін қабылдау көрсетілмеген. 

 
 

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ МҮШЕЛЕРІ 
 
12. Эмитенттің басқару мүшелерінің құрылымы:  
 
Жоғары басқару органы: 
 

Қатысушы 

Атқарушы органы: Бас директор 
 
Қатысушың  ерекше құзыретіне келесідей сұрақтар жатады: 

 серіктестіктің қызметінің негізгі бағыттарын анықтау;     
 эмитенттің Жарғысын өзгерту, сонымен қатар  жарғы капиталының мөлшерін, 
орналасқан жерін жəне фирмалық атауын өзгерту немесе эмитенттің Жарғысын жаңа 
редакцияда бекіту;  

 эмитенттің бас директорын тағайындау жəне оның өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтату, немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау жəне 
ондай тапсырудың талаптартын белгілеу;  

 эмитенттің тексерушісінің өкілеттігін сайлау жəне мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен 
қатар эмитенттің тексерушісінің есептері мен қорытындыларын бекіту;  

 жылдық қаржы есебін бекіту жəне таза табысты бөлу;  
 ішкі ережелерді, оларды қабылдау процедураларын жəне эмитенттің  ішкі қызметін 
реттейтін өзге де құжаттарды бекіту;  

 эмитенттің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сонымен қатар коммерциялық емес 
ұйымдарға қатысуы туралы шешім;  

 ірі мəлімдері жасауы шешім; 
 қайта құру жəне тарату туралы шешім;  
 тарату комиссиясын тағайындау жəне тарату баланстарын бекіту;  
 эмитенттің бүкіл мүлкін кепілдікке беру туралы шешім;  
 эмитенттің жарғы капиталы мен мүлкіне  қосымша жарналар енгізу туралы шешім;  
 өкілдіктер мен филиалды құру жəне тарату;  
 валюта, тенге банк есептері шоттарын ашу туралы шешімі, кредиттер алу;  
 эмитентке қатысушының өзінің үлесін үшінші тұлғаларға шеттету туралы сұрақтар, 
үлесті өзінің міндеттемелерінің кепіліне беру, үлесті салым ретінде  өзге заңды 
тұлғалардың жарғы капиталына салу; 

 өзгеде сұрақтар, заңмен сəйкес қатысушының ерекше құзіретіне жататын мəселелері. 
 
Бас директор қатысушылар шешімімен тағайындалады жəне эмитенттің ағымдағы 
қызметін атқарады. Бас директор:  

 жоғарғы лауазымды тұлғасы болып табылады;  
 сенімхатсыз эмитенттің атынан  өзіне берілген өкілеттіктердің шегінде əрекет етеді, 
оның мүдделерін танытады;  
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 эмитент  қызметінің  біріншілік бағыттарын белгілейді;  
 штатты бекітеді, еңбекақы төлемінің жүйесін белгілейді, лауазымды жалақылардың 
мөлшерлерін белгілейді;  

 эмитенттің мүлкіне өкімдік етеді;  
 шарттар жасайды;  
 эмитентті таныту құқығына сенімхаттар береді, сонымен қатар қайта  сеніп тапсыру 
құқығына  сенімхаттар береді, ақша қаражаттарына өкімдік ету құқығын пайдаланады.  

 орындауға  міндетті  бұйрықтар  мен өкімдерді шығарады; 
 қатысушуға қарастыруға арналған мəселелерді ұсынады, қатысушыға эмитенттің 
қызметі туралы жылдық есепті ұсынады;  

 эмитентке қатысушының ерекше құзіретіне жататындарды есепке алмағанда 
эмитенттің қызметінің барлық өзге сұрақтарын шешеді;  

Бас директордың қаржы-шаруашылық қызметін қадағалау үшін қатысушылармен 3 (үш) 
жылдық мерзімге тексеруші тағайындалады.Тексеруші тексерудің қорытындысын тек 
ғана қатысушыларға ғана міндетті көрсетуге. 

 Тексеруші эмитенттің қатысушыларының рұқсатымен тəуелсіз тексеруші шақыруға 
құқылы; 

 Тексеру жұмысы қатысушының тапсырысымен істеледі; 
 Тексеруші жылдық жоспарлы тексеру жұмысының нəтижесін тек  қатысыушыларға 
есеп береді; 

 Тексеруші лауазымды тұлғалардан барлық керек құжаттарды талап етуге құқылы; 
 Тексеруші тексеру жұмыс нəтижесін тек ғана қатысушыға есеп беруге тиесілі. 

 
13. Эмитенттің директорлар кеңесінің мүшелері: 
 
Эмитенттің Жарғысына сəйкес бақылау кеңесіде басқару құрылымында эмитент жоқ.    
 
14. Эмитенттің атқарушы мүшелері: 
 

 Бас директор:  
Ахметов Бауыржан Аманкулович  1968 жылы туған.  
№ 1 эмитенттің дара қатысушысың шешімімен  мен 23 сəуір 2004 жылдан бастап бас 
директор қызметіне сайланды. Қосымша атқаратын қызметі: 

  Директор Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  «ТОТ Ко»; 
 Бас директор Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  «Бурған»; 
 Директор Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  «Fintex Group»; 
 Директор Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  «Орион Азия».  

 
Эмитенттің жарғылық капиталында жəне басқа ұйымда үлесі жоқ. 
 
 
15. Эмитенттің атқарушы органының лауазымы басқа коммерциялық ұйымдарға 

(басқарушы ұйымдарға) берілген жағдайда:  
 
01 маусым 2007 жылға эмитенттің атқарушы органының өкілеттілігі басқа коммерциялық 
ұйымдарға (басқарушы ұйымдарға) берілмеген. 
 
16. Соңғы қаржы жылында қоғамның лауазымды адамдарға төленетін сыйақы 

жəне еңбек ақы мөлшері:  
 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай бойынша эмитенттің лауазымды адамдарына сыйақы 
жəне еңбек ақы төленбеген. 
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17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы: 
 

Бас директор 
 

Бас менеджер Бас есепші Қызметкерлер 
менеджері 

Атқарушы 
директор   

Инженер 
энергетик 

Қаржы  жəне 
администрацияны 
басқару  менеджері

Инженер ПБ Қонақ үй жəне 
мейрамхана бизнесінің  

менеджері   

Дизайнер 
 

Бизнесті  
өркендету  

і  
 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай бойынша эмитенттің филиалдары мен өкілеттіліктері 
жоқ.; 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай бойынша эмитенттің қызметкерлерінің жалпы саны – 
11 адам.  
Эмитенттің атқарушы органы туралы мəлімет: 

 Бас менеджер: Чарыоглу Расим 
 Бас есепші: Логинова Светлана Викторовна 
 Қызметкерлер менеджері: Омарова Роза Смаловна 
 Атқарушы директор: Тулегенова Шолпан Рахматуллаевна 

 
 

3.  ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) 
МЕН АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ  

 
18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары): 
 
1) Эмитент қатысушыларының жалпы саны мен он жəне де одан жоғары пайызға ие 

қатысушылар жайлы мəлімет.  
 

01 маусым 2007 жылға эмитенттің дара қатысушысы бар, жарғылық капиталда оның 100% 
үлесі бар Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «AFP Consulting» (ЖШС «AFP 
Consulting»), орналасқан мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Əуэзов 
ауданы, мөлтек аудан «Аксай-2», 8А үй. Директор: Кожахметов Бакытжан Темирханович. 
 
2) Эмитент акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы 

эмитент қызметіне бақылау құқығына ие болып табылатын тұлғалар жайлы мəлімет: 
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01 маусым 2007 ж. қараған жағдай бойынша эмитентте басқа ұйымдар арқылы эмитент 
қызметіне бақылау құқығына ие болып табылатын тұлғалар жоқ. 

 
19. Эмитенттің он жəне одан көп акция (үлес) пайызына ие заңды тұлғалар 

жайында мəлімет: 
 

Аталуы Мекен-жайы Негізгі қызмет 
түрі 

Бірінші 
басшысы 

Эмитенттің 
Жарғылық 
капиталын 
дағы үлесі  

Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 
«Номад Секьюрити» 

Алматы қаласы, 
Əуэзов ауданы, 
мөлтек аудан 
«Аксай-2», 8А үй 

Күзет қызметін 
көрсету 

Вульф 
Александр 
Федорович 

99% 

«Номад Иншуранс» 
Сақтандыру 
компания 
акционерлік қоғамы 

 Алматы қаласы, 
Алмалы аудан 
Джумалиева 
көшесі, 110/232 

Ерікті жəне 
міндетті 
сақтандыру 
класы «Жалпы 
сақтандырылу» 

Камысова 
Аида 
Ислямовна 

25% 

 
20. Эмитент қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, 

қауымдастықтарға, консорциумдарға қатысуы туралы мəлімет: 
 
01 маусым 2007 жылға қараған жағдайы бойынша эмитент өнеркəсіптік, банктік, қаржы 
топтары, холдингтер, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатысушы болмаған. 
 
21. Эмитент басқа да аффилиирленген тұлғалары туралы мəлімет: 
 
Ахметов Бауыржан Аманкулович арқылы: 

 Юсупова Бибигуль Батырбековна 1977 жылы туылған  
 Ахметов Ержан Аманкулович 1965 жылы туылған 
 Ахметова Гаухар Аманкуловна 1970 жылы туылған 
 Байжигитова Майра Аманкуловна 1974 жылы туылған  

 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «AFP Consulting» арқылы: 
 

 Омарова Дина Смаиловна, 1952 жылы туылған; 
 Джантлесова Меркекуль Байгенжеевна, 1936 жылы туылған; 
 ЖШС «Ақ Жайық Профит» Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, директоры: 
Ахметова Сауле Салимжановна; 

 ЖШС «Fintex Development Company» Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 
директоры: Егенов Айдар Дуйсенбаевич; 

 ЖШС «Шелковый путь» Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, директоры: 
Ильясов Азиз Низанович; 

 ЖШС «ТОТ. Ко» Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, директоры: Ахметов 
Бауыржан Аманкулович; 

 ЖШС «Технэ Ойл» Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Урымжар 
районы, директоры: Турганалиева Айгуль Рахматуллаевна;   
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 ЖШС «Юго-Восточная инвестиционная компания», Қазақстан Республикасы, Алматы 
қаласы, директоры: Урмерзин Дастан Сагиналиевич. 

 
«Номад Иншуранс» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы арқылы; 
 

 Мыңбаев Алмас Саятович 1974 жылы туылған; 
 Бикебаева Асель Жолшиевна 1982 жылы туылған. 

    
22. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған шарттар:  
 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай бойынша эмитент өзінің аффилиирленген тұлғаларын 
қатысуымен бір шарт жасаған.  
 
 

4.  ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНЕ СИПАТТАМА 
 

23. Эмитент қызметіндегі жалпы үрдістердің қысқаша сипаттамасы, соның 
ішінде эмитентің негізгі қызмет түрлері бойынша: 

 
1) эмитенттің бəсекелестері болып табылатын ұйымдар жайында мəліметтер; 
 
Бүгінгі күнге Алматы қаласында əр түрлі категорияда 40-тан астам қонақ үй есепте тұр, 
соның ішінде 5 жұлдызды мəртебесі бар 2 қонақ үй («The Regent Almaty», «Hyatt 
Regency») соның ішінде 4 жұлдызды 5 қонақ үй («Казахстан», «Astana International Hotel», 
«Отрар», «Достык», «Ambassador»). 
 
Алматы қаласында 2003 жəне 2006 жылдарда қонақ үйді категориялармен бөлу. 

Категория  2003 2004 2005 2006 

5 жұлдызды 2 2 2 2 

4 жұлдызды 9 6 6 5 

3 жұлдызды 10 8 10 10 

2 жұлдызды 3 3 3 3 

1 жұлдызды - - - - 

Категориясыз 12 21 21 23 

Барлығы 36 40 42 43 
 
Қонақ жай қызметін қолданушылар негізінен Алматы қаласына іс сапармен келген бүкіл 
дүние жүзінен қонақтар.Екінші ірі топ – туристер, Алматы қаласына келіп шаңғымен 
сырғанау, тауда жаяу қыдыру жəне де басқаларда түрлері. Қəзіргі кезде жоғары төлеу 
қабілеті бар көптеген адамдар осында келеді, инфраструктураның онша дамымағанына 
қарамастан (курортты қонақ үйлер, шаңғы трассасының əлемдік класы ж.б).  
Төменде көрсетілген кестеде 3, 4, 5 жұлдызды отельдер, Алматы қаласының қонақ үй 
рыногын құрайтындар, қызмет бабымен келген қонақ тар үшін. Үш жұлдызды 2 отель бұл 
кестеде көрсетілмеген кіші өлшемдегі (30 бөлмелік) «Тянь Шань» «Пекин» орталықта 
орналасқан.  
Алматы қаласындағы ірі қонақ үйлер: 
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 Тəулік құны (USD)  Қызмет түрлері 
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«The Regent 
Almaty» 434 504 - 490   

«Казахстан» 53 
162 275 275 375      

«Отрар» 117 142 237 326    

«Алматы» 82 
123 

124 
140 

141 
205 

230 
246      

«Астана» 184 221 246 283    
«Достык» 51 80 - -     
«Hyatt 
Regency» 434 490 518 811   

«Премьер 
Алатау» 115 161 172 207      

«Ambassador» 177 234 276 346    
«Жетысу» 57 74 98 156    

2) Эмитент қызметінің Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық жəне мүмкін болатын 
орташа əлемдік көрсеткіштері бойынша эмитент қызметінің салыстырмалы сипаттамасы; 

 
Эмитент 2001 жылдың қарашасынан құрылған. 2001 жылдың желтоқсанынан бастап ұзақ 
мерзімге шарт арқылы ойын-сауық  комплексін казино ашуға жалға алған, өзінің қызметін 
2002 жылдың тамыз айында бастаған. Казинодағы алғашқы екі жыл жұмыс барысында 
залда орналасқан көлемі 4000 ш.м. –ден үлкен ойын үстелдерінің саны  үш есеге өскен. 
Бұдан да басқа 1000 ш.м. көлеміндегі аудан қосымша жалға алынды. Эмитенттің 
штатында 60-тан астам адамдар қызмет атқарады, оның ішінде қызметкерлер жəне 
əкімшілік. 2006 жылы Алматы қаласында 37 казино жұмыс істеді. Эмитентің 
басқаруындағы казино ірі бестікке кірді. 
2006 жылдың сəуір айынан бастап Қазақстан Республикасының ойын бизнесін реттеу 
заңындағы өзгерістерге сəйкес, эмитент өзінің негізгі қызметін өзгертті, жəне 
инвестицияларын қонақ үй бизнесін дамытуға салды, оның ішінде Алматы қаласында 
орналасқан Қазақстан қонақ үйі.  
Қонақ үй бизнесін дамыту қонақ үйдің жоғарғы деңгейдегі қызметтер көрсетуінде 
шектеулер ұсынады. Бұл шектеулер - жөндеу, жаңарту жəне қонақ үйді жақсарту, бос 
қажетті аудандарды кеңейту, жаңа жəне қолданыстағы тағамдандыру орындарын жаңарту 
мен ашуды, жаңа табыс көздері мен жаңа қонақ үй қызмет түрлерін ашуды қарастырады. 
Қазақстан қонақ үйі техникалық қайта жандану, қайта жоспарлану мен жаңарудан кейін, 
қазіргі төрт жұлдызды советтік типтегі қонақ үй, өте тартымды, көптеген қызмет түрлері 
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мен қазіргі заманға сəйкес Б классына тəн сауда жəне қызмет орталығы бар  қонақ үйге 
айналады. 
Қайта құру бөлме санының 429-дан 791 орынға дейін өсуіне, бөлме категорияларының 5-
ке дейін азайуына мүмкіндік береді. Бөлмелердің айлық орташа қолданылуы 62-65% 
болатындығы  күтілуде. 
 

Қонақ үйлер Категория  Бөлме саны Орташа бағалары 
(тенге) 

«Казахстан» 4 * 428 15 000 – 46 000 
«Hyatt Regency» 5 * 292 52 000 – 97 000 
«The Regent Almaty» 5 * 290 52 000 – 59 000 
«Астана» 4 * 114 23 000 – 30 000 
«Казжол» 3 * 90 10 000 – 18 000 
«Ambassador» 4 * 54 14 000 – 42 000 
«Grand Айсер» 4 * 52 15 000 – 38 000 
«Премьер Алатау» 3 * 48 14 000 – 25 000 
 
Қазақстан Республикасында 400 – ден астам қонақ үй тіркелген, оның ішінде 12,5% 
Алматы қаласында орналасқан. Қонақ үй қызметінен түсетін табыстың жартысынан көбі 
Алматыда орналасқан қонақ үйлерге тиесілі. 
 
3) саланың болашақта дамуына жəне осы саладағы эмитент жағдайларына қатысты болжамы: 
 
Өзінің орналасқан жері жəне архитектурасына игілігіне қарай Алматы қаласы 
Қазақстанның ақиқаты маржаны. Алматы қаласында  қонақ жай бизнесі жоғары 
пайдалылы.Жұлдызды отелдердің күннен күнге өсіуіне қарамастан, қонақ үйлерде бос 
бөлмелердің болуы тапшылық.    

 Алматы ќаласында ќонаќ џй љсу динамикасы 
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Алматы қаласында қонақ жай бизнесі қарқынды түрде өсуі айқын, Алматының мəртебесі  
Еуразияның орталығы ретінде өсуіде, бұл қалада дүркінді түрде саммиттер,халықаралық 
конференциялар, семинарлар, көрмелер, жəне де көптеген көркемдеп даму үшін 
конгресттік жəне қызметтік іс сапарлар өткізіледі. Нарықтық даму жолында Қазақстан 
көптеген шетелдік серіктестерге ие болды, Алматы қаласында көптеген бірлескен 
мекемелердің жəне де шетелдік өкілеттілігі көбейгендіктен қонақ жай қызметі мен қонақ 
үйлер сұраныстар өсуде. Бұл талпыныстар қонақ үйлердің қарқынды өсуіне жəне қайта 
құруларға ынта етеді. Конгресстік туризм мезгілді, оның шыңы көктем мен күз айларында 
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келеді. Қысқы жəне жазғы кезеңдерде бизнес- туристердің белсенділіге төмендейді.Бірақ 
қонақ үйдің жағымды жағы бұнда қосымша қызмет түрлері дамыған: мейрамхана, түнгі 
клубтар, фитнесс-центрлер, конференц-залдар, көптеген жергілікті компаниялар 
презентациялар, семинарлар, пресс-конференциялар үшін жалға алады, жəне де отелдер 
жерлерін офис ретінде жалға береді жəне де көптеген қызмет түрлерін көрсетеді. 
Табыстың көбі негіз емес қызметтерден түседі.   
Эмитент Алматы қаласында қонақ жай бизнесінде нарықтың 10 пайызын құрамақ ойы 
бар.      

 
24. Эмитенттің жасаған, нəтижесінде қызметіне қомақты əсер етуі мүмкін 

келісім-шарттары, келісімдері туралы мəліметтер:  
 

 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай бойынша эмитенттің қызметінің нəтижесіне қомақты 
əсер етілген  келісім-шарттар жоқ. 
 
25. Эмитенттің өз қызметін жүзеге асыруы үшін алынған лицензиялар, 

патенттер, рұқсаттар жөнінде мəліметттер (құжаттың мерзімі мен нөмірі, 
қызмет көрсету мерзімі мен құжат беруші мекеме): 

 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай бойынша эмитенттің келесі лицензиялары бар: 
 

 Мемлекеттік лицензия № 0009496 алкоголь өнімін бөлшектеп сатуға Алматы 
қаласының  экономика жөніндегі Комитетімен 27 мамыр 2002 жылы берілген. 
Лицензияның қолданылу мерзімі – тұрақты; 

 Шетел жұмыс күштерін Қазақстан Республикасына тартуға рұқсат № 000636 Алматы 
қаласының Жұмыспен қамтылу жəне əлеуметтік бағдарламасы департаменті 22 
маусым 2006 жылы берген. қолданылу мерзімі –  22 маусым 2007 жылға дейін; 

 
26. Соңғы екі жыл ішінде немесе нақты қызмет атқару кезеңіндегі таратылған 

өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдері: 
 

Мың тенге 

Қызмет түрі 2005 жыл 2006 жыл 1 тоқсан 2007 ж 

Казино табысы 669 728 1 433 420 342 773 
Басқалар  932 970 237 
 
27. Эмитеттің негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстар, қызметтер) 

кірістілігіне оң жəне теріс əсер ететін: 
 
Позитивтік факторлар: 

 Қазақстан экономикасының ауытқымалы даму қарқы; 
 Отандық экономикаға инвестиция салымының қолайлы ортасы; 
 Қазақстанда халықаралық жəне ішкі туризмнің қарқанды дамуы, сол себептен қонақ 
жай қызметіне сұраныстың тудыруы; 

 Жоғары білікті жəне тəржибесі мол мамандар; 
 Қазақстанда қонақ жай жəне мейрамхана сапасың өсуіне қатысты көптеген шаралар 
ұйымдастырылуы. 

 
Негативік факторлар: 
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01 маусым 2007 ж. қараған жағдай бойынша эмитенттің қызметіне қатысты негативтік 
факторлар болмаған. 
 
28. Эмитенттің өз өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру 

бойынша қызметі: 
 
1) Эмитенттің жалпы жеткізілімдер көлемінің 10 жəне одан да көп пайызға сай келетін ірі 

жеткізушілерінің атаулары мен мекен жайлары: 
 
 
 

ЖШС «AGAT Asia»,  
Алматы қаласы 16,5 % Ойын автоматтарын 

жеткізу 
Болашақта жеткізу 
күтілмейді 

ЖШС «ТБН», 
Алматы қаласы 49 % Жалға беруші Болашақта қызмет 

түрі көрсетіледі 

ЖШС «Номад Секьюрити», 
Алматы қаласы 19 % Күзет қызмет түрі Болашақта қызмет 

түрі көрсетіледі 

 
2) Үлесіне эмитент өнімін таратудан түскен жалпы түсімнің 10 жəне одан көп  пайызға сай 

келетін ірі тұтынушылардың атаулары мен мекен жайлары: 
 

 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай облигация эмитентке шығару проспектісін құрған 
күніне өнімді таратудан түскен жалпы түсімнің 10 жəне одан көп  пайызға сай келетін ірі 
тұтынушылар жоқ. Эмитенттің қызметіне негативтік факторлар жоқ.  
 
29. Эмитент қызметіне əсер ететін негізгі факторлар: 
 
1) Эмитент қызметінің мезгілділігі: 
 
Эмитенттің қызметіне мезгілділік əсер етпейді. 
 
2) Эмитентке жеткізілетін шикізаттың жалпы көлеміндегі импорттың үлесі жəне эмитент 

экспортқа шығаратын өнімнің таратылатын өнімдердің жалпы көлеміндегі үлесі:  
 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай ішінде шикізат, тауарлар (тауарлар, қызметтер) 
импорты мен экспорты жүзеге асырылған жоқ. 
 
3) Мəміле (мəмілелер) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын 

болса, облигациялар  шығарылымы туралы шешім қабылданған күннен бастап алты ай ішінде 
жасалуға немесе орындалуға тиісті мəмілелер туралы мəліметтер: 

 
Эмитентте жоспарланған кеселесі мəлімелер дайындалуда: 

 Салым арқылы жарғы капиталын көбейту 751600000 (Жеті жүз елу бір миллион алты 
жүз мың) тенге; 

 ЖШС «КС «ОРДА кредит» Шымкент қаласы жарғы капиталында үлесін сатып алу;  
 
4) Болашақ міндеттемелер: 
 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай ішінде эмитенттің болашақтық міндеттері эмитентің 
қызметіне негативті əсер еткен жоқ. 
 
5) Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер: 
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01 маусым 2007 ж. қараған жағдай эмитент өз қызметін атқарған уақытта қызметін 
тоқтату немесе шектеуге болатындай сот істеріне қатыспады.   
 
6) Эмитентке немесе оның лауазымды қызметкерлеріне соңғы бір жыл ішінде, мемлекеттік 

мекемелер мен сот тарапынан жасалған əкімшілік санкциялар туралы мəліметтер: 
 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай соңғы бір жыл ішінде эмитентке жəне оның лауазымды 
қызметкерлеріне мемлекеттік мекемелер мен сот тарапынан əкімшілік санкциялар 
салынған жоқ. Қазақстан Республикасының аумағында жəне одан тыс жерде азаматтық, 
қылмыстық, шаруашылық немесе əкімшілік сот процестеріне шағым беруші, жауап 
беруші ретінде қатысқан жоқ жəне тартылған жоқ. 
 
7) Тəуекел ету факторлары: 
 

 Нарықтық тəуекел: валюталық тəуекел, құндылық тəуекел, пайыздық тəуекел,  
кіріске сыртқы ортаның өзгеруі; 

 Саясаттық тəуекел, саясаттық ахуалдың өзгеруінен, эмитенттің немесе жеткізушінің 
жəне тұтынушының қолайсыз қызметінің нəтижесінен; 

 Құқықтық тəуекел, салық жəне кеден заңдарының өзгеруінен байланысты эмитентке 
тікелей жəне қосымша  эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметіне тікелей қатысты;  

 Бəсекелестік тəуекел, эмитенттің көрсеткен қызметінің сапасының жəне 
тұтынушының сұрамының төмендеуінен; 

 əлеуметтік тəуекел, қызметкерлердің біліктілігінің төмендеуінен, білікті емес  
кадрларды іріктеуден, қызметкерлердің сəтсіз психологиялық мінездерінен; 

 Беделді тəуекел, қоғамның пікірінің өзгеруінен жəне эмитентке сенімнің жоғалуынан. 
 
8) Эмитенттің қызметі, эмитент қызметін атқаратын нарықтар туралы басқа ақпарат: 
 
Эмитенттің өзінің қызметін Қазақстан Республикасының атқарады, қарқынды өсуі оң 
əсерін тигізуде. 
 
 

5.   ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 
 
30. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнынан 

бес жəне одан да көп пайызын құрайтын материалдық емес активтер түрлері: 
 
                2007 жылдың 1 сəуіріне 

Атауы Үлесі 
% 

Бастапқы құны, 
(мың тенге) 

Тозуға 
есептелген 
сомасы      

(мың тенге) 

Қалдық құны, 
(мың тенге) 

1С Бағдарламасы: 
сауда жəне қойма  7.7 
Проф. 

100 % 46,0 26,0 19,0 

 
 
31. Баланстық құны негізгі құралдардың жалпы баланстық құнынан бес жəне одан 

да көп пайызын құрайтын негізгі құралдардың түрлері: 
 

2007 жылдың 1 сəуіріне  
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Атауы Үлесі 
% 

Бастапқы құны, 
(мың тенге) 

Тозуға 
есептелген 
сомасы          

(мың тенге) 

Қалдық құны, 
(мың тенге) 

Автокөлік Bentley 
Continental 19 % 10 004,0 

0 
(пайдалану күші 

болмаған) 
10 004,0 

Ойнау автоматы 
"Электронная рулетка" 
AR-8K 2 шт. 

10 % 5 200,0 
0 

(пайдалану күші 
болмаған) 

5 200,0 

Барлығы негізгі 
құралдар    51 997,0 

 
Негізгі құралдарды бағалау болмаған. 
 
32. Инвестициялар: 

2007 жылдың 1 сəуіріне  

Инвестиция түрі  Соммасы (мың тенге) 

Тікелей инвестициялар 3 465

Ұзақ мерзімді инвестициялар 

Инвестициондық портфель 142 855,0

Барлық инвестициялар 146 320,0
 
33. Дебиторлық қарыз: 
 
 Қаржы-қайтару қызметі көрсетілген: 

 ЖШС «M&D»: 
 ЖШС «Zhasland»: 
 ЖШС «Финтекс»: 

9 659,0 мың тенге
67 500,0 мың тенге
6 670,0 мың тенге

− 7 % 
− 53 % 
− 5 % 
 

Аванстық төлем берілген: 
 ЖШС «Бұрған» 28 989 мың тенге − 23 % 

 
34. Жарғылық жəне жеке меншік капиталының мөлшері: 
 
 2007 жылдың 1 сəуіріне  (мың тенге) 

Жарғылық капитал  100,0 

Меншік капитал 929 396,0 

 
35. Қарыздар: 

 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдай ішінде эмитенттің қарыздары жоқ. 
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36. Эмитенттің негізгі қызметті жүзеге асырумен байланысты кредиторлық 
берешегі (жеткізуші алдындағы қарыз, алған аванстары):  

 
Жалға жəне коммунальдық қызмет түрлеріне қарыздары: 
 
ЖШС «ТБН» 98 мың тенге − 86 % 
 
 

6.  БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ 
МƏЛІМЕТТЕР 

 
37. Облигацияларды шығару шешімін қабылдағанға дейінгі барлық тіркелген бағалы 

қағаздар туралы мəлімет:  
 
01 маусым 2007 ж. қараған жағдайына бағалы қағаздардар бұрын шығарылмаған. 
 
 

7.  ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ  
 
38. Облигациялар туралы мəліметтер: 
1) облигация түрі: 

 Атаулы, купонды, қамтамасыз етілмеген. 
 

2) шығарылатын облигациялар саны: 
 
 

Облигациялар 
шығарылымының жалпы 
көлемі: 

 

1 000 000 (Бір миллион) дана. 
 
1 000 000 000,00 (Бір миллиард) тенге. 
 

3) бір облигацияның номиналды құны:  

 1 000,00 (Бір мың) тенге. 

4) облигациялар бойынша сыйақы: 
облигациялар бойынша 
сыйақы ставкасы:  
  
сыйақыны есептеуді 
басталатын күн:  
 
 
сыйақы төлеу мерзімі 
мен айналымы:  
 
 
сыйақы төлеу тəртібі мен 
шарттары (егер инвестор 
Қазақстан 
Республикасының 
азаматы болмаса төлеу 

облигациялар бойынша сыйақы ставкасы тұрақты номиналды 
құнынан 11 %. 
 
Айналымға түскен күнінен бастап. Облигация шығару 
проспектісін тиісті органда мемлекеттік тіркеуден кейін 
оныншы күнінен айналым басталады. 
 
Сыйақы эмитент арқылы əр тоқсан сайын, əр үш ай өтісімен 
облигацияның бастапқы айналым күнінен бастап, барлық 
айналым мерзіміне дейін төленеді. 
 
Эмитент облигация ұстаушылар реестрінің деректеріне сəйкес 
облигация ұстаушыларының банк шоттарына 10 (он) 
календарлық күн ішінде ақша аудару арқылы облигациялар 
бойынша сыйақы төлейді жəне негізгі қарызды өтейді.Сыйақы 
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валютасы жəне 
айырбастау курсы 
көрсетіледі): 
 
 
 
 
 
сыйақыны есептеу үшін 
қолданылатын есептеме: 
 
 
индекстелетін 
облигациялар 
шығарғандағы есептеу 
тəртібі: 
 
Егер сыйақы тіркелген 
мөлшерлемемен болса, 
онда анықтау мөлшері 
көрсетіледі; 

алуға төлемнің бастапқы жəне соңғы күндері сатып алған 
адамдардың құқығы бар. 
Егер тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының резиденті 
емес облигация ұстаушысы болса, купонды сыйақы Қазақстан 
Республикасының аумағындағы банкіне түседі. Сыйақыны 
басқа валютаға айырбастау Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банкі белгіленген курсымен айырбасталады жəне 
облигация иесінің сұранысы бойынша жүргізіледі. 
 
«Қазақстан қор биржасының» регламентіне сəйкес эмитенттің 
купондық сыйақыны төлеуі 360/30 (жылына 360 күн / айына 30 
күн) мезгілдік базасы бойынша есептелінеді. 

 
индекстелетін облигациялар емес. 
 
 
 
 
Сыйақы тіркелген мөлшерлемемен. 

5) облигациялардың айналымы жəне өтемі туралы мəліметтер: 
айналым мерзімі : 
 
Облигацияларды өтеу 
шарттары 
 
 
 
 
 
облигацияларды өтеу 
күні: 
 
облигациялар өтелетін 
жер: 
 
 
облигацияны өтеу 
əдісі: 

облигацияның айналымға түскеннен күннен бастап 3 (үш) жыл. 
 
Облигациялардың өтелуі номинальды құны мен жəне 
сыйақысымен бірге төленеді, аударым облигация иелерінің 
ағымдағы шоттарына айналымнан алынғаннан кейін 10 күн 
ішінде түседі.Облигация айналысының соңғы күнінің басталуы 
күні облигация иелері реестр тізіміне тіркелген облигацияларға 
өтеуге құқылы.  
 
Облигацияның айналымнан түскен күннен бастап 10 күн 
ішінде. 
 
Облигацияды өтеу жəне сыйақы өтеу эмитенттің тұрақты мекен 
жайында өтеледі: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 
Желтоқсан көшесі, 148.  
 
Облигацияды өтеу тіркеушінің реестріне сəйкес жəне 
номинальды құнымен  ұстаушылардың банктік шоттарына 
аудару арқылы 

5-1)  Облигацияларды төлеудің шарттары, тəртібі мен есеп тəсілдері: 
Облигацияларды төлеу 
шарты, тəртібі мен есеп 
тəсілдері: 
 
 
 

Облигация ақшалай қолма-қол емес түрде төленеді.  Жеке 
тұлғалар облигацияны төлеу қолма-қол емес жəне де қолма –
қол эмитенттің кассалық ордері арқылы алса болады. 
Егер облигация жазылу арқылы орналастырса онда төлеу 
шарттары, тəртібі мен есеп тəсілдері эмитент пен инвестор 
арасындағы сатып-алу шартында көрсетіледі. 

5-2)  облигациялар бойынша қамсыздандыру: 

 Облигации қамсыздандырылған. 
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5-3)  облигацияларды арнайы қаржылық ұйым шығарған жағдайда: 

 Эмитент арнайы қаржылық ұйым болып табылмайды.  
5-4)  Облигацияларды иеленушілер туралы мəліметтер 

 Эмитентің  облигациялары қамтамасыз етілмеген жəне де 
иеленушілер көзделмеген. 

5-5)    инфраструктуралық облигациялар шығарғанда: 

 Эмитент инфраструктуралық облигациялар шығаруды 
көздемейді. 

5-6)   облигациялар құқығы бойынша есеп жүргізу тəртібі: 
тіркеушінің атауы:  
  
мекен-жайы : 
 
сымтетігі: 
 
шарттың күні мен нөмірі: 

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы 
 
Алматы қаласы, Айтеке би көшесі, 67 
 
+7 327 2 720 309 
 
№ 118/07-РД 5-ші маусым 2007 жыл 

5-7) төлем агенті туралы мəлімет: 

 
Купондық сыйақыны төлеу жəне облигацияларды сөндіру 
номинальды құнымен төленеді жəне де облигацияны 
ұстаушыларға аударым арқылы төленеді. 

6) Əрбір облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Егер облигацияларды 
мезімінен бұрын өтеу 
немесе өтеп алу 
қарастырылса өтеп алу 
шарты мерзімі 
көрсетіледі. 

 облигация шығарылымының проспектісінде көрсетілген 
мерзімде номиналды құнды алу            құқығы; 

 облигация шығарылымының проспектісінде көрсетілген 
мерзімде сыйақыны алу құқығы; 

 Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес ақпараттарды 
алу құқығы; 

 Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өз талаптарын 
тиісті деңгейде   қанағаттандыру;   

 өздеріне тиесілі облигацияларға еркін өкімдік ету құқығы; 
 Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
облигацияға меншік құқығынан   туындайтын басқа да 
құқықтар. 

 
 
Облигацияның бұл шығарылымен мерзімінен бұрын өтеу жəне 
өтеп алу қарастырылмаған. 
  
 

7) Басталғанда облигациялары бойынша дефолт жарияланатын оқиғалар жəне облигация 
ұстаушылары облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге құқылы болатын жағдайлар: 

 
 
 
 
 
 
 

Эмитенттің облигация дефолты- бұл купондық сыйақының 
толық немесе жартылай төленбеген кезде немесе номинальды 
құнымен сөндіру 20 күн ішінде болмаса, сол күннен сыйақыны 
жəне негізгі қарызды өтеу осы проспект бойынша  көрсетілген 
аяқталған күнге дейін. Көрсетілген мерзім ішінде эмитент өз 
міндемелерін орындамаса облигацияны ұстаушының барлық 
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Эмитенттің 
облигациялармен дефолт 
болған кездегі шаралары, 
облигациядан сыйақы 
төлеу міндеттемелері 
кезіндегі облигация 
ұстаушылардың 
құқықтары: 

құқығы Қазақстан Республикасының заңымен қорғалған. 
Эмитент өз міндеттемені орындамау белгісіз күш жағдайларына 
байланысты болса, қоғам міндеттемелерінің бір бөлігін немесе 
толығымен орындамау жауапкершілігінен босатылады. 
Басталуын алдын-ала білуге болмайтын немесе тоқтатуға 
болмайтын жағдайлар (табиғи апаттар, əскери жағдайлар, т.б.) 
белгісіз күш жағдайлары деп түсініледі. Белгісіз күш жағдайы 
туындаған жағдайда эмитенттің осы Проспекттің 
міндеттемелерін орындау мерзімі жағдайлары мен салдарлары 
болатын уақытша сəйкесінше кейінге қалдырады. 
 
Дефолт жарияланған жағдайда серіктестік оның пайда болу 
салдарын жоюға жəне облигация ұстаушылардң құқығын 
қамтамасыз етілуіне барлық үлесін тигізеді. 
Эмитенттің күнəсінен купонды сыйақы немесе номинал 
бойынша төлемдер кешіктірілген жағдайда серіктестік ақша 
міндеттемесі немесе оның бөлігі орындалған күні Қазақстан 
Республикасының Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру 
ставкасынан есептелетін əрбір кешіктірілген күн үшін 
облигация ұстаушыларына өсімақы есептейді. 

8) опциондар туралы мəлімет: 

 Опциондар қарастырылмаған. 
 
39. Айырбасталымды облигациялар туралы ақпарат 

 

Айырбасталымды облигациялар қарастырылмаған. 
 

40. Облигацияларды орнықтыру əдістері 
 
1) Облигацияларды орнықтыру мерзімі мен тəртібі: 
 
Облигациялар бүкіл айналым мерзімі бойы орнықтырылады. Облигациялар «Қазақстан 
қор биржасы» АҚ сауда-саттықтар өткізу арқылы ұйымдастырылған нарықта, сондай-ақ 
жазылу арқылы ұйымдастырылмаған нарықта орнықтырылады.  
 
2) Жазылу жолымен облигацияларды айырбастау орнықтыру талаптары көрсетіледі 
 
бұл шығарылымда айырбасталатын облигациялар қарастырылмаған  
 
3) Облигацияларды орнықтыруға қатысатын ұйымдар туралы мəліметтер 
 
Басқарушы компания «ОРДА Капитал» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, М.Х. Дулати көшесі, № 2, қызмет көрсету 
шарты № 4  22 мамыр 2007 жылдан. 
 
41. Облигацияларды орнықтырудан түсетін ақшаны пайдалану 
 
Облигациядан түскен ақша Алматы қаласындағы «Қазақстан» қонақ үйінің дамуына 
бағытталады.  
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8.   Қосымша мəліметтер 

 
42. Облигация айналымындағы шектеулер: 
 
Шектеулер жоқ. 
 
43. Облигациялар шығарылымына кеткен шығындар сомасы жəне осы шығындар 

қалай өтелетіндігі туралы мəліметтер: 
    
Облигациялар шығарылымына кеткен шығындар келісім шарт бойынша 300 000 (үш жүз 
мың) теңгені құрайды, қаржы кеңесшісінің қызметіне. Төлем облигация проспектісі 
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігінен тіркеуден өткен соң төленеді. 
 
44. Инвесторлар эмитент жарғысының жəне облигациялар шығарылымы 

проспектінің көшірмесімен таныса алатын жерлер туралы ақпарат: 
 
Инвесторлар серіктестіктің Жарғысының көшірмесімен жəне облигация шығару 
проспектісімен таныса алады жəне инвесторлар арасында таратуды міндетті деп санайтын 
басқа да ақпараттарды мына мекен-жаймен тарата алады:  
 

 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТЕМА Ко.», Қазақстан Республикасы, Алматы 
қаласы, Желтоқсан көшесі, 148; 

 
 Басқарушы компания «ОРДА Капитал» акционерлік қоғамы , Қазақстан Республикасы, 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, М.Х. Дулати көшесі, № 2. 

 
Эмитенттің қызметінің нəтижесі келесі газеттерде жарияланады: 
 

 Республикалық  газет «Егемен Қазақстан» қазақ тілінде; 
 Республикалық газет «Казахстанская правда» орыс тілінде. 

 
 
 
 

Бас директор «ТЕМА Ко.» ЖШС                                                                     Ахметов Б.А. 
 
 
 
Бас есепші                                                                                                           Логинова С.В. 
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