АТАУЛЫ КУПОНДЫҚ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ АЛҒАШҚЫ
ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТІСІ
«ФРИДОМ ФИНАНС»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
(«ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ)

3 000 000 (үш миллион) дана көлемінде
3 000 000 000 (үш миллиард) теңге сомасында

Дайындалған күні
Облигациялардың шығарылым проспекті

«01» Шілде 2015 жыл

Қаржылық көрсеткіштер
ұсынылған күн

«01» Шілде 2015 жыл

Уәкілетті органмен облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу
проспектінде сипатталған облигацияларды алуға қатысты қандай да бір ұсыныстарды
инвесторларға ұсынуды білдірмейді. Облигациялардың шығарылымының мемлекеттік
тіркеуін жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттың мазмұнындағы ақпараттың
анықтығына жауапкершілік алмайды. Облигациялардың шығарылым проспекті тек
Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестілікке ғана тексерілді.
Эмитенттің лауазымды тұл,алары осы проспектінің мазмұнындағы ақпараттың
анықтылығына жауапкершілік алады және онда ұсынылған барлық ақпараттың
анықтылығы мен эмитентке және оның облигацияларына қатысты инвесторларды
жаңылыстырмайтынын растайды.
Алматы қ., 2015 жыл

1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Мемлекеттік тілде
Орыс тілінде

2. Эмитенттің атауы
Толық атауы
«Фридом Финанс»
Акционерлік қоғамы
Акционерное общество
«Фридом Финанс»

Эмитенттің алдыңғы толық және қысқартылған атаулары:
Толық атауы

Қысқартылған атауы
«Фридом Финанс» АҚ
АО «Фридом Финанс»

Қысқартылған атауы

Мемлекеттік тілде

«Seven Rivers Capital» («Севен
Риверс Капитал»)
Акционерлік қоғамы

«Seven Rivers Capital» («Севен
Риверс Капитал») АҚ

Орыс тілінде

Акционерное общество
«Seven Rivers Capital» («Севен
Риверс Капитал»)

АО «Seven Rivers Capital»
(«Севен Риверс Капитал»)

Атауды өзгерту күні - 09.09.2013 жыл
3. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама: 09 қыркүйек 2013 ж., №53501910-01-АҚ;

Қоғамның мемлекеттік қайта тіркеуін жүзеге асырған органның атауы: Алматы
қаласы Әділет департаментінің Бостандық ауданы Әділет басқармасы.

Эмитенттің алғашқы мемлекеттік тіркеу күні: 01 қараша 2006 ж.
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі немесе бизнес – сәйкестендіру нөмірі.

Эмитенттің БСН: 061140003010
5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондары және факс нөмірлері, электрондық
поштасының мекен-жайы туралы ақпарат.
Қазақстан, Алматы қ., Бостандық ауданы, ӘлОрналасқан жері
Фараби даңғылы, 17-үй, «Нұрлы Тау»
Жартылай функционалдық орталық, 4Б блок секциясы, 17-қабат, №4.
Пошталық индекс 050059.
Байланыс
телефондары
және
факс +7 727 311 10 64
+7 727 323 15 55
нөмірлері
+7 727 311 10 76
info@ffin.kz
Электрондық поштаның мекен-жайы
http://almaty-ffin.kz/
Web-сайты
6. Эмитенттің банктік деректемелері.
Бенефициар банкі
БСН
Есептік шоттары
Бенефициар банкінің SWIFT
7. Эмитент қызметінің түрлері.

«Қазкоммерцбанк» АҚ
061140003010
KZ099261802139314000 [KZT]
KZ 959261802139314004 [RUB]
KZ 799261802139314001 [USD]
KZKOKZKX


«Фридом Финанс» АҚ (бұдан әрі – Фридом Финанс, Қоғам немесе Эмитент) өз
қызметінің Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – Қазақстан немесе ҚР) заңнамасына
сәйкес жүзеге асырады, ал негізінде «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының (бұдан
әрі – Заңнама), сондай-ақ 2013 жылдың 9 қыркүйегіндегі Қоғамның Жарғысы негізінде
жүзеге асырады.
Эмитент қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:

бағалы қағаздар нарығында брокерлік – дилерлік қызмет

инвестициялық қоржынды басқару;

кеңестік қызмет;

ақпараттық – аналитикалық қызмет;

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа
қызмет.
8. Егер, эмитент қаржы агенттігі болса, келесі мәліметтер көрсетіледі: 1) 2008 жылғы 4
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес қаржы агенттігі
ретінде экономиканың нақты салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты жүзеге
асыруға уәкілетті эмитенттің құжаты; 2) қаржы агенттігі мәртебесі берілген күн (болған
жағдайда).



Эмитент қаржы агенттігі мәртебесіне ие емес.

9. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық және/немесе Қазақстан
Республикасының рейтинг агенттері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер.

«Эксперт РА» Рейтингтік агенттік Қоғамға бір күнтізбелік жылға жарамдылық
мерзімі бар, 16.04.2015 жылы «А» несиеге қабілеттілік рейтингін (несиеге қабілеттіліктің
жоғарғы деңгейі) берді.
10. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері,
орналасқан жерлері, пошталық мекен-жайлары.
Филиалдардың атаулары

Тіркеу күндері

Орналасқан жерлері

Астана қ. «Фридом Финанс»
АҚ-ның филиалы

07.08.2014 ж.

010000, Қазақстан Республикасы, Астана
қ., Есіл ауданы, Сығанақ к-сі, 15-үй, ЖҒ10а.

Ақтөбе қ. «Фридом Финанс»
АҚ-ның филиалы

08.09.2014 ж.

030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе
облысы, Ақтөбе қ., Ағ. Жұбановтар
даңғылы, 289Б -үй, №1- кабинет.

Ақтау қ. «Фридом Финанс»
АҚ-ның филиалы

25.08.2014 ж.

130000,
Қазақстан
Республикасы,
Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 13-ықшам
ауданы, 55-үй.

Атырау қ. «Фридом Финанс»
АҚ-ның филиалы

02.09.2014 ж.

060011, Қазақстан Республикасы, Атырау
облысы, Атырау қ., Қаныш Сәтпаев
көшесі, 55-үй, 56-пәтер.

Қарағанды қ. «Фридом
Финанс» АҚ-ның филиалы

10.09.2014 ж.

060008,
Қазақстан
Республикасы,
Қарағанды
облысы,
Қарағанды
қ.,
Қазыбек би атындағы аудан, Ерубаев
көшесі, 35-үй, 42-пәтер.

Қостанай қ. «Фридом
Финанс» АҚ-ның филиалы

08.09.2014 ж.

110000,
Қазақстан
Республикасы,
Қостанай
облысы,
Қостанай
қ.,
Баймағамбетов көшесі, 199-үй.

Павлодар қ. «Фридом
Финанс» АҚ-ның филиалы

20.10.2014 ж.

140000,
Қазақстан
Республикасы,
Павлодар облысы, Павлодар қ., Академик
Марғұлан көшесі, 110-үй, 15-кеңсе.

Тараз қ. «Фридом Финанс»
АҚ-ның филиалы

03.09.2014 ж.

080000, Қазақстан Республикасы, Жамбыл
облысы, Тараз қ., Абай даңғылы, 148-үй,
2-пәтер.

Өскемен қ. «Фридом Финанс»
АҚ-ның филиалы

13.09.2014 ж.

0700011, Қазақстан Республикасы, Шығыс
Қазақстан облысы, Өскемен қ., Потанин
көшесі, 21-үй, 4-пәтер.

Семей қ. «Фридом Финанс»
АҚ-ның филиалы

04.03.2015 ж.

071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс
Қазақстан облысы, Семей қ., Міржақып
Дулатов көшесі, 167-үй, 120-пәтер.

Орал қ. «Фридом Финанс»
АҚ-ның филиалы

03.12.2014 ж.

090002, Қазақстан Республикасы, Батыс
Қазақстан облысы, Орал қ., Еуразия
даңғылы, 35/2-үй, 17-кеңсе.

Шымкент қ. «Фрид ом
Финанс» АҚ-ның филиалы

04.09.2014 ж.

160011,
Қазақстан
Республикасы,
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қ.,
Әл-Фараби ауданы, Түркістан көшесі,
65А-үй.

11.
Соңғы аяқталған қаржы жылы үшін эмитенттің қаржылық есебінің аудитін
жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымның (аудитордың аты-жөні, болса,
әкесінің аты), олардың тиесілі коллегияларға (қауымдастықтар, палаталарға) тиістілігін
көрсетумен толық ресми атауы.
Жыл

2012

2013

Аудиторлық ұйымның атауы

Коллегияла
рға
тиістілігі
«UHY SAPA Consulting» Жауапкершілігі Қазақстан
Республикас
шектеулі серіктестігі
Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға ының
мемлекеттік лицензия №0000069, сериясы Аудиторлар
МФЮ-2, 05.10.2010 ж. Лицензия Қазақстан палатасыны
Республикасының Қаржы министрлігімен ң мүшесі
берілген. Жарамдылық мерзімі: мерзімсіз.
«Делойт»
серіктестігі

Жауапкершілігі

шектеулі Қазақстан
Республикас
ының
Аудиторлар

Қызметтердің атауы
2012 жылға «Фридом
Финанс»
АҚ-ның
шоғырланған және жеке
қаржылық
есепшіліктерінің аудиті

31.12.2013
жылға
«Фридом Финанс» АҚның қаржылық жағдайы
туралы есептің аудиті

2014

Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға палатасыны
мемлекеттік лицензия №0000015, сериясы ң мүшесі
МФЮ-2, 13.09.2006ж. Лицензия Қазақстан
Республикасының Қаржы министрлігімен
берілген. Жарамдылық мерзімі: мерзімсіз.

31.12.2014
жылға
«Фридом Финанс» АҚның қаржылық жағдайы
туралы есептің аудиті

Уәкілетті органға проспектін беруге өткен үш жыл ішінде тиесілі қызметтерді көрсетуге
шарттар жасалған, заңды және қаржылық мәселелер бойынша кеңесшілердің, олардың
тиесілі коллегияларға (қауымдастықтар, палаталарға) тиістілігін көрсетумен толық ресми
атауы.
Жыл
2014

Аудиторлық ұйымның атауы
Қызметтердің атауы
«Integrites
Kazakhstan» АҚШ - ның қолданылатын корпоративті құқық
Жауапкершілігі
шектеулі және бағалы қағаздар туралы құқық мәселесі
бойынша меморандумды, ол оған сондай-ақ
серіктестігі
(әлеуетті шешілмеген және тар шеңберде
мамандандырылған) Қазақстан Республикасында,
негізінде Қазақстандық қор биржада АҚШ
компанияларының акцияларының үндеулеріне
шектеулердің болмауы/болуы пәніне бағалы
қағаздар бойынша халықаралық тәжірибені
дайындау жатуы мүмкін.

Егер жоғарыда аталған тұлғалармен шарттан бас тарту жағдайы орын алса, шарттан бас
тарту себебі туралы ақпаратты тараптардың қайсысы бас тартуға бастамашылық еткенін
көрсетумен ұсыну керек.

Проспектін дайындау күнінде, Эмитент аудиторлық және кеңестік қызметтерді
көрсету үшін шарттардан бас тартпады.
12. Корпоративтік басқару кодексін эмитенттің қабылдау күні (егер оны қабылдауды
қоғамның жарғысы қарастырған жағдайда).
 «Фридом Финанс» АҚ-ның корпоративтік басқару кодексі 2015 жылғы 27 қаңтардағы
бірден-бір акционердің шешімімен бекітілген (шешім №15/01).
2. ЭМИТЕНТТІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ
13. Эмитенттің органдарының құрылымы.

2013 жылғы 26 тамызда бекітілген Қоғам Жарғысына сәйкес Эмитенттің басқару
органдары келесілер болып табылады:

Акционерлердің жалпы жиналысы
(жоғарғы орган)

Директорлар кеңесі
(басқару органы)

Басқарма
(атқарушы орган)

Ішкі аудит қызметі
(бақылау органы)

Акционерлердің жалпы жиналысы
Эмитенттің Жарғысына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттігіне келесі
мәселелер жатады:

Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу немесе оны жаңа
редакцияда бекіту;

корпоративті басқарманың кодексінің, сонымен қатар оған өзгертулер мен
толықтыруларды бекіту;

Қоғамның дербес қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы;

Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе қоғамның
орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешімдерді
қабылдау;

Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастар ережелері мен тәртібін, сонымен қатар
олардың өзгеруін анықтау;

Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталушы бағалы қағаздарды шығару
туралы шешімдерді қабылдау;

бір түрдегі орналастырылған акциялары басқа түрдегі акцияларға алмастыру,
осындай алмастырудың ережелері мен тәртібін анықтау туралы шешімді қабылдау;

есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның
мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның
мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар
директорлар кеңесінің мүшелеріне және олардың өздерінің міндеттерін орындағаны үшін
сыйақыларды төлеу және шығындардың орнын толтыру көлемі мен ережелерін анықтау;

Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау;

жылдық қаржылық есепшілікті бекіту;

Қоғамның бизнес-жоспарын бекіту;

есептік қаржылық жылға Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін бекіту,
қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау және
Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің көлемін бекіту;

осы Жарғыда және қолданыстағы заңнамада қарастырылған жағдайлар туындау
барысында Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы
шешімі қабылдау;

қоғамның акцияларын еркін делистингі туралы шешімді қабылдау;

Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан астам пайыздарының
сомасында активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы заңды тұлғаларды
құру немесе қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешімді қабылдау;

Қоғамның, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерді
хабардар ету нысанын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында
орналастыру туралы шешімді қабылдау;

Қоғамның акцияларды қолданыстағы заңнамаға сәйкес сатып алуы барысында
акциялардың құнын анықтау әдістемесін бекіту;

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін анықтау,
сонымен қатар қоғамның жарғысымен осындай тәртіп анықталмаса, бұқаралық ақпарат
құралдарын анықтау;

«алтын акцияны» енгізу және жоққа шығару;

шешімдерді қабылдауы осы жарғымен Акционерлер қоғамының ерекше
құзыреттігіне жатқызылған басқа мәселелер.
Мәселелердің жоғарыда көрсетілген тізімі Қоғам Жарғысының 10.5.-тармағымен бекітілген және
шешімдерді қабылдауы осы жарғымен Акционерлер қоғамының ерекше құзыреттігіне
жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдардың, лауазымдық тұлғалардың және
қызметкерлерінің құзыреттігіне беруге жол берілмейді.
Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі – Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттігіне жатқызылған
мәселелерді шешуден басқа, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын,
Қоғамның органы.
Эмитенттің Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттігіне келесі мәселелер
жатады:

Қоғам қызметінің артықшылықты бағыттарын және Қоғамның даму
стратегияларын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық акттарында
қарастырылған жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған
жағдайлардан басқа жағдайларда акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы
жиналыстарын шақыру туралы шешімді қабылдау;

жарияланған акциялардың мөлшері шеңберінде акцияларды орналастыру (сату),
сондай-ақ орналастырушы (сатушы) акцияладың мөлшері, оларды орналастыру (сату) әдісі
мен бағасы туралы шешімді қабылдау;

Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сату алу
және оларды сатып алу құны туралы шешімді қабылдау;

Қоғамның жылдық қаржылық есепшілігін алдын ала бекіту;

Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару ережелерін
анықтау, сонымен қатар оларды шығару туралы шешімдерді қабылдау;

Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін, оның басшылары
мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар оның өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды
анықтау;

Қоғам Басқармасының лауазымдық жалақысын, еңбекті төлеу және сыйлық ақы
беру шарттарын анықтау;

Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін, оның басшылары
мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар оның өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды
анықтау, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің
еңбекті төлеу және сыйлық ақы беру шарттарын анықтау;

корпоративті хатшыны тағайындау, өкілеттілігінің мерзімін анықтау, оның
өкілеттігін мерзімімен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративті хатшының лауазымдық
жалақысының көлемін және сыйақыларының шарттарын анықтау;

қаржылық есепшіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сонымен қатар
қоғамның акцияларының төлеміне берілген немесе ірі мәміленің пәні болып табылатын
мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне төлем көлемін
анықтау;

қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғамның қызметін ұйымдастыру
мақсаттарында атқарушы органмен қабылданатын құжаттардан басқа), сонымен қатар
қоғамның құнды қағаздарының аукциондарын және жазылымын өткізу шарттары мен
тәртібін бекітетін ішкі құжаттарды бекіту;

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімді қабылдау
және олар туралы ережелерді бекіту;

басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің)
он және одан көп пайыздарын Қоғамның алуы (иелегінен шығаруы) туралы шешімді
қабылдау;
 он және одан көп акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі
акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыреттігіне жататын, заңды
тұлғаның қызметінің мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;

Қоғамның міндеттерін оның өзінің капиталының он және одан көп көлемін
құрайтын көлемге арттыру;

қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпиядан тұратын
Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

ірі мәмілелерді және жасалуында Қоғамның қызығушылығы бар ірі мәмілелерді
жасау туралы шешімді қабылдау;

комитеттерді құру, олардың сандық құрамын бекіту, комитеттердің мүшелерін
бекіту, сонымен қатар комитеттердің қызметін реттейтін ішкі құжаттары туралы
шешімдерді;


акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттігіне жатпайтын, Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған басқа мәселелер.
Мәселелердің жоғарыда көрсетілген тізімі Қоғам Жарғысының 11.2. - тармағымен бекітілген және
Қоғамның атқарушы органына шешу үшін берілуі мүмкін емес.
Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы
Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің ішінен Қоғамның Директорлар
кеңесінің мүшелерінің жалпы санынан ашық дауыс беру арқылы басым дауыспен сайланады.
Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады,
Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысын шақырады және оларда төрағалық етеді,
жиналыстарда хаттаманың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген
тәртіпте жүргізілуін ұйымдастырады.
Қоғамның Басқармасы
Қоғамның атқарушы органының міндеттерін Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарма
Қоғамның ағымдық қызметіне басшылықты жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасы
акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін
орындайды.
Басқарманың құзыреттігіне Қоғамның ағымдық қызметін басқарудың келесі мәселелері жатады:

Қоғамның құрылымын, штаттық кестесін және оның қызметкерлерінің санын
анықтау;

Қоғамның оперативтің қызметін басқару, Акционерлердің жалпы жиналысының,
Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

Қоғамның өңірлік бөлімшелерімен (филиалдарымен, өкілдіктерімен) және басқа
бөлімшелерімен (тиімділік, еңбекті төлеу қоры, кірістер мен шығыстардың сметасы және
т.б.) жұмыс істеу саясатын дайындау және бекіту;

баспа басылымында Қоғамның жылдық қаржылық есепшілігін, акцияларды сатып
алу туралы ұсыныстарды, ірі мәмілелерді аяқтау туралы мәліметтерді және Қазақстан
Республикасының заңнамасындағы талаптарға сәйкес басқа мәліметтерді жариялау;

Қоғамның өткізіліп отырған барлық операцияларының түріне бақылауды жүзеге
асыру;

Қоғамның мақсаттарына қол жеткізу үшін бағытталған шешімдерді қабылдау;

Директорлар кеңесін реттеу саласына қатысы жоқ, Қоғамның ағымдық қызметінің
мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту және олардың орындалуын бақылау;

Директорлар кеңесінің, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерінің
орындалуын бақылау;

Директорлар кеңесінің құзыреттігіне жататын мәселелерді дайындау және оған
бекітуге ұсыну;

Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің
ерекше құзыреттігіне жататыннан басқа, Қоғамның қызметінің барлық басқа мәселелерін
шешу.
14. Эмитенттің Директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) мүшелері.
№,
Қоғамның Директорлар
Соңғы үш жылда және қазіргі
таңда Директорлар кеңесінің
р\т кеңесінің лауазымы, тегі, аты,
әкесінің аты және туылған
Төрағасы және мүшесінің алатын
жылы (тәуелсіз директорды
лауазымдары сондай-ақ қосымша
жұмыс істеумен) және олардың
(директорларды) көрсетумен)
лауазымға кірісу күні

Эмитенттің
директорлар
кеңесінің әрбір
мүшесінің оның
жарғылық
капиталына
(акция/үлес)
және еншілес
және тәуелсіз
ұйымдарға
қатысуы
қатысу үлесін

көрсетумен
1

Қоғамның
Директорлар 25.04.2008 ж. бастап – қазіргі таңға жоқ
кеңесінің Төрағасы - Рахилькин дейін – Қоғамның Директорлар
Аркадий Валерьевич, 28 наурыз кеңесінің Төрағасы;
1969 ж.т.

2

Қоғамның
Директорлар 19.07.2013 ж. бастап – қазіргі таңға жоқ
кеңесінің мүшесі – Миникеев дейін Қоғамның Басқарма Төрағасы;
Роман Дамирович, 21 қыркүйек
18.07.2013 ж. бастап – қазіргі таңға
1978 ж.т.
дейін
Қоғамның
Директорлар
кеңесінің мүшесі;
13.09.2010 ж. бастап - 24.07.2013 ж.
дейін «Teniz Invest» ЖШС-нің
Жобалық қаржыландыру бөлімінің
басшысы;

3

Директорлар кеңесінің мүшесі –
тәуелсіз директор – Мантаева
Мадина Болтаевна, 14 наурыз
1973 ж.т.

27.08.2013 ж. бастап қазіргі таңға жоқ
дейін - Директорлар кеңесінің
мүшесі – Қоғамның тәуелсіз
директоры;
01.06.2013 ж. бастап қазіргі таңға
дейін - Директорлар кеңесінің
мүшесі – «Еуразиялық Капитал»
АҚ-ның тәуелсіз директоры;
31.08.2012 ж. бастап - 16.05.2013 ж.
дейін - «Amanat Insurance» СК» АҚның
Қаржы
басқармасының
басшысы;
01.06.2012 ж. бастап - 20.08.2012 ж.
дейін- «Elite Logistic Kazakhstan»
ЖШС-нің Қаржы директоры.

Алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) құрамының өзгеруі.

2012 жылғы 21 қыркүйектегі №25 Акционерлер кеңесі жиналысының шешімімен
Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Цхай Евгений Владимировичтің
өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Осы шешіммен Директорлар кеңесінің мүшесі
– тәуелсіз директоры лауазымына Садыкова Раушан Назимовна сайланды.

2013 жылғы 17 шілдедегі Бірден – бір акционердің шешімімен Директорлар
кеңесінің мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Садыкова Раушан Назимовнаның,
Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Цой Лариса Андреевнаның, Директорлар
кеңесінің мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо), Қоғамның
Директорлар кеңесінің мүшесі Noh Seok Kyun (Но Сок Кюн), Қоғамның Директорлар
кеңесінің мүшесі Leе Yong Ro (Ли Ёнг Ро) 2013 жылдың 17 шілдесінен өкілеттіліктері
мерзімінен бұрын тоқтатылды. Осы шешіммен Миникеев Роман Дамирович Директорлар
кеңесінің мүшесі ретінде сайланды және Клепова Алла Васильевна Қоғамның тәуелсіз
директоры ретінде 2013 жылдың 18 шілдесінен бастап сайланды.


2013 жылғы 27 тамыздағы №29 Бірден-бір акционердің шешімімен Директорлар
кеңесінің мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры ретінде Мантаева Мадина Болтаевна

сайланды және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Кудайбергенова Елена
Алексеевна 2013 жылдың 27 тамызынан бастап сайланды.

2013 жылғы 13 қыркүйектегі №32 Бірден-бір акционердің шешімімен 2013 жылдың
13 қыркүйегінен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Мантаева Мадина
Болтаевнаның және Кудайбергенова Елена Алексеевнаның (тәуелсіз директор)
өкілеттіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.
Өзгерістердің себептері: Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және өкілеттіліктерін
мерзімінен бұрын тоқтату.
15. Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері (болған жағдайда).
Эмитенттің
Эмитенттің Директорлар
Эмитенттің
Директорлар
Директорлар
кеңесінің комитетінің
Директорлар
кеңесінің
кеңесінің
құзыреттілігі
кеңесінің
комитетінің
комитетінің атауы
комитетінің әрбір лауазымына
мүшесінің атыену күні
жөні және туылған
жылы
«Фридом
Финанс» Қоғамның
директорлар Миникеев
Роман 08.10.2013
АҚ-ның Директорлар кеңесінің
қызметтің Дамирович
кеңесінің
артықшылықты
бағыттарын 21.09.1978 ж.т.
стратегиялық
(даму), Қоғамның стратегиялық Мантаева Мадина
жоспарлау бойынша мақсаттарын
(даму Болтабаевна
08.10.2013
комитеті
стратегияларын)
жасау 14.03.1973 ж.т.
мәселелері
бойынша,
оның
ішінде орта және ұзақ мерзімді
келешекте Қоғамның қызметінің Курбанов Эльбрус 08.10.2013
тиімділігін
арттыруға Кыниязович
көмектесетін
шараларды 29.04.1985 ж.т.
дайындау бойынша мәселелер,
сонымен
қатар
Қоғамның
бюджетіне қатысты мәселелері
бойынша
Қоғамның
Директорлар
кеңесінің
ұсыныстарды ұсыну.
«Фридом
Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесінің ішкі аудиті
бойынша комитеті

Қоғамның қаржылық қызметін
бақылау
және
Қоғамның
Директорлар кеңесіне қажетті
ұсыныстарды
дайындау
тәртібінде
Қоғамның
Директорлар
кеңесінің
құзыреттігіне қатысты немесе
Қоғамның Директорлар кеңесі
зерттейтін мәселелерді анықтау.

Ким
Александра 08.10.2013
Океановна
09.02.1984 ж.т.
Мантаева Мадина 08.10.2013
Болтабаевна
14.03.1973 ж.т.
Миникеев
Роман 08.10.2013
Дамирович
21.09.1978 ж.т.

«Фридом
Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесінің
кадрлар,
әлеуметтік мәселелер,
сыйақылар
және
этика
бойынша
комитеті

Басқарманың қызметін бақылау
және Қоғамның Директорлар
кеңесіне
және
Қоғамның
қызметкерлеріне
әлеуметтік
көмек
көрсетудің
әрекетті
саясатын жасау және әлеуметтік
мәселелерді шешу бойынша
сонымен
қатар
Қоғамның
қызметкерлерінің
білікті
құрамын
құрау,
кадрлық
тәуекелдерді
төмендетуге
бағытталған кадрлық саясатты

Миникеев
Роман 08.10.2013
Дамирович
21.09.1978 ж.т.
Мантаева Мадина 08.10.2013
Болтабаевна
14.03.1973 ж.т.
Абдыкасымова
Лидия
Киымбековна
05.04.1965 ж.т.

08.10.2013

жасау бойынша Басқармасына
ұсыныстарды ұсыну тәртібінде
Қоғамның
Директорлар
кеңесінің
құзыреттігіне
жатқызылған немесе Қоғамның
Директорлар
кеңесімен
зерттелетін
мәселелерді
анықтау.
16. «Фридом Финанс» АҚ-ның Ішкі аудит департаментінің құрамы
Лауазымы
Аты-жөні және туылған
Лауазымға ену күні
жылы
05.12.2014 ж.
Ішкі аудит департаментінің Есенова Гульджамиля
Зайнидиновна
директоры
15.11.1966 ж.т.

Ішкі аудит департаментінің Оспанова Жулдызай
Болатовна
ішкі аудиторы

18.12.2014 ж.

12.12.1988 ж.т.

17. Эмитенттің атқарушы органы.
Эмитенттің
Эмитенттің коллегиалдық атқарушы органы
коллегиалдық
мүшелерінің әрқайсысының соңғы үш жылда
атқарушы органы
атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген, соның
мүшелерінің атыішінде қосарлас қызметі хронологиялық тәртіпте,
жөні, туылған
лауазымға ену күні және өкілеттіліктері
жылы

Эмитенттің
коллегиалды
қ атқарушы
органы
мүшелерінің
әрқайсысын
ың
эмитенттің
төленген
жарғылық
капиталға
және
ұйымдарға
қатысуы,
қатысу
үлесін
көрсетумен
Миникеев
Роман 19.07.2013 ж. бастап қазіргі таңға дейін - Қоғам жоқ
Дамирович, 1978 ж.т. Басқармасының Төрағасы – Қоғамның қызметін
ағымдық басқару;
18.07.2013 ж. бастап қазіргі таңға дейін - Қоғамның
Директорлар кеңесінің мүшесі – Қоғамның қызметін
жалпы басқару;
13.09.2010 ж. - 24.07.2013 ж. Teniz Invest» ЖШС-нің
Жобалық қаржыландыру бөлімінің басшысы – бизнес үдерістерді координациялау, бюджеттік жоспарлау.
Жусупова
Куляш 22.09.2014 бастап қазіргі таңға дейін – «Фридом жоқ
Айтмагамбетовна
Финанс» АҚ, Басқарма Төрағасының орынбасары,
1958 ж.т.
Басқарма мүшесі – жетекшілік етуші бөлімшелерді

басқару, Басқарманың жиналыстарына қатысу;
01.08.2013 ж. бастап – 21.09.2014 ж. дейін «Фридом
Финанс» АҚ, Ішкі аудит департаментінің директоры –
бөлімшелердің аудиторлық тексерулерін өткізу;
19.07.2013 ж. бастап – 31.07.2013 ж. дейін «Фридом
Финанс» АҚ, Корпоративтік қаржылар департаментінің
директоры – корпоративтік жобаларды қолдау;
02.05.2012 ж. бастап – 01.07.2013 ж. дейін, «Zurich
Invest Management» АҚ, Ішкі аудит департаментінің
директоры – аудиторлық тексерулерді өткізу;

Кизатов Алмас
Толегенович, 1977
ж.т.

01.02.2012 ж. бастап – 28.08.2013 ж. дейін, Алматы
гуманитарлық техникалық университеті (қосарлас
қызметі бойынша), «Кәсіби оқыту» кафедрасының
профессоры – оқу үдерісін ұйымдастыру.
03.02.2014 ж. бастап қазіргі таңға дейін Басқарма жоқ
Төрағасының орынбасары, «Фридом Финанс» АҚ-ның
Басқарма мүшесі – Басқарманың жиналыстарына
қатысу, жетекшілік етуші қызметті басқару;
28.02.2013 ж. бастап 02.02.2014 ж. дейін «Фридом
Финанс» АҚ-ның Заң департаментінің директоры –
бөлімшенің қызметін басқару;
03.06.2010 ж. бастап 18.10.2013 ж. дейін «Zurich Invest
Management» АҚ, Басқарма мүшесі, Басқарма
Төрағасының орынбасары, өкілеттілігі: жетекшілік
етуші қызметті басқару;

17.11.2011 ж. бастап 01.04.2012 ж. дейін «СБ «ABrokers» ЖШС-нің директоры - серіктестіктің қызметін
басқару.
Лер
Евгений 09.02.2015 ж. бастап қазіргі таңға дейін Басқарма жоқ
Оскарович, 1983 ж.т. Төрағасының орынбасары, «Фридом Финанс» АҚ-ы
Басқармасының мүшесі - Басқарманың жиналыстарына
қатысу, жетекшілік етуші қызметті басқару;
21.12.2012 ж. бастап 08.02.2015 ж. дейін – Matador
Ventures Ltd. – Жобалар жөніндегі менеджер –
Компанияның жобаларын қолдау, жобалар бойынша
тұтынушыларға қызмет көрсету.
02.10.2011 ж. бастап 20.12.2012 ж. дейін – «Емир Ойл»
ЖШС – есепшілік бойынша директордың орынбасары –
уәкілетті мемлекеттік органдарға есепшілікті беру
мәселелерін бақылау және жетекшілік ету.
07.03.2006 ж. бастап 01.10.2011 ж. дейін - BMB Munai
Inc., қаржы директоры – Компанияның қаржылық
жағдайының мәселелерін, есепшілікті, бюджетті
жоспарлау және орындауды бақылау және жетекшілік
ету.

18. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіліктері басқа коммерциялық ұйымға
(басқарушы ұйымға) берілмеді.
19. 15. Директорлар кеңесінің, атқарушы органның мүшелеріне, эмитенттің басқа басшы
тұлғаларына төленетін сыйақы.
Төленетін сыйақы
Облигацияларды шығару
Облигацияларды шығару
күнінен алдынғы, соңғы үш туралы шешімдерді қабылдау
айдағы сыйақылардың
күнінен бастап келесі он екі
жалпы көлемі (ақшалай,
айдың ішінде төленуі керек,
бағалы қағаздармен немесе
жоспарланудағы
қандай да басқа түрде)
сыйақылардың жалпы
көлемі
Директорлар кеңесі
1 443 мың теңге
6 195,6 мың теңге
Атқарушы орган
9 333,9 мың теңге
37 335,6 мың теңге
20. Эмитенттің ұйымдық құрылымы.

Осы тармақта көрсетіледі:
1) эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары және өкілдіктері
2) эмитенттің қызметкерлерінің жалпы саны, оның ішінде эмитенттің филиалдары және
өкілдіктері - 119 адамды құрайды.
Бірден-бір акционер

2015 жылдың 15 шілдесіндегі №06/15
Басқарма хаттамасына 1-қосымша

Ішкі аудит комитеті
Кадрлар, әлеуметтік мәселелер,
сыйақылар және этика жөніндегі комитет

Ішкі аудит департаменті
Директорлар кеңесі
Корпоративті хатшы

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет

Басқарма төрағасы

Басқарма төрағасының
орынбасары

Басқарма төрағасының
орынбасары

Басқарма төрағасының
орынбасары

Бухгалтерлік есеп
департаменті

Заң департаменті

Тәуекелдерді басқару
департаменті

Есеп және есепшілік
департаменті

Өңірлік желімен
жұмыс істеу жөніндегі
департамент

Бизнес - үдерістерді
оңтайландыру және
автоматтандыру

Басқарма төрағасының
кеңесшілері
Сауда операциялары
департаменті
Тұтынушыларға қызмет
көрсету жөніндегі
департамент

Атқарушы директор

Маркетинг
департаменті
Еңбек ресурстарын
дамыту

департаменті
(HR)

департаменті
Филиалдар

Кешендік бақылау
департаменті

Инвестициялық
қоржынды басқару
департаменті

Әкімшілік
департаменті

Шартты белгілер:
Басқарма

Корпоративті
қаржы
департаменті

Жеке қауіпсіздік
департаменті
Тұтынушыларды
жұмылдыру жөніндегі

департаменті
Тұтынушыларды
ақпараттық қолдау
департаменті (Call-Center)

Ақпараттық
технолгиялар
департаменті

3) эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер
№
Бөлімшенің атауы
Аты-жөні
Туылған күні
1

2

3

4

5
6

7
8

9
10

11

12

13

14

Ішкі аудит департаменті

Департамент директоры
Есенова
Гульджамиля
Зайнидиновна
Бухгалтерилік есеп департаменті
Бас бухгалтер
Оспанова
Гульмира
Молдашевна
Есеп және есепшілік департаменті
Диператаменті
директоры
Айтбаева
Жамиля
Жараскановна
Инвестициялық қоржынды басқару Департамент директоры
департаменті
Хасенова
Алия
Сериккалиевна
Корпоративтік қаржылар департаменті
Сауда операцияларының департаменті
Департамент директоры
Игнатовский
Роман
Вадимович
Тұтынушыларға
қызмет
көрсету жөніндегі департамент
Тұтынушыларды ақпараттық қолдау Департамент директоры
департаменті (Call Center)
Суглобова
Ирина
Викторовна
Заң департаменті
Департамент директоры
бос
Әкімшілік департамент
Департамент директоры
Абдыкасымова
Лидия
Киымбековна

15.10.1966 ж.т.

Өзіндік қауіпсіздік департаменті

20.11.1977 ж.т.

Департамент директоры
Сытник
Руслан
Валерьевич
Маркетинг департаменті
Департамент директоры
Фахрутдинова
Рамина
Насхатовна
Тұтынушыларды
жұмылдыру Департамент директоры
жөніндегі департамент
Сулименко
Алексей
Сергеевич
Тәуекелдерді басқару департаменті
Департамент директоры
Умиралиева
Асель
Жольшановна

06.06.1973 ж.т.
08.04.1985 ж.т.

28.08.1981 ж.т.

05.07.1989 ж.т.

12.07.1974 ж.т.

05.04.1965 ж.т.

18.09.1988 ж.т.
24.10.1982 ж.т.
30.01.1980 ж.т.

15

Комплаенс - басқару департаменті

16

Бизнес-үдерістерді оңтайландыру және Департамент директоры
27.03.1977 ж.т.
автоматтандыру департаменті
Чернецкая
Елизавета
Александровна

17

Еңбек
ресурстарын
дамыту департаменті (HR)
Өңірлік желімен жұмыс істеу жөніндегі Департамент директоры
департамент
Кудайбергенова
Елена
Алексеевна

18

Департамент директоры
бос

28.04.1984 ж.т.

19

Ақпараттық
департаменті

технолгиялар -

-

3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖӘНЕ
АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ

№

21. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары).
Акционер – заңды тұлғаның
Акционердің
толық атауы және орналасқан Қоғамның
жері немесе акционер - жеке
орналастырыл
тұлғаның тегі, аты, әкесінің
ған
акцияларының
аты, туылған жылы
он және одан
көп
пайыздарына
иеленуді
бастаған күні

«Фридом Финанс»
Жауапкершілігі шектеулі қоғам
Инвестициялық компания

1.

10.06.2013 г.

Акционерге
тиесілі
Қоғамның
акцияларының
саны және түрі

Қоғамның
орналастырылғ
ан
акцияларының
он және одан
көп
пайыздарына
иеленуші,
акционерге
тиесілі, дауыс
беруші
акциялардың
пайыздық
қатынасы

1 548 000

100 %

қарапайым
акциялар

Ресей Федерациясы, 127051,
Мәскеу қ., Трубный к-сі, 23-үй,
2-корпус.
«Фридом Финанс» ИК ЖШҚ-ның жарғылық капиталында қатысу үлестерінің он және одан
да көп пайызын иеленетін қатысушылары

№
1.

«Фридом Финанс» ИК ЖШҚ қатысушысы
Турлов Тимур Русланович
13.11.1987 ж.т.
Ресей Федерация азаматы

Қатысу сыбағасы
100 %

22. Заңды тұлғалардың толық атауын, орналасқан жерін, оның жарғылық капиталындағы
эмитент акцияларының (үлесінің) проценттік арақатысын, қызмет түрін, бірінші
басшысының аты-жөнін көрсете отырып эмитент он және одан да көп процентін құрайтын
акцияларын (үлестерін) иеленген заңды тұлғалар туралы мәліметтер.

Эмитент Проспект күніне басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталында
акцияларға (үлестерге) ие емес.
23. Эмитент қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер,
қауымдастықтар, консорциумдер туралы ақпарат.
 Эмитент өндірістік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге,
қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.
24. Эмитенттің басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер.
Жеке тұлғалар

№
1

Аты - жөні
2
Рахилькина
Галина
Максимовна

Туылған
күні
3
09.07.1945 ж.

Аффилиирл
еуді
мақұлдау
үшін негіз
4
«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

Аффилиирл
еу
туындаған
күн
5
01.11.2006
ж.

Рахилькин
Валерий Шаевич

19.09.1944 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

01.11.2006
ж.

Рахилькина Юлия
Викторовна

05.12.1969 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

01.11.2006
ж.

Миникеев Дамир
Тагирович

02.01.1960 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы
18.07.2013
ж.

Миникеева Ольга
Дмитриевна

08.07.1960 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64-

18.07.2013
ж.

Ескерту
6
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және
8)
тармақшаларында
аталған
жеке
тұлғаның
жақын
туыстары,
жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
туыстары
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)

бабы 1тармағының
2тармақшасы

Миникеева
Наталья
Сергеевна

21.01.1980 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы
18.07.2013
ж.

Миникеев Данил
Дамирович

01.04.1989 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы
18.07.2013
ж.

Миникеева
Екатерина
Сергеевна

16.12.1988 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы
18.07.2013
ж.

Макарова Тамара
Сергеевна

30.06.1950 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы
18.07.2013
ж.

және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын

Макаров Дмитрий
Сергеевич

29.06.1985 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы
18.07.2013
ж.
22.09.2014

Жусупов Марат
Абжанович

02.05.1940 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

Жусупов Артур
Маратович

01.11.1984 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

22.09.2014

1925 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

22.09.2014

27.08.1951

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

22.09.2014

Жаксыбекова
Башен

Досанова
Гульнара
Айтмагамбетовна

«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы

(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
Жаксыбекова Зия
Айтмагамбетовна

21.02.1955 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

22.09.2014

Жаксыбекова
Кулян
Айтмагамбетовна

22.09.1960 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

22.09.2014

Жолакова Ора
Айтмагамбетовна

13.10.1962 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

22.09.2014

Кистауова Айман
Абжановна

18.10.1938 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

22.09.2014

Лер Сания
Нурлановна

11.10.1983 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1-

09.02.2015

«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)

тармағының
2тармақшасы

Лер Оскар
Эдуардович

11.06.1946 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

09.02.2015

Лигновская
Валентина
Ивановна

06.05.1946 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

09.02.2015

Лер Илья
Оскарович

18.04.1997 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

09.02.2015

Исина Казигуль
Курмановна

21.02.1941 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

03.02.2014
ж.

тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын

Кизатов Фархад
Толегенович

26.01.1966 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

03.02.2014
ж.

Кизатов Арман
Толегенович

26.09.1970 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

03.02.2014
ж.

Кизатов Олжас
Толегенович

25.03.1977 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

03.02.2014
ж.

Турлов Тимур
Русланович

13.11.1987 ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
3тармақшасы

10.06.2013
ж.

Турлов Руслан
Русланович

05/02/1957

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының
1)
тармақшасында
аталған
заңды
тұлғаның лауазымдық
тұлға
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын

Метакса Елена
Евгеньевна

16/09/1965

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

Турлова Елена
Васильевна

04/07/1985

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

Снытко Василий
Юрьевич

19/01/1962

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

Снытко Светлана
Сергеевна

17/11/1966

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

Снытко Юрий
Васильевич

02/06/1989

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы

(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
Повалишин
Максим
Сергеевич
28.03.1983

Повалишина
Инна
Владимировна

27.07.1962

Повалишин
Сергей Сергеевич

27.03.1958

Бринькова Лилия
Сергеевна

06.06.1988

Козлов Владимир
Николаевич
20.04.1975

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
3тармақшасы

10.06.2013
ж.

«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының
1)
тармақшасында
аталған
заңды
тұлғаның лауазымдық
тұлға

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
3-

10.06.2013
ж.

«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының
1)
тармақшасында
аталған
заңды
тұлғаның лауазымдық
тұлға

тармақшасы

Козлова Елена
Владимировна

06.10.1949

Козлов Николай
Михайлович

30.03.1951

Клюшнев Игорь
Викторович

07.02.1982

Клюшнева Ирина
Васильевна

26.10.1954

Неверова Анна
Александровна
03.03.1982

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
3тармақшасы

10.06.2013
ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2-

10.06.2013
ж.

«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының
1)
тармақшасында
аталған
заңды
тұлғаның лауазымдық
тұлға
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке

тармақшасы

Неверов
Александр
Сергеевич

02.10.1954

Неверова Зарема
Иосифовна

25.08.1956

Неверова Юлия
Александровна

1

«Фридом
Финанс»
Жауапкершілігі
шектеулі қоғам
Инвестициялық
компания

15.07.1985

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

«Акционерлі
к қоғамдар
туралы» ҚР
Заңының 64бабы 1тармағының
2тармақшасы

10.06.2013
ж.

Заңды тұлғалар
Мемлекеттік «Акционерлі
тіркеу туралы
к қоғамдар
куәлік
туралы» ҚР
Сериясы 77
Заңының 64№ 016003797,
бабы 109.01.2013 ж. тармағының
берілген,
1Ресей
тармақшасы
Федерациясы,
127051,
Мәскеу қ.,
Трубный к-сі,
23-үй, 2корпус.

10.06.2013

тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын
«Акционерлік
қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 64-бабы 1тармағының 1), 3)
және 8)
тармақшаларында
аталған жеке
тұлғаның жақын
туыстары, жұбайы
(зайыбы), жұбайының
(зайыбының) жақын

Қоғамның ірі
акционері

25. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған мәмілелер.
Жасау күні
Шешім
Аффилиирленген
Мәміле сомасы
қабылдаушы орган
тұлғаның атауы
20.06.2014
«Фридом
Финанс» Турлов
Тимур 15 000 000 (он бес
АҚ-ның Директорлар Русланович,
миллион) теңге
кеңесі
1987 ж.т.
10.07.2014

01.08.2014

«Фридом
Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі
«Фридом
Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі

26.09.2014

«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі

29.09.2014

«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі

02.10.2014

«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі

10.10.2014

«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі
«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі

15.10.2014

16.10.2014

«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі

Турлов
Тимур
Русланович,
1987 ж.т.
«Фридом Финанс»
Жауапкершілігі
шектеулі қоғам
Инвестициялық
компания
Мемлекеттік тіркеу
туралы
куәлік
Сериясы
77
№
016003797, 09.01.2013
ж. берілген, Ресей
Федерациясы, 127051,
Мәскеу қ., Трубный ксі, 23-үй, 2-корпус.
«Фридом Финанс»
Жауапкершілігі
шектеулі қоғам
Инвестициялық
компания
Мемлекеттік тіркеу
туралы куәлік
Сериясы 77 №
016003797, 09.01.2013
ж. берілген, Ресей
Федерациясы, 127051,
Мәскеу қ., Трубный ксі, 23-үй, 2-корпус.
«Фридом Финанс»
Жауапкершілігі
шектеулі қоғам
Инвестициялық
компания
Миникеев
Роман
Дамирович, 1978 ж.т.

137 000 000 (жүз отыз
жеті миллион) теңге

«Фридом Финанс»
Жауапкершілігі
шектеулі қоғам
Инвестициялық
компания
Мемлекеттік тіркеу
туралы куәлік
Сериясы 77 №
016003797, 09.01.2013
ж. берілген, Ресей
Федерациясы, 127051,
Мәскеу қ., Трубный ксі, 23-үй, 2-корпус.

13 008 445,80 (он үш
миллион сегіз мың
төрт жүз қырық бес)
теңге

1 200 000
(бір
миллион екі жүз мың)
теңге

39 923 600
(отыз
тоғыз миллион тоғыз
жүз жиырма үш мың
алты жүз) теңге
14 980 350 (он төрт
милион тоғыз жүз
сексен мың үш жүз
елу) теңге

10 382 925
(он
миллион
үш
жүз
сексен екі мың тоғыз
жүз жиырма бес)
теңге
-

12 965 643,75 (он екі
миллион тоғыз жүз
алпыс бес мың алты
жүз қырық үш) теңге

20.10.2014

«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі

21.10.2014

«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі

28.10.2014

«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі
«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі

28.11.2014

10.12.2014

09.01.2015

03.02.2015

09.02.2015

11.02.2015

04.03.2015

11.03.2015

11.03.2015

«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі
«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі
«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі
«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі

«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі
«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі
«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі
«Фридом Финанс»

«Фридом Финанс»
Жауапкершілігі
шектеулі қоғам
Инвестициялық
компания
Турлов
Тимур
Русланович,
1987 ж.т.

17 958 059,80 (он жеті
миллион тоғыз жүз
елу сегіз мың елу
тоғыз)

17 997 029 (он жеті
миллион тоғыз жүз
тоқсан жету мың
жиырма тоғыз) теңге
Тимур 30 000 000
(отыз
миллион) теңге

Турлов
Русланович,
1987 ж.т.
«Фридом Финанс»
Жауапкершілігі
шектеулі қоғам
Инвестициялық
компания
Мемлекеттік тіркеу
туралы
куәлік
Сериясы
77
№
016003797, 09.01.2013
ж. берілген, Ресей
Федерациясы, 127051,
Мәскеу қ., Трубный ксі, 23-үй, 2-корпус.
Гришин
Сергей
Викторович,
23.10.1987 ж.т.
Турлов
Тимур
Русланович,
1987 ж.т.
Жусупова
Куляш
Айтмагамбетовна
1958 ж.т.
«Фридом Финанс»
Жауапкершілігі
шектеулі қоғам
Инвестициялық
компания
Мемлекеттік тіркеу
туралы
куәлік
Сериясы
77
№
016003797, 09.01.2013
ж. берілген, Ресей
Федерациясы, 127051,
Мәскеу қ., Трубный ксі, 23-үй, 2-корпус.
Турлов
Тимур
Русланович,
1987 ж.т.
Турлов
Тимур
Русланович,
1987 ж.т.
Турлов
Тимур
Русланович,
1987 ж.т.
Турлов
Тимур

15 954 500 (он бес
миллион тоғыз жүз
елу төрт мың бес жүз)
теңге

155 000 000 (жүз елу
бес миллион) теңге
10 230 000
(он
миллион екі жүз отыз
мың) теңге
4 500 000
(төрт
миллион бес жүз
мың) теңге
1 500 000
(бір
миллион бес жүз
мың)

10 000 000
миллион) теңге

(он

27 007 500 (жиырма
жеті миллион жеті
мың бес жүз) теңге
10 465 300,44 (он төрт
жүз алпыс бес мың
үш жүз) теңге
1 375 290
(бір

АҚ-ның Директорлар
кеңесі

Русланович,
1987 ж.т.

27.03.2015

«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі

Турлов
Русланович,
1987 ж.т.

31.03.2015

«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі
«Фридом Финанс»
АҚ-ның Директорлар
кеңесі

Турлов
Русланович,
1987 ж.т.
Турлов
Русланович,
1987 ж.т.

15.04.2015

миллион
үш
жүз
жетпіс бес мың екі
жүз тоқсан) теңге
Тимур 8 999 975,53
(сегіз
миллион тоғыз жүз
тоқсан тоғыз мың
тоғыз жүз жетпіс бес)
теңге
Тимур 25 000 118,
18
(жиырма бес миллион
жүз он сегіз) теңге
Тимур 1 208 665,42
(бір
миллион екі жүз сегіз
мың алты жүз алпыс
бес) теңге

26.
Арнайы
қаржылық
компанияның
облигацияларын
шығару
барысында
аффилиирленгенді мақұлдау үшін негіз және оның туындау күнін көрсетумен секьюриттеу
мәмілесінің тараптарының аффилиирленгендігі туралы ақпарат ашылады

Эмитент Проспекті дайындау күнінде арнайы қаржылық компания болып
табылмайды.
4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ
(егер эмитент IAS 27 қаржылық есепшіліктің халықаралық стандартына сәйкес топтың
құрамына кірсе, онда осы бөлім барлық топтың шоғырланған қаржылық есепшілігінің
негізінде толтырылады)
27. Эмитент қызметінің жалпы үрдістерінің қысқаша сипаты, оның ішінде эмитенттің негізгі
қызмет түрлері бойынша
1) Эмитенттің бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:
2015 жылдың 1 шілдесі бойынша құнды қағаз рыногы 50 ұйыммен ұсынылған. Құнды
қағаз
рыногында қызметжасайтын Компаниялардың
активтері
2015
жылдың
2
тоқсаны бойынша 92 672 миллиард теңге құрап. 40 132 млн теңгеге төмендеді, яғни -30,22% 01.01.2015 салыстырғанда.
2015 жылдың екінші тоқсаны бойынша құнды қағаз кәсіби қатысушылардың жиынтық
финанс көрсеткіштері жалпы төмендеді. 2015 жылдың қантар-маусымы бойынша жиынтық
активтер 92,7 миллиард теңге, немесе 30,22 пайызға азайды, міндеттемелер 18,997 миллиард
теңгені, немесе 4,05 пайызға ұлғайды, қаржы 73,7 миллиард теңге, немесе 35,68 пайызға азайды.

Жиынтық активтер,
оның ішінде.:
брокерлер-дилерлер
(сонымен
қатар
АӨҚО-ның
қатысушылары)
ТӘС
тіркеуші
Міндеттемелер*,
оның ішінде
брокерлер-дилерлер
(сонымен
қатар
АӨҚО-ның

(млн. теңге)
өзегру %-да
-30,22%

01.01.2015
132 804

01.07.2015
92 672

2 032

2 077

2,22%

130 048
724
18 257

89 938
657
18 997

-30,84%
-9,25%
4,05%

185

192

3,78%

қатысушылары)
ТӘС
тіркеуші
Капитал*,
оның
ішінде
брокерлер-дилерлер
(сонымен
қатар
АӨҚО-ның
қатысушылары)
ТӘС
тіркеуші
Жарғылық
капитал*, в т.ч.:
брокерлер-дилерлер
(сонымен
қатар
АӨҚО-ның
қатысушылары)
ТӘС
Регистратор

18 040
32
114 547

18 771
34
73 674

4,05%
6,25%
-35,68%

1 847

1 886

2,11%

112 008
692
135 219

71 166
622
94 492

-36,46%
-10,12%
-30,12%

2 158

2 158

0,0%

131 978

91 251
1 083

-30,86%
0,0%

1 083

2015 жылдың 1 шілдесі жағдай бойынша бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші
компанияларды шартты түрде 4 топқа бөлуге болады:
1) Бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші ЕДБ
2) ЕДБ-мен аффилиирленген, бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компаниялар
3) Бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компаниялар
4) Өзгелер (мемлекеттік мекемелер және олармен аффилиирленген)
1) Бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші ЕДБ:
"Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ Еншілес банкі)
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ
"Delta Bank" АҚ
"ForteBank" АҚ
"Kaspi Bank" АҚ
"Qazaq Banki" АҚ
"АТФБанк" АҚ
"Қазақстан даму банкі " АҚ
"Банк ЦентрКредит" АҚ
"БанкПозитив Қазақстан (Апоалим Б.М. Банкінің Еншілес банкі)" АҚ
ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ» ЕБ АҚ
"Еуразиялық банк" АҚ
"Қазинвестбанк" АҚ
"Қазкоммерцбанк" АҚ
"Қазақстан халық жинақ банкі" АҚ
"Ситибанк Қазақстан" АҚ
"Цеснабанк" АҚ
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ
"RBS (Kazakhstan)" Еншілес банкі АҚ
"Альфа-Банк" Еншілес банкі АҚ
"Ресей Жинақ банкі" АҚ Еншілес банк
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ Еншілес ұйымы
"Нұрбанк" АҚ

"Банк "Bank RBK" АҚ
2) ЕДБ-мен аффилиирленген, бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші
компаниялар:
"Нұрбанк" еншілес ұйымы" АҚ "MONEY EXPERTS" АҚ
"Halyk Finance" Қазақстан Халық Банкі еншілес ұйымы" АҚ
"БТА Банк" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "БТА Секьюритис" АҚ
"Еуразиялық Капитал" АҚ
"Қазкоммерц Секьюритиз"АҚ ("Қазкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы)
"Цесна Капитал" АҚ
"BCC Invest"АҚ - "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы
3) Бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компаниялар:
"CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ
"Private Asset Management" АҚ
"SkyBridge Invest" АҚ
"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ
"ZIM Capital" АҚ
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ
"Алиби Секьюритиз" АҚ
"JAZZ CAPITAL" Брокерлік үйі" АҚ
"Астана-Инвест" Инвестициялық Үйі" АҚ
"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
"ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ
"Фридом Финанс" АҚ
4) Өзгелер (мемлекеттік мекемелер және олармен аффилиирленген):
" Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ
" Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
"Қазпошта" АҚ
"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" ММ
1) Бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші ЕДБ:
(мың теңгеде)
Атауы
"Қазкоммерцбанк" АҚ

Активтер жиыны

Міндеттемелер
жиыны

Меншікті
капитал
жиыны

4 247 077 000

3 831 036 000

416 041 000

2 633 481 000

2 175 323 000

458 158 000

"Цеснабанк" АҚ

1 316 836 133

1 208 092 069

108 744 064

"Қазақстан даму банкі " АҚ

1 306 686 037

903 718 416

312 967 621

"Ресей Жинақ банкі" АҚ Еншілес
банк

1 280 918 000

1 141 056 000

139 862 000

"Қазақстан халық жинақ банкі" АҚ

"Банк ЦентрКредит" АҚ

1 106 295 000

1 020 816 000

85 479 000

"Kaspi Bank" АҚ

986 993 096

880 337 342

106 655 754

"Еуразиялық банк" АҚ

835 967 999

767 705 249

68 262 750

"Ситибанк Қазақстан" АҚ

378 559 348

317 179 126

61 380 222

"Нұрбанк" АҚ

295 962 265

255 209 610

40 752 655

"Delta Bank" АҚ

285 939 365

253 557 352

32 382 013

Еншілес банк "Альфа-Банк" АҚ

246 969 087

219 184 940

27 784 147

"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
АҚ

193 756 060

171 316 962

22 439 098

"Qazaq Banki" АҚ

151 304 004

139 071 802

12 232 202

"АТФБанк" АҚ

149 707 679

906 770 132

77 455 901

"Altyn Bank" (("Қазақстан Халық
Банкі" АҚ-ның Еншілес банкі") АҚ

136 717 406

109 277 659

27 439 747

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ Еншілес
ұйымы

135 098 863

135 000 221

18 098 642

"Казинвестбанк" АҚ

90 110 572

79 017 246

11 093 326

"RBS (Kazakhstan)" Еншілес банкі
АҚ

71 118 713

58 003 335

13 115 378

"Эксимбанк Қазақстан" АҚ

54 698 798

41 696 744

13 002 054

ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ» ЕБ АҚ

33 108 546

13 961 846

19 146 700

17 610 395

6 825 151

10 785 244

518 562 645

462 272 008

56 290 637

"БанкПозитив Қазақстан (Апоалим
Б.М. Банкінің Еншілес банкі)" АҚ

"Банк "Bank RBK" АҚ

Бірінші топқа екінші дәрежелі 23 банк кіреді. 31.12.2014 жылға топты "Қазкоммерцбанк" АҚ-ы 4
247 млрд. теңге активімен басқарады. "БТА Банк" АҚ-мен бірігудің арқасында 2014 жылға
активтер бойынша өсім
- 64,21% құрады. Өткен жылдың көшбасшысы - "Қазақстан халық жинақ банкі" АҚ-ы
активтерінің көлемі 2 633 млрд. теңгемен екінші орынды ұстауда.
2) ЕДБ-мен аффилиирленген, бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші
компаниялар
(мың теңгеде)

Атауы

Активтер жиыны

Міндеттемелер
жиыны

Меншікті
капитал жиыны

"БТА Банк" акционерлік қоғамының
еншілес ұйымы "БТА Секьюритис"
АҚ

26 092 886

821 918

25 270 968

"Halyk Finance" Қазақстан Халық
Банкі еншілес ұйымы" АҚ

24 103 143

12 664 181

11 438 962

"BCC Invest"АҚ - "Банк
ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы

7 812 160

1 121 645

6 690 515

"Қазкоммерц Секьюритиз"АҚ
("Қазкоммерцбанк" АҚ еншілес
ұйымы)

6 375 110

3 906 495

2 468 615

"Цесна Капитал" АҚ

3 380 156

51 784

3 328 372

"Нұрбанк" еншілес ұйымы" АҚ
"MONEY EXPERTS" АҚ

958 736

7 376

951 360

"Еуразиялық Капитал" АҚ

784 328

40 503

743 825

Екінші топқа ЕДБ-мен аффилиирленген 7 компания кіреді. Топтың айқын көшбасшылары "БТА Банк"
және "Қазақстан халық жинақ банкі" АҚ-ның ешілес компаниялары - "БТА Секьюритис" және "Halyk
Finance" болып табылады. Осы компаниялардың активтері өткен жылдың өзінде-ақ 20 млрд. теңгеде
белгіден асты. 2014 жылда "Halyk Finance" активтерінің өсуі 7,33%-ды құрағандығын атап өту керек.
"БТА Секьюритис" активтері керісінше -3,17%-ға төмендеді.
3) Бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компаниялар:
Атауы

Активтер
жиыны

Міндеттемелер
жиыны

Меншікті
капитал жиыны

"Астана-Инвест" Инвестициялық Үйі"
АҚ

6 522 260

25 013

6 497 247

"Алиби Секьюритиз" АҚ

1 174 940

2 401

1 172 539

"CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ

1 169 657

47 377

1 122 280

"ОРДА Капитал" Басқарушы компания"
АҚ

933 464

21 379

912 085

"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ

909 290

25 504

883 786

"JAZZ CAPITAL" Брокерлік үйі" АҚ

872 957

30 430

842 527

"Сентрас Секьюритиз" АҚ

854 911

26 444

828 467

"SkyBridge Invest" АҚ

812 272

325 948

486 324

"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі"
АҚ

768 446

214 262

554 184

"ZIM Capital" АҚ

766 273

172 967

593 306

"Private Asset Management" АҚ

711 994

110 453

601 541

"Фридом Финанс" АҚ

703 496

36 323

667 173

"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ

431 759

18 054

413 705

Үшінші топқа бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компаниялар жатады. Осы топ
басым қатысушылардың арасында жоғарғы бәсекелестікті көрсетеді. 2014 жылға активтердің
көлемдері бойынша мәліметтерге сәйкес 700 млн. теңгеден 875 млн. теңгеге дейінгі аралықты
бірден 7 компания иеленеді. 2013 жылда активтердің көлемдерінің ұқсас аралығына тек 5
компания кіргендігін атап өту керек. Дүниежүзіндегі жағымсыз саяси жағдайдың, бірқатар
экономикалық көрсеткіштердің төмендеуі, 2014 жылдың ақпан айындағы теңгенің құлдырауы
нәтижесінде осы топтың активтерінің жалпы көлемі 2013 жылы 22,222 млрд. теңгеден 2014 жылы
16,631 млрд. теңгеге дейін қысқарды.
Бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компаниялардың активтерінің
көлемдері:
2014 жылдың 31 қаңтарындағы жағдайы бойынша "Фридом Финанс"
АҚ-ның негізгі
бәсекелестері 712 млн. теңгеден 768,4 млн. теңгеге дейінгі көрсеткіштермен "Private Asset
Management" АҚ, "ZIM Capital" АҚ және "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ болып
табылады.
(мың теңгеде)
№ Атауы
31.12.2014 ж.
31.12.2013 ж.
Өзгерістер
1
"Астана-Инвест" Инвестициялық Үйі" АҚ
6 522 260
7 556 456
-13,69%
2
"Алиби Секьюритиз" АҚ
1 174 940
1 204 103
-2,42%
3
"CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ
1 169 657
1 171 726
-0,18%
4
"ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ
933 464
730 265
27,83%
5
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ
909 290
4 463 044
-79,63%
6
"JAZZ CAPITAL" Брокерлік үйі" АҚ
872 957
1 503 887
-41,95%
7
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
854 911
735 880
16,18%
8
"SkyBridge Invest" АҚ
812 272
802 335
1,24%
9
"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ
768 446
806 266
-4,69%
10 "ZIM Capital" АҚ
766 273
724 359
5,79%
11 "Private Asset Management" АҚ
711 994
636 024
11,94%
12 "Фридом Финанс" АҚ
703 496
972 779
-27,68%
13 "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ
431 759
915 366
-52,83%
Бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компаниялардың меншікті
капиталының көлемдері:
2014 жылдың 31 қаңтарындағы жағдайы бойынша "Фридом Финанс"
АҚ-ның негізгі
бәсекелестері 601,5 млн. теңгеден 842,5 теңгеге дейінгі көрсеткіштермен "Private Asset
Management" АҚ, "Сентрас Секьюритиз" және "JAZZ CAPITAL" Брокерлік үйі" АҚ болып
табылады.
(мың теңгеде)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Атауы
"Астана-Инвест" Инвестициялық Үйі" АҚ
"Алиби Секьюритиз" АҚ
"CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ
"ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ
"JAZZ CAPITAL" Брокерлік үйі" АҚ
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
"SkyBridge Invest" АҚ
"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ
"ZIM Capital" АҚ
"Private Asset Management" АҚ
"Фридом Финанс" АҚ
"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ

31.12.2014 ж.
31.12.2013 ж.
Өзгерістер
6 497 247
6 991 302
-7,07%
1 172 539
1 162 889
0,83%
1 122 280
1 142 146
-1,74%
912 085
706 090
29,17%
883 786
1 064 411
-16,97%
842 527
1 474 168
-42,85%
828 467
704 190
17,65%
667 173
910 671
-26,74%
601 541
628 396
-4,27%
593 306
623 873
-4,90%
554 184
580 962
-4,61%
486 324
684 736
-28,98%
413 705
853 963
-51,55%

Даму үрдісінің баяулауы және Қазақстандағы құнсызданудың анағұрлым жоғарғы деңгейіне
байланысты, 2014 жыл экономика және негізінде бағалы қағаздардың жергілікті нарығы үшін
ауыр болды. Жағдайды салық салуға дейінгі табыс және 2013-2014 жылдарға компаниялардың
таза табысы туралы мәліметтері бар кесте көрсетеді. Осы топтың компанияларының
көрсеткіштерінің төмендеуі ұлттық валютаның құнсыздануы, ішкі сауда шарттарының
нашарлануы, Ресейдегі экономикалық құлдырау және мұнай саласындағы ішкі шектеулермен
байланысты болды.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компаниялардың салық салуға
дейінгі табыстарының көлемі:
(мың теңгеде)
Атауы
31.12.2014 ж.
31.12.2013 г.
"CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ
(21 295)
217 620
"Private Asset Management" АҚ
(42 046)
(26 423)
"SkyBridge Invest" АҚ
446 725
457 299
"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ
(428 881)
(509 664)
"ZIM Capital" АҚ
(80 780)
(12 065)
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ
(148 157)
136 795
"Алиби Секьюритиз" АҚ
6 265
128 339
"JAZZ CAPITAL" Брокерлік үйі" АҚ
(23 049)
(37 733)
"Астана-Инвест" Инвестициялық Үйі" АҚ
547 000
556 832
"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ
36 085
(91 906)
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
150 601
(42 602)
"ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ
76 006
22 430
"Фридом Финанс" АҚ
(430 127)
350 115
Бағалы қағаздардың
табыстарының көлемі:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

нарығында

Атауы
"CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ
"Private Asset Management" АҚ
"SkyBridge Invest" АҚ
"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ
"ZIM Capital" АҚ
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ
"Алиби Секьюритиз" АҚ
"Фридом Финанс" АҚ
"Астана-Инвест" Инвестициялық Үйі" АҚ

қызметтер

көрсетуші

31.12.2014 ж.
(21 565)
(42 046)
(244 291)
(428 881)
(80 780)
(148 157)
3 718
(456 661)
366 127

компаниялардың

таза

(мың теңгеде)
31.12.2013 г.
245 068
(26 423)
302 054
(509 760)
(12 065)
135 591
105 703
336 101
194 861

10
11
12
13

"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
"ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ
"JAZZ CAPITAL" Брокерлік үйі" АҚ

28 097
150 864
76 065
(23 049)

(64 361)
(48 481)
22 388
(5 094)

4) Өзгелер (мемлекеттік мекемелер және олармен аффилиирленген)
Атауы

" Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі" АҚ
"Қазпошта" АҚ

Активтер жиыны

Меншікті капитал
жиыны

422 992 020

314 810 329

108 181 691

51 145 727

37 949 498

13 196 229

68 587

146 994

256 733

" Ақпараттық-есептеу орталығы"
АҚ"
"Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі" ММ

Міндеттемелер
жиыны

-

-

-

Төртінші топқа мемлекеттік мекемелер және олармен аффилиирленген компаниялар кіреді. Осы
компаниялардың тобы 2014 жылға барлық қатысушылардың активтерінің өсуін көрсетті. "
Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ы 423 млрд. теңге активтерімен және 19,35%ға активтерінің өсуімен компаниялардың тізімін басқарды.
2) Қазақстан Республикасының ішінде орташа салалық және егер ол мүмкін болса, орташа
әлемдік көрсеткіштермен эмитенттің қызметінің салыстырмалы сипаттамасы
2015 жылдың 01 шілдесі жағдайы бойынша «Фридом Финанс» АҚ-ы 2 235 114 мың теңге сомада
активтерге ие және бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компаниялардың
арасында 2 орынды алады. Нарықтағы компанияның үлесі осы көрсеткіш бойынша 12,35%
құрайды.
Бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компанияның активтерінің көлемі:
(мың теңгеде)
Компанияның атауы
Жағдай
Активтер
%-ғы
үлес
01.01.2015
01.07.2015
01.07.2015
жылға
жылға
жылға
"Астана-Инвест" Инвестициялық Үйі" АҚ 1
1
6 618 375
36,58%
"Фридом Финанс" АҚ
2
2 235 114
12
12,35%
"CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ
4
1 055 437
3
5,83%
"Алиби Секьюритиз" АҚ
3
1 183 509
2
6,54%
"SkyBridge Invest" АҚ
5
1 080 546
8
5,97%
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
6
912
731
7
5,05%
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ
9
804 086
6
4,44%
"ОРДА Капитал" Басқарушы компания"
7
869 126
5
АҚ
4,80%
"JAZZ CAPITAL" Брокерлік үйі" АҚ
8
840 431
4
4,65%
"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ 9
10
793 272
4,38%
"ZIM Capital" АҚ
11
671 652
10
3,71%
"Private Asset Management" АҚ
12
589 849
11
3,26%
"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ
13
440
729
13
2,44%

Барлығы

18 094 857

100%

2015 жылдың 01 шілдесі жағдайы бойынша «Фридом Финанс» АҚ-ы размере 1 498 717 мың
көлемінде меншікті капиталға ие және жылдың басымен салыстырғанда өз жағдайын 10 бөлімге
жақсарта отырып, бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компаниялардың
арасында 2 орынды алады. Нарықтағы компанияның үлесі осы көрсеткіш бойынша 12,35%
құрайды.
Бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компанияның меншікті капиталының
көлемі:
Компанияның атауы
Жағдай
Меншікті
%-ғы
капитал
үлес
01.01.2015
01.07.2015
01.07.2015
жылға
жылға
жылға
"Астана-Инвест" Инвестициялық Үйі"
1
6 150 776
1
АҚ
37,58%
"Фридом Финанс" АҚ
2
1 498 717
8
9,16%
"Алиби Секьюритиз" АҚ
3
1 181 464
2
7,22%
"CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ
5
1 006 872
3
6,15%
"SkyBridge Invest" АҚ
4
1 064 183
12
6,50%
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
6
884 469
7
5,40%
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ
9
781
587
6
4,78%
"ОРДА Капитал" Басқарушы компания"
7
856 656
5
АҚ
5,23%
"JAZZ CAPITAL" Брокерлік үйі" АҚ
8
825
536
4
5,04%
"Private Asset Management" АҚ
11
582 990
9
3,56%
"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі"
12
553 937
11
АҚ
3,38%
"ZIM Capital" АҚ
10
591 217
10
3,61%
"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ
13
13
388 596
2,37%
16 367 000
100%
Барлығы
2015 жылдың 01 шілдесі жағдайы бойынша Қоғам 370 331 мың көлемінде зиян шекті және бағалы
қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компаниялардың арасында 12 орынды алады.
Нарықтағы Қоғамның үлесі осы көрсеткіш бойынша – 43,61 % құрайды.
Бағалы қағаздардың нарығында қызметтер көрсетуші компаниялардың ағымдық жылдағы
таза табысының көлемі:
Компанияның атауы
Жағдай
Ағымдық жылдың
%-ғы үлес
үлестірілмеген таза
табысы
(жабылмаған зиян)

"Астана-Инвест"
Инвестициялық Үйі" АҚ
"VISOR Capital" (ВИЗОР
Капитал) АҚ
"CAIFC INVESTMENT
GROUP" АҚ
"SkyBridge Invest" АҚ
"Алиби Секьюритиз" АҚ

01.01.2015
жылға

01.07.2015
жылға

1

1

2

8

3

3

4
5

2
4

01.07.2015 жылға
1 698 488
199,99%
-568 988
-66,99%
224 987
319 385
185 175

26,49%
37,61%
21,80%

"Сентрас Секьюритиз" АҚ
"ОРДА Капитал" Басқарушы
компания" АҚ
"JAZZ CAPITAL" Брокерлік
үйі" АҚ
"Private Asset Management"
АҚ
"ZIM Capital" АҚ
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ
"Фридом Финанс" АҚ
"RESMI" Инвестициялық
Қаржы Үйі" АҚ
Барлығы

6

5

7

6

8

7

9

10

10
11
12

9
11
12

13

13

153 051
106 737

18,02%
12,57%

-52 700
-6,21%
-90 791
-57 178
-209 857
-370 331
-488 693
849 285

-10,69%
-6,73%
-24,71%
-43,61%
-57,54%
100%

3) саланың болашақтағы дамуына қатысты болжам және эмитенттің осы саладағы
жағдайы
Қоғамды дамытудың таңдалған стратегияларының мақсаттарына сәйкес өзінің қызметінің негізгі
бағыты ретінде меншікті капиталды арттыру және Қоғамның тұтынушылары, акционерлері және
қызметкерлері алдында кәсіби және әлеуметтік міндеттерді мүлтіксіз орындау бойынша
міндеттерді қояды.
Қоғамның қызметін дамыту, сонымен қатар оған сыртқы факторлардың әсерін ескере отырып,
келесі міндеттер анықталған:

Қазақстан Республикасының заңнамалық нормаларын орындау;

ұсынылып отырған қызметтердің жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету;

белсенді тұтынушылардың қорын, сонымен қатар Қазақстан Республикасының
өңірлерінде арттыру;

білімді және тәжірибені алмастыру, жаңа өнімдерді енгізу, брэндтің дамуы,
Қоғамның атағының артуы және танылуы салаларында өзара тиімді ынтымақтастық үшін
басқа компаниялармен серіктестік келісімдерін жасау;

Қоғамның іскерлік атағының жоғарғы деңгейін сақтау.
28. Эмитент жасасқан, салдарынан эмитенттің қызметіне елеулі түрде әсер ететін келісімшарттар, келісімдер туралы мәліметтер
 Эмитенттің, «Фридом Финанс» АҚ-ның қызметіне елеулі түрде әсер ететін келісімшарттар және келісімдер жасалмады.
29. Эмитент қызметін жүзеге асыру үшін алған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар туралы
мәліметтер, құжаттың күні мен нөмірін, жарамдылық мерзімін және осы құжатты берген
органды көрсетумен
 Бағалы қағаздардың нарығында қызметтерді жүзеге асыруға лицензия № 4.2.111/218, 03
шілде 2014 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген.
30. Эмитенттің соңғы екі жылда немесе қабылданған физикалық немесе сандық өлшем
бірлікте нақты жұмыс істелген кезеңде сатылған өнімінің (көрсетілген жұмыстың,
қызметтің) көлемі
Сатылған өнімнің көлемі
Атауы
Қызметтер
және
комиссиялар
бойынша табыстар

31.12.2014
140 358

(мың теңге)
31.12.2013
534 140

31. Эмитенттің негізгі қызметінің түрлері бойынша сатудың (жұмыстардың, қызмет
көрсетудің) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар
Эмитенттің қызметіне оң әсер ететін факторлар:

Білікті қызметкер;


Қоғамның дамуына акционерлердің көмегі және қызығушылығы, оның қызметіне
Директорлар кеңесінің белсенді қатысуы;

Қоғам қызметінің айқындығы және сенім, құрмет, ашықтылық ұстанымдарында
тұтынушылармен қарым-қатынас құру;

Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен басқару органдарының өзара қарымқатынасының жоғары деңгейі;

Қоғамды қадағалаудың жүйесін үздіксіз жетілдіру;

дамушы филиалдық желі;

ұсынылып отырған қызметтердің жоғары сапасына бағдар.
Эмитенттің қызметіне теріс әсер ететін факторлар:

Қазақстан экономикасының құлдырауы;

Қоғамның – эмитенттерінің капитализациясының төменгі деңгейі;

Әкімшілік бөгеттер;

Ұқсас қызметтерді ұсынатын бағалы қағаздар нарығының ірі қатысушыларының
тарапынан агрессивті бәсекелестік саясат.

Қысқа уақыт аралығында қаржылық құралдарға айтарлықтай

Басқаруға қабылданған активтердің айтарлықтай қысқаруы;

Қоғамның қаржылық көрсеткіштерінің нашарлауы;

Мәжбүрлі нормативтердің белгілерінің айтарлықтай өзгеруі;
32. Эмитенттің өз өнімін (жұмыстарын, қызмет көрсетуді) сатуды ұйымдастыру жөніндегі
қызметі
Қоғам бағалы қағаздардың нарығында қызмет көрсетуші қаржылық ұйым болып табылады, оның
негізгі қызметінің түрлері инвестициялық қоржынды басқару (еркін зейнетақы салымдарын
жұмылдыру құқығынсыз), атаулы ұстаушы ретінде тұтынушылардың шоттарын жүргізу
құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызмет болып табылады. Қоғам
қызметінің кең шоғырының негізгі тұтынушылары жеке тұлғалар болып табылады. Қоғам жеке де,
институционалдық инвесторларды (тұтынушыларды) жұмылдыра отырып, өз тұтынушыларының
қорын барынша кеңейтуге және әртараптандыруға ұмтылады.
Жеткізушілер:
Қызметтердің негізгі жеткізуші «Қазкомерцбанк» АҚ-ы болып табылады, оның үлесіне Қоғамның
барлық көрсетілетін қызметінің 50% келеді.
№
Жеткізуші
Алынған қызметтер
Орналасқан жері
Үлесі
1
«Қазкомерцбанк» АҚ
Банктік
қызметтер, Қазақстан
50.72%
(шоттарды жүргізу)
Республикасы, 050060,
Алматы,
135
ж,
Гагарин даңғылы
2
"Қазақстан қор биржасы" Саудаларды
Қазақстан
16.78%
АҚ
ұйымдастыру және т.б. Республикасы, 050040,
Алматы қ., Байзақов ксі,
280,
"Almaty
Towers" КФК
Осы қызметтердің қол жетімділігі келешекте екінші дәрежелі банк сияқты қаржы институттары
және "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ы қор нарығын қалыптастырудың негізі болатын субъектілері
болып табылады және бұдан әрі өз қызметін жүзеге асыруды жалғастыратын болады.
Тұтынушылар:
Өткен есептік жылдың нәтижелері бойынша үлесіне Қоғамның қызметтерін сатудан жалпы
түсімнің он және одан астам пайызы келетін, қызметтердің негізгі тұтынушысы «Fortress Trading»
болды,
№
Тұтынушы
Көрсетілген
Орналасқан жері
Үлесі
қызметтер
1
FORTRESS
TRADING Қаржылық кеңес
Bozeny Nemcovej 8, 81.42 %
S.R.O.
811
03
Bratislava,

Slovakia
Қоғамның қызметтерді сатуына әсер ететін теріс факторлар қор нарығы жағдайының өзгеруі, осы
түрлі қызмет нарығындағы жоғары бәсекелестік және Қоғамның тұтынушылық қорының
қысқаруы ретінде елдегі жалпы экономикалық жағдайдың нашарлауы болуы мүмкін.
33. Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі факторлар:
1) эмитент қызметінің маусымдылығы, эмитент қызметінің маусымдық сипаттағы түрлері
және олардың эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесі

Қоғамның қызметі маусымдық сипатта емес;
2) импорттың эмитентке жеткізілген (көрсетілген) шикізаттағы (жұмыстардағы,
қызметтегі) үлесі және эмитенттің экспортқа сатқан өнімінің (жұмыстарының, қызметінің)
сатылған өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі:

Жоқ;
3) облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты ай ішінде жасалуы тиіс
(жасалған) немесе орындалуы тиіс (орындалған) мәміле (мәмілелер) туралы мәліметтер, егер
осы мәміленің (мәмілелердің) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он процентінен
асатын болса:
 Қоғам облигацияларды шығару туралы шешімді қабылдаған күннен бастап алты ай ішінде
2015 жылғы 1 маусымның жағдайы бойынша мәміле (мәмілелер) жасауды жоспарламайды.
4) болашақтағы міндеттемелер. Эмитенттің болашақтағы негізгі міндеттемелері және осы
міндеттемелер эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін теріс әсер ету ашылады, оның ішінде
осы эмитент, облигациялардың саны, кепілдік беру шарттары, өтеу күні және кепілдік берілген
шығарылымның валютасы туралы ақпаратты қоса отырып, өзге эмитенттердің үшінші
тұлғалардың кепілдік беруімен қамтамасыз етілген облигациялары бойынша эмитенттің
кепілдік беруі туралы.

Жоқ. Қоғам негізгі болашақтағы міндеттемелер оның қызметіне теріс әсер
етпейтіндігін атап өтеді.
5) эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер. Эмитенттің қатысуымен
өткен, нәтижесінде эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі, оған маңызды ақшалай
және өзге де міндеттемелер берілуі мүмкін сот процестерінің мәніне сипаттама беру керек.
 Қоғам нәтижесінде эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі, оған маңызды
ақшалай және өзге де міндеттемелер берілуі мүмкін сот процестеріне қатыспайды.
6) Уәкілетті мемлекеттік органдар және/немесе сот соңғы жыл ішінде эмитентке және оның
лауазымды тұлғаларына қолданған барлық әкімшілік санкциялар туралы мәліметтер:
Санкция
Санкция
Санкция ның
Санкция Санкция Санкция
қолданылған күн
қолданған
себептері
ның
ның
ның
(әкімшілік
орган
түрлері
мөлшерін орындалу
айыппұлды салу
(теңге)
дәрежесі
туралы қаулының №
(санкция
және күні)
күні және
сомасы)
Қазақстан
140000803000275
Республикасы
193-1 бап. 1 б.
айыппұл
370 400
Орындалд
хаттамасы бойынша
ның Ұлттық
қарастырылған
ы
22.07.2014 ж. қаулы
Банкі
әкімшілік құқық
бұзушылықты
істеу
140000803000276
Қазақстан
193-1 бап. 1 б.
айыппұл
185 200
Орындалд
хаттамасы бойынша
Республикасы
қарастырылған
ы
22.07.2014 ж. қаулы
ның Ұлттық
әкімшілік құқық
Банкі
бұзушылықты

№140000803000975
хаттамасы бойынша
04.12.2014 ж. қаулы

Қазақстан
Республикасы
ның Ұлттық
Банкі

№140000803000976 ха
ттамасы бойынша
04.12.2014 ж. қаулы

Қазақстан
Республикасы
ның Ұлттық
Банкі

№150000803000731 150000803000738
хаттамалары бойынша
08.04.2015 ж. қаулы

Қазақстан
Республикасы
ның Ұлттық
Банкі

№150000803000794,
150000803000795
хаттамалары бойынша
15.04.2015 ж. қаулы

Қазақстан
Республикасы
ның Ұлттық
Банкі

№150000803000801150000803000806,
150000803000816,
150000803000817,
150000803000820
хаттамалары бойынша
16.04.2015 ж. қаулы
№10-363/15 ісі
бойынша 16.04.2015 ж.
қаулы

Алматы
қаласының
мамандандыр
ылған
ауданаралық
әкімшілік
соты
Алматы
қаласының
мамандандыр
ылған
ауданаралық
әкімшілік
соты
Алматы
қаласының
мамандандыр
ылған
ауданаралық
әкімшілік
соты
Қазақстан
Республикасы
ның Ұлттық
Банкі

№3-8861/15 ісі
бойынша 17.04.2015 ж.
қаулы

№150000803001068,
150000803001069
хаттамалары бойынша
12.05.2015 ж. қаулы
№150000803000980
хаттамасы бойынша
12.05.2015 ж. қаулы

Қазақстан
Республикасы
ның Ұлттық
Банкі

№150000803001134

Қазақстан

істеу
193-1 бап. 1 б.
қарастырылған
әкімшілік құқық
бұзушылықты
істеу
193-1 бап. 1 б.
қарастырылған
әкімшілік құқық
бұзушылықты
істеу
ӘҚБтК-тің 263бабында
қарастырылған
әкімшілік құқық
бұзушылықты
істеу
ӘҚБтК-тің 256бабының 2-б.
қарастырылған
әкімшілік құқық
бұзушылықты
істеу
ӘҚБтК-тің 214бабының 1-б.
қарастырылған
әкімшілік құқық
бұзушылықты
істеу

айыппұл

370 400

Орындалд
ы

айыппұл

185 200

Орындалд
ы

айыппұл

1 585 600

Орындалд
ы

айыппұл

792 800

Орындалд
ы

айыппұл

436 040

Орындалд
ы

ӘҚБтК-тің 214бабының 1-б.
қарастырылған
әкімшілік құқық
бұзушылықты
істеу

айыппұл

436 040

Орындалд
ы

ӘҚБтК-тің 214бабының 1-б.
қарастырылған
әкімшілік құқық
бұзушылықты
істеу

айыппұл

436 040

Орындалд
ы

ӘҚБтК-тің 262бабындақарастыр
ылған әкімшілік
құқық
бұзушылықты
істеу
ӘҚБтК-тің 256бабының 2-б.
қарастырылған
әкімшілік құқық
бұзушылықты
істеу
ӘҚБтК-тің 263-

айыппұл

1 189 200

Орындалд
ы

айыппұл

396 400

Орындалд
ы

айыппұл

198 200

Орындалд

хаттамасы бойынша
02.06.2015 ж. қаулы

Республикасы
ның Ұлттық
Банкі

№150000803001211
хаттамасы бойынша
09.06.2015 ж. қаулы

Қазақстан
Республикасы
ның Ұлттық
Банкі

бабында
қарастырылған
әкімшілік құқық
бұзушылықты
істеу
ӘҚБтК-тің 256бабының 2-б.
қарастырылған
әкімшілік құқық
бұзушылықты
істеу

ы

айыппұл

396 400

Орындалд
ы

7) Тәуекел факторлары. Облигациялардың ұстаушылары ұшырауы мүмкін тәуекел
факторларына нақты талдау жасау керек

Облигациялардың ұстаушылары эмитент ұшырайтын тәуекелдердің түрлі
факторларының нәтижесінде облигациялардың құнының өзгеру тәуекеліне ұшырайды.
Жиынтық тәуекел – бұл несиелік, валюталық, бағалық және пайыздық тәуекелдерден тұратын
Қоғамның негізгі қызметінің/тұтынушының активтерінің жиынтықты тәуекелі. Жиынтық
тәуекелге Қоғамның реттеуші органымен бекітілетін жиынтық шектеу бекітіледі және Қоғамның
қабылдауға дайын тәуекелінің деңгейін анықтайды (инвестициялық басқармаға қабылданған
тұтынушылардың активтері бойынша шығындардың барынша рұқсат етілген көлемдерін
анықтайды).
Несие тәуекелі – несие тәуекелі дегеніміз эмитенттің Қоғам алдында өзінің міндеттерін
орындамауға әкелуі мүмкін олардың қаржылық жағдайының нашарлау тәуекелін білдіреді.
Валюта тәуекелі – айырбастау бағамының жағымсыз өзгеруінен болатын шығындардың туындау
тәуекелі. Валюта тәуекелі валюталық тәуекелге шектерді, ашық валюталық жағдайлар бойынша
шектерді бекіту арқылы бақыланады.
Баға тәуекелі – қаржылық активтің нарықтық бағасының жағымсыз өзгеруімен байланысты
ықтимал айырылу тәуекелі. Бұл жағдайда баға тәуекеліне ұшыраған қаржылық активке шикізат
биржасының акциялары мен тауарлары немесе бақалық активтері акциялар немесе шикізат
биржасының тауарлары болып табылатын туынды құралдар қабылданады. Баға тәуекелі жиынтық
деңгейде, баға тәуекелінің жиынтық шегінде Қоғамның реттеуші органмен бекітілген шеңберде
бақыланады.
Пайыз тәуекелі – пайыздық мөлшерлемелердің жағымсыз өзгеруімен байланысты шығындардың
пайда болу қаупі. Пайыз тәуекелі жиынтық та және табыс бөлімшесінің деңгейінде де және жеке
негізді (нұсқалы) бақыланады. Пайыз тәуекеліне жиынтық шек тәуекелге жиынтық шек
шеңберінде Қоғамның реттеуші органының кеңесінде бекітіледі.
Өтімпаздық тәуекел – Қоғамның өтімпаздығынан айырылу тәуекелі – Қоғамның өтімпаздық
қаражатының жетіспеуіне байланысты өзінің міндеттемелері бойынша уақытылы жауап бере
алмау тәуекелі. Өтімпаздық Қоғамның реттеуші органымен бекітілген айырылуға шектеулерге
негізделе отырып, жиынтық негізде ғана бақыланады.
Ел тәуекелі – контрагенттің резиденттігі елінде саяси, экономикалық немесе басқа өзгерістердің
себебінен оның өзінің міндеттемелерін орындамау тәуекелі.
8) Эмитенттің қызметі туралы, эмитент өзінің қызметін жүзеге асыратын рыноктар
туралы басқа ақпарат:
Қоғам бағалы қағаздар нарығында қызметті эмитент және инвестор ретінде жүзеге асырылады.
Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асырады.

5. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ

34. 01.07.2015 жылға баланстық құны, материалдық емес активтердің жалпы баланстық
құнының бес және одан көп процентін құрайтын материалдық емес активтердің түрлері.
(мың теңге)
Бастапқы құны,
Тозу құны,
Қалдық
Материалдық емес активтердің түрлері
теңге
теңге
құны, теңге
"Трансфер-агент" бағдарламалық жасақтама
3 900
2 817
1 083
1С бағдарламалық жасақтама: Кәсіпорын 8
Қазақстан үшін бухгалтерия
892
206
686
"IOLA" интеграциясы
2 100
1 517
583
1С серверіне лицензия: Кәсіпорын 8,2
432
65
367
1С серверіне лицензия: Кәсіпорын 8
тұтынушы лицензиясы 20 жұмыс орнына
428
64
364
Kaspersky Endpoint Security for BusinessSelectSTAN and Caucasus 50-99Node
лицензиясы
300
75
225
Барлығы МЕА бойынша, олардың
баланстық құны барлық МЕА жалпы
баланстық құнынан 5%-дан асады
8 053
4 743
3 309
Өзге МЕА
14 797
14 080
717
Барлығы МЕА
22 849
18 823
4 026
35. 01.07.2015 жылға баланстық құны негізгі құрал-жабдықтың жалпы баланстық құнының
бес және одан көп процентін құрайтын негізгі құрал-жабдықтың түрлері:
(мың теңге)
Бастапқы құны,
Тозу құны,
Қалдық
Материалдық емес активтердің түрлері
теңге
теңге
құны, теңге
Фурманов к-сі 301-үй 120-пәтер бойынша
жылжымайтын мүлік
118 149
1 969
116 180
Фурманов к-сі 301-үй 119-пәтер бойынша
жылжымайтын мүлік
92 500
1 542
90 958
Көлік құралы
19 490
6 548
12 941
Барлығы ҚҚ бойынша, олардың
баланстық құны барлық МЕА жалпы
баланстық құнынан 5%-дан асады
230 139
10 059
220 079
Өзге ҚҚ
71 115
16 463
54 653
Барлығы ҚҚ
301 254
26 522
274 732
36. Инвестициялар.
(мың теңге)
01.07.2015 жылға баланстық
құны
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар (10% кем)

-

Табыс және шығыс арқылы әділ құн бойынша ескерілетін,
құнды қағаздардың қоржыны; оның ішінде:
Мемлекеттік бағалы қағаздар
Мемлекеттік емес бағалы қағаздар

1 429 493
832 897
596 596

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың қоржыны, оның
ішінде:
Мемлекеттік бағалы қағаздар
Мемлекеттік емес бағалы қағаздар

633
403
231

БАРЛЫҒЫ:

1 430 126

37. 01.07.2015 жылғы жағдай бойынша дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес және
одан көп проценті мөлшерінде дебиторлық берешек:
(мың теңге)
Атауы
Орналасқан жері
Сомасы
Әлем Капитал АИФРИ АҚ
Қазақстан Республикасы
365
Турлов Тимур Русланович
Қазақстан Республикасы
1 452
KNOC BLACK HILL LTD
Канада
567
38. Эмитенттің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын, активтердің жалпы
көлемінен он пайыздан кем емесін құрайтын, сонымен қатар әрбір активтің құнын және
тиесілі шарттардың әреке етуінің аяқталу күнін көрсетумен сенімді басқаруға берілген
белсенді эмитент туралы мәліметтер.
01.07.2015 ж. жағдай бойынша эмитенттің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын,
активтердің жалпы көлемінен он пайыздан кем емесін құрайтын, сонымен қатар әрбір активтің
құнын және тиесілі шарттардың әреке етуінің аяқталу күнін көрсетумен сенімді басқаруға
берілген белсенді эмитент туралы мәліметтер Қоғамда жоқ.
39. 01.07.2015 ж. жағдай бойынша эмитенттің жарғылық және меншікті капиталының
көлемі
(мың теңге)
Жарғылық капитал
Меншікті капитал
1 869 022
1 498 717
40. Займдар. Қоғамда жұмылдырылған (қолданыстағы банктік заемдар және несиелік желілер)
заемдар жоқ.
41. Эмитенттің негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешегі
(жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар).
(мың теңге)
Берешек сомасы (мың
Контрагенттің атауы
Орналасқан жері
теңге)
Қазақстан Республикасы
Кар-Тел ЖШС
1 196.00
Қазақстан Республикасы
BLOOMBRG L.P.
1 400.00
Қазақстан Республикасы
KCELL
1 792.84
БАЗИС-ТЕЛЕКОМ ЖШС
Қазақстан Республикасы
СТН 600400524846
913.00
Қазақстан Республикасы
LS Analytics ЖШС
2 000.00
Қазақстан қор биржасы АҚ
Қазақстан Республикасы
668.00
БАРЛЫҒЫ
7 970.43
42. Соңғы үш аяқталған қаржылық жылда (әрбір үш жылдың қорытындысы бойынша
аралықта) эмитентпен алынған (келтірілген) таза табысы (шығыны) көлемі.
(мың теңге)
Жыл
2012
2013
2014
Таза табыс/(шығын)
(73 662)
317 127
(437 687)
* мәліметтер аудирленген
43. Левередж.
Кезең

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

(мың теңге)
01.07.2015

Міндеттемелер
Капитал
Левередж

696 610
348 168
2.00

62 108
910 671
0.07

36 323
667 173
0.05

736 397
1 498 717
0.49

44. Аудиторлық есеппен бекітілген, эмитенттің қаржылық жылына сәйкес соңғы екі
аяқталған қаржылық жылдың біріне, оның қызметінен алынған ақшалай қаражаттың таза
ағыны.
(мың теңге)
Аязталған
жыл
31 желтоқсан
2014 жыл
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Жалғасушы және тоқтатылған қызметтен салық салуға дейінгі шығын

(411,153)

Түзетулер:
Кіріс және шығыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық
құралдармен операциялар бойынша жүзеге асырылмаған табыс
Сату үшін қолда бар дебиторлық берешек пен инвестициялар бойынша
құнсыздануға қорды құру

10,597

Сату үшін қолда бар инвестициялар бойынша таза жүзеге асырылмаған табыс

13,309

Сату үшін арналған активтерді шығарудан табыс
Тозу және амортизация
Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс
Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеруге дейінгі
операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың келуі
Операциялық активтердегі және міндеттемелердегі өзгеріс
Операциялық активтерті кеміту/(арттыру):
Банктердегі қаражаттар
Кіріс және шығыс арқылы әділ құны бойынша қаржылық активтер
Пайызсыз заемдер
Қорлар
Дебиторлық берешек
Өзге де активтер
Операциялық міндеттемелердегі азаю:
Кредиторлық берешек
Өзге де міндеттемелер

-

(32,990)
15,861
2,020
(402,356)

45,300
(307,274)
108,612
306
543
(3,862)
(13,541)
(1,846)
(574,118)

Салық салуға дейінгі операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың
келуі
Төленген табысқа салық
Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың таза келуі

(41,883)
(616,001)

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ
ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Сату үшін қолда бар инвестицияларды алу
Сату үшін арналған активтерді шығарудан түсімдер
Негізгі қаражаттарды алу
Сату үшін қолда бар инвестицияларды сатудан
түсімдер
Негізгі қаражатты сатудан түсімдер

(7,352)
226,000
(285,365)
109,725
-

Инвестициялық қызметтен ақшалай қаражаттың таза келуі

43,008

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ
ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Қарапайым акцияларды шығарудан түсімдер
Қосымша төленген капиталдан түсімдер

205,737
-

Қаржылық қызметтен ақшалай қаражаттың таза келуі

205,737

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫНЫҢ ТАЗА
АЗАЮЫ

(367,256)

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ,
жылдың басында
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ,
жылдың соңында

394,303
27,047

6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
45. Облигациялар шығару туралы шешім қабылданғанға дейін эмиссиялық бағалы
қағаздардың барлық тіркелген шығарылымдарына қатысты мәліметтер
1) Әрбір шығарылым облигацияларының жалпы саны, әрбір шығаларым бойынша
орналастырылған облигациялардың саны, түрі және номиналдық құны, сондай-ақ орналастыру
кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі (номиналдық құны бойынша), негізгі борыш сомасы,
әрбір шығарылым бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы, өтелу күнін көрсете
отырып сатып алынған және мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны. Облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, осындай шығарылымның
мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу күні:

Қоғам бұрын облигацияларды шығаруды және орналастыруды жүзеге асырмады.
2) Құрылтайшылар төлеген акцияларының жалпы саны, түрі және номиналдық құны, сондай-ақ
акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы. Соңғы күнге сатып алу
бағасын көрсете отырып, сатып алынған, айналыстағы акциялардың саны. Акцияларды сатып
алу әдістемесінің бекітілген күні. Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған
орган, осындай шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу күні;
Шығарылған акциялар туралы мәліметтер
Жалпы саны
Қарапайым атаулы акциялар
Артықшылықты акциялар
Құрылтайшылар төлеген акциялардың

2 000 000 дана
2 000 000 дана
0
1 000 теңге бір акцияға

номиналдық құны
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның
жалпы сомасы
Сатып алынған, айналыстағы акциялардың
саны
Акцияларды сатып алу әдістемесінің
бекітілген күні
Акциялар шығарылымын мемлекеттік
тіркеуді жүзеге асырған орган
Мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік
тіркеу күні

0
0
15 маусым 2007 жыл
«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі»
Акционерлік қоғамы
26.06.2014 жылғы А5486.

3) Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және осындайларды орындаудың өтіп кеткен күні
туралы ақпаратты қоса отырып, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдында
орындалмаған міндеттемелерінің фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша
сыйақыларды төлемеу (төлеуді кешіктіру), артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді
төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы
сомасы (жеке-жеке түрлері мен шығарылымдары бойынша)
 Қоғамның бағалы қағаздар ұстаушылар алдында орындалмаған міндеттемелерінің
фактілері жоқ.
4) егер бағалы қағаздардың қандай да болмасын шығарылымы тоқтатылған немесе жарамсыз
болып танылған жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік органды, оларды
қабылдау негіздерін және күні.

Қоғамда бұл жағдайлар бекітілмеген.
5) Әрбір тіркелген шығарылым бойынша өтеу күндерін, төленуі керек соманы, әрбір шығарылым
бойынша төленген соманың және сатып алудың күні.

Қоғамның облигацияларды бірінші рет шығаруына байланысты, сыйақыларды
төлеу орын алмады.
6) Соңғы екі қаржылық жылының әрбір жылындағы немесе нақты жұмыс істеу кезеңіндегі бір
акцияға (қарапайым, артықшылықты) шаққандағы дивидендтің сомасы, есептелген дивиденд
сомаларын және төленген дивиденд сомаларын көрсету.

Қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төленбеді.
7) Сауда-саттық ұйымдастырушылардың атауын қоса отырып, эмитенттің бағалы
қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негізгі нарықтар;

Банктің бағалы қағаздарын сату Қазақстан Республикасының құнды қағаздардың
ұйымдастырылмаған нарығында жүзеге асырылады.
8) Бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түріне олардың ұстаушыларына берілетін
құқықтар, сонымен қатар шектеулерді (ковенант) бұзу барысында жүзеге асырылған және
ұстаушылармен жасалған, бағалы қағаздарды сату – сатып алу шарттарында қарастырылған
құқықтар, ұстаушылардың құқықтарын жүзеге асыру тәртібін көрсетумен.

Облигацияларды шығарулар бұрын тіркелмеген.
7. ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
46. Облигациялар туралы мәліметтер:
1
Облигациялардың түрі
2

Шығарылатын облигациялардың саны
Облигациялар шығарылымның жалпы
көлемі

Атаулы купондық облигациялар қамтамасыз
етілмеген
3 000 000 (үш миллион) дана
3 000 000 000 (үш миллиард) теңге

3
4

Бір облигацияның номиналдық құны
Орналастыруды бастау күні
Облигациялардың айналымның
басталу күні
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Облигациялар бойынша сыйақы:
Облигациялар бойынша сыйақының
мөлшерлемесі

Сыйақыны есептеу басталатын күн
Сыйақы төлеудің кезеңділігі және күні

Сыйақыларды төлеудің тәртібі және
оның шарттары:

1 000 (бір мың) теңге
Айнам басталған күннен бастап, айналымның
барлық мерзімі ішінде
Облигациялардың айналымы «Қазақстан қор
биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне
облигацияларды енгізу күнінен басталады.
Ресми тізімге енгізу күні туралы хабарлама
Биржаның ресми сайтында жарияланатын
болады (www.kase.kz).
Сыйақы (купонның) мөлшерлемесі
облигациялардың барлық айналымының мерзімі
барысында тиянақталған, облигациялардың
атаулы құнынан жылдық 11,5 % (он бір бүтін
оннан бес)
Купондық сыйақыны есептеу басталатын күн
айналымның басталу күні болып табылады.
Сыйақыны төлеу Облигациялардың барлық
айналым кезінде Облигациялардың айналымы
басталған күннен бастап әрбір алты айдан кейін
жылына екі рет жүзеге асырылады.
Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу
олардың айналымы басталған күннен бастап
жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша
купондық сыйақыларды төлеу төлем жүзеге
асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейін
келетін күннен бастау 10 (он) жұмыс күні
ішінде облигациялардың ұстаушыларының
ағымдық шоттарына ақшаны теңгеде аудару
арқылы
жүзеге
асырылады.
Купондық
сыйақыны алу құқығына төлем жүзеге
асырылатын
кезеңнің
соңғы
күнінің
басталуындағы
жағдай
бойынша
облигацияларды ұстаушылардың тіркелімінде
тіркелген тұлғалар ие.
Купондық сыйақы төлем күнінде атаулы
құнның көбейтіндісі және купондық сыйақының
жарты
жылдық
мөлшерлемесі
ретінде
есептелінеді.
Егер, инвесторлар Қазақстан Республикасының
бейрезиденті
болып
табылса,
купондық
сыйақыны
төлеу
осындай
инвестордың
Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде
банктік шоты болған жағдайда, теңгеде жүзеге
асырылатын болады.

Сыйақы есептеу үшін қолданылатын
уақыт кезеңі

Теңгені
басқа
валютаға
айырбастау
инвестордан тиесілі жазбаша өтінішті алу
барысында осындай төлемді жүзеге асыру
күнінде Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі бекіткен бағам бойынша мүмкін. Теңгені
басқа валютаға айырбастау инвестордың
есебінен жүзеге асырылады.
Сыйақыны (купонды) есептеу үшін уақытша
база қолданылады 360/30 (жылына үш жүз

алпыс күн / айына отыз күн).
Облигациялар индекстелмеген.
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Индекстелген облигациялар шығару
кезіндегі есептеу тәртібі
Облигациялардың айналысы және өтеу туралы мәліметтер:
Айналыстың басталу күнінен 3 (үш) жыл
Облигациялардың айналыс мерзімі
Айналыстың басталу күнінен бастап 3 (үш) жыл
Облигацияларды өтеу күні
өткенге дейін
теңгедегі
облигациялардың
Облигацияларды өтеу шарттары мен Облигациялар
атаулы құны бойынша облигациялардың
тәсілдері
айналымының соңғы күнінен кейінгі келесі
күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде
облигациялардың айналымының соңғы күнінің
басталуындағы
жағдай
бойынша
облигациялардың
ұстаушыларының
тіркелімінде
тіркелген
ұстаушыларының
ағымдық шоттарына ақшаларды аудару арқылы
соңғы купондық кезеңде сыйақыны төлеумен
бір уақытта өтеледі.
Егер, инвестор Қазақстан Республикасының
бейрезиденті болып табылса, негізгі қарыс
сомасын және соңғы купондық сыйақыны төлеу
осындай
инвестордың
Қазақстан
Республикасының аумағында теңгеде банктік
шоты болған жағдайда, теңгеде жүзеге
асырылатын болады.
Егер, инвесторда Қазақстан Республикасының
аумағында теңгеде банктік шоты болмаса, онда
теңгені басқа валютаға айырбастау инвестордан
тиесілі жазбаша түрдегі өтінішті алу барысында
осындай төлемді жүзеге асыру күнінде
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
бекіткен бағам бойынша мүмкін. Теңгені басқа
валютаға айырбастау инвестордың есебінен
жүзеге асырылады.
Облигациялардың
айналысы Облигациялар
ұйымдастырылған
және
жоспарланатын нарық
ұйымдастырылмаған нарықта айналатын

болады.
Облигациялар
өтелуі
асырылатын орын (орындар)

жүзеге

7

Облигацияларды төлеу шарттары мен
тәртібі:

8

Облигациялар бойынша қамтамасыз
ету:
Облигациялардың ұстаушыларының
өкілі туралы мәлімет
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«Фридом Финанс» АҚ
Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 17, 4Б блок,
17 -қабат, № 4.
Облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі,
есеп айырысулардың тәсілдері саудаларды
ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сәйкес
жүзеге асырылады.
Қоғамның облигациялары қамтамасыз етілмеген
болып табылады.
Эмитент облигацияларының ұстаушыларының
өкілі «Еуразиялық Капитал» болып табылады,
25.06.2014 жылғы №4.2.206/103 лицензия.
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 900481910-АҚ 20.05.2009 ж. Алматы қаласының
Әділет департаменті берген.
Орналасқан орны: Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Желтоқсан 59,

10

Тіркеуші туралы мәліметтер
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Облигацияларды орналастыруға
қатысушы ұйымдар туралы мәлімет
Қор биржасының ресми тізіліміне
облигацияларды енгізу және
орналастыру мәселелері бойынша
кеңестік қызмет көрсетуші ұйым
туралы мәліметтер
Төлем агенті туралы мәліметтер:

12

13

14
15
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Эмитенттің облигацияларды
мерзімінен бұрын өтеу құқығы:
Облигациялармен оның ұстаушысына
берілетін құқықтар:

Эмитенттің өз қызметі және қаржы
жағдайы туралы облигациялардың
ұстаушыларын хабардар ету тәртібі

Телефондары: +7 (727) 333 40 20, + 7 (727) 333
40 21
E-mail: infor@ecap.kz
Басқарма Төрағасы – Айтқожа А.А.
Қызметтерді көрсету үшін шарт 01.07.2015
жылғы №07/01-1
Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі»
Акционерлік қоғамы
Басқарма
Төрағасы:
Жакупов
Кайрат
Тлеугазизович
Орналасқан жері: 050040, Алматы қ., Бостандық
ауданы, Сәтпаев к-сі, 30А/3-үй, «Тенгиз тауэрс»
ТК аумағында (Сәтпаев көшесінің оңтүстігіне
қарай, Есентай ө. шығыс жағасы – Қазақстан
Республикасы Ұлттың Банкіне қарама - қарсы)
Телефон: 8 (727) 272-47-60
Факс: 8 (727) 272-47-60, ішкі 230
Шарт күні және нөмірі: Бағалы қағаздардың
ұстаушылардың тіркелімінің жүйесін жүргізу
бойынша 21.12.2012 жылғы №00609-АҚ шарты.
Эмитент осы облигациялардың шығарылымы
мен орналастыруын жеке жүзеге асырады.
Қор
биржасының
ресми
тізіліміне
облигацияларды енгізу және орналастыру
мәселелері бойынша кеңестік қызмет көрсетуші
ұйымды Эмитент жұмылдырмады.
Төлем агенті қарастырылмаған.
Купондық
сыйақыны және атаулы құнды төлеуді Эмитент
дербес жүзеге асырады.
Осы шығарылымның облигациялары бойынша
мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған.
Осы проспектте қарастырылған мерзімде
облигациялардың атаулы құнын алу;
Осы проспектте қарастырылған мерзімде
сыйақыларды алу;
Қазақстан Республикасының заңнамасында
қарастырылған тәртіпте ақпаратты алу;
Қазақстан Республикасының заңнамасында
қарастырылған
облигацияларға
меншіктік
құқықтан шығатын өзге құқықтар.
Осы
Проектінің
50-тарауында
аталған
жағдайлар
туындаған
жағдайда
облигациялардың сатып алуын талап ету
құқығы.
Эмитент
облигациялардың
ұстаушыларын
өзінің қызметі, қаржылық жағдайы және
шектеулерді (ковенанттарды) орындау туралы
облигациялардың
ұстаушыларының
өкілін
хабардар ету арқылы, сонымен қатар ресми
сайттарда;
Қоғамның
(http://almaty-ffin.kz),
«Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz),
Қаржы
есепшілігінің
депозитариясы
(www.dfo.kz)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасы және «Қазақстан қор биржасы» АҚның ішкі құжаттарында бекітілген мерзімдерге
және тәртіптерге сәйкес хабарламаларды

Эмитенттен облигацияларды сатып
атуды талап ету құқығы
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«Бағалы қағаздар рыногы туралы»
Қазақстан Республикасының 2003
жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының
18-4 бабында қарастырылған
жағдайларда Эмитенттің
орналастырылған облигацияларды
сатып алу тәртібі»

жариялау арқылы хабардар етеді.
Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда
осы
бұзу
туралы
хабарлау
тәртібі
облигацияларды шығарудың осы шарттарын
«Эмитент
қабылдайтын
шектеулер
(ковенанттар)» тарауында қарастырылған.
Осы
шығарылым
облигацияларының
ұстаушыларының облигацияларды шығару
проспектінде қарастырылған Эмитенттің өзінің
міндеттері мен шектеулерін (ковенанттарын)
сақтау барысында Эмитенттің облигацияларды
мерзімінен
бұрын
өтеуді
талап
ету
қарастырылмаған.
Облигациялардың
ұстаушылары
«Бағалы
қағаздар
рыногы
туралы»
Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №
461-ІІ Заңының 18-4 бабында қарастырылған
жағдайларда
Эмитенттің
орналастырылған
облигацияларды сатып алу тәртібі» және Осы
Проспекттің «Эмитент қабылдайтын шектеулер
(ковенанттар)» 50-тарауында қарастырылған
шарттарды Эмитент бұзған жағдайда оларға
тиесілі облигацияларды сатып алуды талап
етуге құқылы.
Орналастырылған облигацияларды сатып алуды
Эмитент келесі жағдайларда жүзеге асыр керек:
1)
Эмитенттің
Директорлар
кеңесі
облигациялардың делистингі туралы шешімді
қабылдауы;
2) уәкілетті органның нормативті құқықтық
актымен
және
қор
биржасының
ішкі
құжаттарымен тізімі анықталған ақпаратты қор
биржасының
ұсыну
бөлігінде
арнайы
(листингтік) талаптарды орындамау себебі
бойынша
Эмитент
облигацияларының
делистингі туралы қор биржасының шешімді
қабылдауы;
3)
Эмитенттің
облигациялардың
ұстаушыларының өкілімен облигациялардың
ұстаушыларының алдыңғы өкілдерімен шартты
бұзу немесе әрекетін тоқтату күнінен бастап 30
(отыз) күнтізбелік күннен асатын мерзімді
шартты жасамауы.
Осы тарауда көрсетілген жағдайлардың бірі
туындаған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн
ішінде эмитент осындай жағдайлар туралы
облигациялардың
ұстаушыларын
облигациялардың
ұстаушыларының
өкілін
хабарландыру арқылы (осы тараудың 3)тармақшасында қарастырылған жағдайлардан
басқа),
сонымен
қатар
хабарландыруды
Эмитенттің (http://almaty-ffin.kz), Биржаның
(www.kase.kz),
Қаржы
есепшілігінің
депозитариясының
(www.dfo.kz)
ресми
сайттарына орналастыру арқылы, оның ішінде:
- Эмитенттің облигацияларын сатып алуға
көрсетілген жағдайлардың қасысы жетелейді;
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Облигацияларды сатып алу:
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Басталуы бойынша эмитенттің
облигациялары бойынша дефолт
хабарлануы мүмкін оқиғалар

- өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша
облигациялардың ұстаушыларының ықтимал
әрекеттерін
атау,
сонымен
қатар
облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің
талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпаратты.
Эмитент орналастырылған акцияларды сатып
алу жиналған сыйақыларды ескере отырып
немесе қайсы себеп артық болып табылатынына
байланысты емес, облигациялардың адал
нарықтық құны бойынша облигациялардың
атаулы құнына тиесілі баға бойынша жүзеге
асыруға міндетті.
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша
Эмитент өз облигацияларының айналымының
барлық мерзімі ішінде ұйымдастырылған
нарықта оларды сатып алуға және сатуға
құқылы. Мәміленің мерзімдері мен құны
мәмілені жасау кезінде болған нарықтық
шарттарға байланысты анықталады.
Эмитенттің облигацияларды сатып алуы
облигациялардың
өзге
ұстаушыларының
құқықтарына бұзбау керек.
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған
нарықта сатып алынған облигациялар өтелді деп
есептелмейді
және
Эмитент
қайта
орналастырмайды.
- Дефолт - құнды қағаз және өзге финанс
аспаптары бойынша міндеттемелердің іске
асырмаушылығы.
- Облигациялар бойынша осы Проспектіде
бекітілген мерзімде Эмитенттің сыйақыларды
және/немесе облигациялардың атаулы құнын
төлемеуі немесе толық төлемеуі дефолт болып
табылмайды, егер осындай төлемеу және/немесе
толық төлемеу Эмитенттің сыйақыларды
және/немесе атаулы құнды төлеуді жүзеге
асыруды мүмкін етпейтін. Облигациялардың
ұстаушыларының
банктік
шоттарының
деректемелері дұрыс емес немесе толық емес
болса немесе Тіркеушінің Эмитентке заңнамада
және оныңмен жасалған шартта бекітілген
мерзімде облигациялардың ұстаушыларының
тіркелімін бермеу.
- Эмитент егер, осы орындамау бой бермейтін
күш жағдайының нәтижесі болса, осы Проспект
бойынша өзінің міндеттерін жартылай немесе
толық
орындамау
жауапкершілігінен
босатылады.
Бой бермейтін күштің жағдайлары дегеніміз
болжау немесе алдын алу мүмкін болмайтын
жағдайлардың туындауын білдіреді (дүлей
апаттар, әскери әрекеттер, тыйым салушы және
шектеуші сипаттағы уәкілетті органдардың
акттары және т.б.).
Бой
бермейтін
күштердің
жағдайлары
туындаған жағдайда Эмитенттің осы Проспект

бойынша өз міндеттемелерді орындау мерзімі
осындай жағдайлардың әрекет етуі және
олардың
нәтижелеріне
сәйкес
кейінге
қалдырылады.
- Осы Проспектте қарастырылған мерзімдерде
купондық сыйақыларды және/немесе негізді
қарысты Эмитенттің кінәсі бойынша төлемеген
немесе толық төлемеген жағдайда, Эмитент
облигациялардың ұстаушыларына ақшалай
міндеттемелерді немесе оның тиесілі бөлігін
(яғни, төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы
күнінен кейінгі күнге) орындау күнінде
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банктің қайта
қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне
байланысты есептелетін, мерзімі өткен әрбір
күн үшін айыппұл төлейді.
- Дефолт туындаған жағдайда, Эмитент
облигациялардың ұстаушыларын дефолттың
туындаған жағдайы туралы облигациялар
бойынша міндеттемелерді орындау күнін
шығаруды Проспект бекіткенге дейін 3 (үш)
жұмыс күнінен кешіктірмей Эмитенттің

(http://almaty-ffin.kz),
«Қазақстан
қор
биржасы» АҚ (www.kase.kz), Қаржы
есепшілігінің
депозитариясының
(www.dfo.kz)
ресми
сайттарында
облигациялар бойынша дефолттың туындау
себептерін
нақты
сипаттаумен;
орындалмаған міндеттемелердің көлемін
және өзінің талаптарын қанағаттандыру
бойынша
Эмитенттің
облигацияларды
ұстаушылардың ықтимал әрекеттерінің
тізімін
көрсетумен
және
Эмитентке
талаптармен
келу
тәртібінің
хабарландыруын
орналастыру
арқылы
хабарлауға міндетті.
Дефолт туындаған жағдайда Эмитент
қабылдайтын шаралар

Міндеттерді құрылымын өзгерту
тәртібі мен шаттары

- Облигациялар бойынша дефолт туындаған
жағдайда
Эмитент
облигациялардың
ұстаушыларының құқықтарын қорғау және
дефолтты тудырған себептердің алдын алу үшін
барлық мүмкін және қажетті шараларды
қабылдайды. Эмитент дефолттан қолданыста
шығуды анықтау мақсатында облигациялардың
ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізуге
бастамашылық етеді, сонымен қатар Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
орындаудың тиесілі көлемдері мен мерзімдерін
көрсетумен облигациялардың ұстаушыларының
алдында өзінің міндеттемелерін орындау
бойынша шаралардың жоспары жасалады.
Купондық сыйақыларды және/немесе негізгі
қарызды төлеу бөлімінде Облигацияларды
шығару проспектінде шарттар бұзылған
жағдайда,
Эмитенттің
міндеттемелерінің
құрылымын
өзгерту
туралы
шешімді
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Опциондар туралы ақпарат
Эмитенттің бағалы қағаздарды шығару
проспектіне инвесторлардың
құқықтары мен мүдделерін қорғауды
қамтамасыз ету үшін қажетті, қосымша
шектеулерді енгізу бойынша қор
биржасының листингтік
комиссиясының ұсыныстары

Директорлардың кеңесі және қолданыстағы
заңнамаға сәйкес несиегерлердің келісімімен
қабылданады.
Сонымен
қатар,
оның
ұстаушысына ұсынылатын облигациялардың
құқықтарын ескере отырып.
Міндеттемелердің құрылымын өзгерту тәртібі
мен шарттарын Эмитент облигациялардың
ұстаушыларының өкілінің міндетті қатысуымен,
облигациялар бойынша дефолт туындаған
жағдайда
келіссөздерді
өткізу
арқылы
облигациялардың ұстаушыларымен келіседі.
Опциондар қарастырылмаған
Бұл ұсыныстар осы Проспекттің 50-тарауында
қарастырылған.

47. Облигацияларды өтеу кезіне дейін сыйақыларды өтеудің әрбір кезеңінің арасында
сыйақыны және негізгі қарыз сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақшалай
қаражаттарының көздері мен ағындарының болжамы.
 Қоғам купондық сыйақыны төлеу және негізгі қарыздың сомасын өтеу үшін Қоғамның
даму стратегиясына сәйкес бағалы қағаздар нарығында тұтынушыларға қызметтерді
ұсынумен, сонымен қатар андеррайтинг, маркет-мейкер қызметтерін ұсынумен және
комиссиялық табыстармен байланысты негізгі қызметтен ақшалай қаражаттың ағындарын
жинақтауды болжайды. Осындай басқа жұмылдырылған ақшалай қаражаттың негізгі бөлігі
бағалы қағаздарды алуға және меншіктік қоржын бойынша жағдайды арттыруға
бағытталатын болады.

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ АҒЫНДАРЫНЫҢ
БОЛЖАМЫ

1

2

2

3

3

4

4

2015
2 жарты
жылдық

2016
1 жарты
жылдық

2016
2 жарты
жылдық

2017
1 жарты
жылдық

2017
2 жарты
жылдық

2018
1 жарты
жылдық

2018
2 жарты
жылдық

Барлығы

Операциялық қызметтен ақшалай
қаражаттың қозғалысы:

Комиссиялық табыстар
Бағалы қағаздарды сатудан түскен табыстар
Андеррайтингтік қызметтерді ұсынудан түскен
табыстар
Өзгеде де табыстар (маркет-мейкерлік,
пайыздар)
Бағалы қағаздарды сатып алу
Бағалы қағаздарды сату
Пайыздарды төлеу бойынша шығындар
Операциялық шығыстар
Корпоративті табыс салығы
Операциялық қызметтен ақшалай
қаражаттың түсісі

23 098
562 221

25 407
802 221

27 948
962 221

30 743
1 122 221

33 817
1 282 221

37 199
1 442 221

40 919
1 138 221

219 131
7 311 548

1 000 000

150 000

300 000

450 000

300 000

450 000

300 000

2 950 000

5 000

5 000

10 000

10 000

15 000

15 000

20 000

80 000

-2 500 000

-1 500 000

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

-100 000
2 000 000

-8 100 000
2 000 000

-172 500
-313 226
0

-172 500
-313 226
-134 918

-172 500
-313 226
0

-172 500
-313 226
-250 269

-172 500
-313 226
0

-172 500
-313 226
-442 510

-172 500
-313 226
0

-1 207 500
-2 192 585
-827 697

-1 395 408

-1 138 016

-185 557

-123 031

145 312

16 184

2 913 414

232 897

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-210 000

Инвестициялық қызметтен ақшалай
қаражаттың қозғалысы:
Негізгі қаражатты алу

Инвестициялық қызметте ақшалай
қаражатты пайдалану

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-210 000

-3 000 000

3 000 000
-3 000 000

Қаржылық қызметтен ақшалай
қаражаттың қозғалысы:
Борышқорлық бағалы қағаздарды
орналастырудан ақшалай қаражаттың түсімі
Борышқорлық бағалы қағаздарды өтеу
Акцияларды орналастырудан ақшалай
қаражаттың түсісі

3 000 000

0

Қаржылық қызметтен ақшалай
қаражаттың түсімі

3 000 000

0

0

0

0

0

-3 000 000

0

Ақшалай қаражаттың таза өзгеруі

1 574 592

-1 168 016

-215 557

-153 031

115 312

-13 816

-116 586

22 897

Кезеңнің басына ақшалай қаражаттар
Кезеңнің соңына ақшалай қаражаттар

200 000
1 774 592

1 774 592
606 576

606 576
391 019

391 019
237 987

237 987
353 299

353 299
339 483

339 483
222 897

939 674

466 902

534 174

1 097 238

672 802

1 428 694

500 992

Кірістер және шығыстар туралы есеп
бойынша болжанушы таза табыс

48. Айырбасталымды облигациялар:

Облигациялардың мәліметтері айырбасталмайтын болып табылады.
49 Облигацияларды орналастыру тәсілі:
1) Облигациялар айналыстың барлық мерзімі ішінде бағалы қағаздың ұйымдастырылған
нарығында сауданы ұйымдастырушының ережелеріне және басқа құжаттарға сәйкес
орналастырылатын болады.
2) акцияларға айырбасталған облигациялар орналастырылған жағдайда айырбастау шарттары
көрсетіледі.

Бұл бөлім осы облигацияларға қолданылмайды.
3) Облигацияларды орналастыруға қатысушы ұйымдар туралы мәліметтер:
Атауы
Ұйымның орналасқан жері
Тиесілі шарттардың

күндері мен нөмірлері
«Бағалы қағаздардың бірыңғай 050040,
Алматы
қ.,
тіркеушісі» АҚ
Бостандық ауданы, Сәтпаев

Бағалы
қағаздардың
ұстаушылардың тіркелімінің
к-сі,
30А/3-үй,
«Тенгиз жүйесін жүргізу бойынша
тауэрс»
ТК
аумағында 21.12.2012 жылғы №00609АҚ шарты.

(Сәтпаев
көшесінің
оңтүстігіне қарай, Есентай ө.
шығыс шағасы – Қазақстан
Республикасы
Ұлттың
Банкіне қарама - қарсы)
50. Эмитентпен қабылданатын шектеулер (ковенанттар).

Облигацияларды шығару проспектінде бекітілген, облигациялардың
барлық мерзімі кезінде Эмитент көлемі шарттарды сақтау керек:

айналымының


Иелегінен шығару күнінде Эмитенттің активтерінің жалпы сомасынан 25 % асатын
сомаға эмитенттің активтерінің құрамынан кіретін мүлікті иелегінен шығармау.

Облигацияларды шығарудың мемлекеттік тіркеуі күнінде осы Эмитенттің
активтерінің жалпы құнынан 10 % асатын, эмитенттің облигацияларын шығарумен
байланысты емес міндеттемелердің орындалмауына жол бермеу;

Эмитенттің қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді қарастыратын, Эмитенттің
құрылтайшылық құжаттарына өзгерістер енгізу;

Ұйымдастырушы – құқықтық түрін өзгертпеу.
Ұйымдастырылған нарықта айналымы жоспарланудағы Облигацияларды шығару проспектіне
инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету үшін қажетті, қосыма шектеулерді
(ковенанттарды) енгізу бойынша Листингтік комиссияның ұсыныстары.

Эмитент және Биржа арасында жасалған, листингтік шартпен бекітілген, жылдық
және аралық қаржы есепшілігін ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу.

Аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерінің бұзылуы аудиторлық компанияның
кінәсі себеп болған жағдайлардан басқа, Эмитент және Биржа арасында жасалған,
листингтік шартпен бекітілген, Эмитенттің жылдық есепшілік бойынша аудиторлық
есептерді ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу.
Эмитенттің осы тармақтарда қарастырылған шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент
облигациялардың ұстаушыларының талабы бойынша жинақталған сыйақыларды ескере отырып,
облигациялардың атаулы құнына сәйкес құн бойынша облигацияларды сатып алуға міндетті.
Облигациялардың ұстаушысы шектеулерді (ковенанттарды) бұзу күнінен бастап 10 (он)
күнтізбелік күн ішінде, сонымен қатар Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №
461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4 бабында қарастырылған жағдайларда
Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі» Проспекттің 46 тармағының 17-

тармақшасы қарастырылған жағдайларда Эмитенттің мекен-жайында оған тиесілі облигацияларды
сатып алу туралы жазбаша өтінішті жіберуге құқылы.
Облигациялардың ұстаушысы барлық қажетті деректемелерді көрсетумен еркін түрде
өтінішті беру керек:

Заңды тұлға үшін:
1) облигациялардың ұстаушысының атауы;
2) бизнес – сәйкестендіруші нөмір;
3) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және берген органы;
4) заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері;
5) телефондары;
6) банктік деректемелері;
7) сатып алынатын облигациялардың саны және түрі;

Жеке тұлға үшін:
1) облигациялардың ұстаушысының тегі, аты және болған жағдайда әкесінің аты;
2) жеке сәйкестендіру нөмірі;
3) жеке куәліктің нөмірі, күні және құжатты берген орган;
4) тұрғылықты жері;
5) телефондары;
6) банктік деректемелері;
7) сатып алынатын облигациялардың саны және түрі;
Облигациялардың ұстаушысының өтініші, өтінішті алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн
ішінде қарастырылады.
Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі облигациялардың ұстаушыларына Эмитенттің ресми

сайтында (http://almaty-ffin.kz) ақпаратты жариялау, сонымен қатар биржаның ресми
сайтына (www.kase.kz) ақпаратты орналастыру, Қаржы есепшілігінің депозитариясының
(www.dfo.kz) сайтында ақпаратты жариялау арқылы оны қабылдау күнінен бастап 20
(жиырма) күнтізбелік күн ішінде хабардар етіледі.
Эмитенттің орналастырылған акцияларды сатып алуы облигацияларды сатып алу
мерзімдері мен тәртібі туралы Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиесілі шешімін
жариялағаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жинақталған сыйақыны ескере
отырып, осы облигациялардың атаулы құнына тиесілі баға бойынша жүзеге асырылады.
Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, сонымен қатар Облигацияларды шығару
проспектінің Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар
рыногы туралы» Заңының 18-4 бабында қарастырылған жағдайларда Эмитенттің
орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі» тарауында көрсетілген жағдайларда
облигацияларды сатып алу үдерісі ұстаушылардың сатылған облигациялардың өтініштерінің
негізінде ғана жүзеге асырылады.
Сатып алуға өтініш бермеген облигациялардың ұстаушылары Облигацияларды шығару
проспектінде көрсетілген осы шығарылымның айналым мерзімі аяқталғаннан кейін оған тиесілі
облигацияларды өтеуге құқылы.
51. Облигацияларды орналастырудан түскен қаражатты қолдану.

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражаттар Қоғамның Жарғысына және
даму стратегиясына сәйкес жалпы корпоративті мақсаттарға бағытталатын болады.
8. ҚОСЫМША АҚПАРАТ
52. Облигацияларды шығаруға эмитенттің шығын сомасы және бұл шығындар қалай
төленетіндігі туралы мәліметтер.
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздарының ішкі нарығында облигацияларды шығару және
орналастыру бойынша Қоғамның шығындары келесі төлемдерден тұратын болады:

Алдын ала жинау - 100-еселік АЕК көлемі.
 «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне облигацияларды қарастыру және
алғашқы листингтік жиынды енгізу үшін жиын – облигациялардың жиынтық атаулы
құнынан 0,025 %, алайда қарастыру үшін жиын бойынша АЕК көлемінен 100-еседен кем

