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Глава 1. Информация о наименовании Эмитента и его месте нахождения 

1. Информация об Эмитенте в соответствии с учредительными документами:   

1) Дата первичной 

государственной 

регистрации Эмитента 

Эмитент образован путем преобразования из Товарищества с 

ограниченной ответственностью «Компания Бірлік LTD», датой 

первичной государственной регистрации которого является 21 

апреля 2002 г. (Свидетельство о государственной регистрации № 

47447-1910-ТОО от 21 апреля 2002 г.). 

2) Дата государственной 

перерегистрации 

Эмитента (в случае 

если осуществлялась 

перерегистрация) 

Перерегистрация Эмитента в Акционерное общество «Лизинг 

Групп» была осуществлена 29 сентября 2005 г. (Свидетельство о 

государственной регистрации № 73132-1910-АО от 29 сентября 

2005 г.). 

3) Полное и сокращенное 

наименование 

Эмитента на 

казахском, русском и 

английском (при 

наличии) языках 

 

Язык 

Полное 

наименование 

Сокращенное 

наименование 

Казахский «Лизинг групп» 

акционерлік 

қоғамы 

«Лизинг групп» АҚ 

Русский Акционерное 

общество «Лизинг 

Групп» 

АО «Лизинг 

Групп» 

Английский Joint Stock 

Company «Leasing 

Group» 

JSC «Leasing 

Group» 

 

4) В случае изменения 

наименования 

Эмитента 

указываются все его 

предшествующие 

полные и 

сокращенные 

наименования, а также 

даты, когда они были 

изменены 

Полное наименование: 

 

Дата 

регистрации 

На 

казахском 

языке 

 

На русском 

языке 

На 

английском 

языке 

29 сентября 

2005 г. 

«Лизинг 

групп» 

акционерлік 

қоғамы 

Акционерное 

общество 

«Лизинг 

Групп» 

Joint Stock 

Company 

«Leasing 

Group» 

21 апреля 

2002 г. 

Жауапкершілі

гі шектеулі 

серіктестік 

«Компания 

Бірлік LTD» 

Товарищество 

с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Компания 

Бірлік LTD» 

− 

Сокращенное наименование: 

 

Дата 

регистрации 

На 

казахском 

языке 

 

На русском 

языке 

На 

английском 

языке 

29 сентября 

2005 г. 

«Лизинг 

групп» АҚ 

АО «Лизинг 

Групп» 

JSC «Leasing 

Group» 

21 апреля 

2002 г. 

«Компания 

Бірлік LTD» 

ЖШС 

ТОО 

«Компания 

Бірлік LTD» 

− 
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5) Если Эмитент был 

создан в результате 

реорганизации 

юридического лица 

(юридических лиц), то 

указываются сведения 

о правопреемстве в 

отношении 

реорганизованных 

юридических лиц и 

(или) Эмитента 

Эмитент образован путем преобразования из Товарищества с 

ограниченной ответственностью «Компания Бірлік LTD». Эмитент 

является правопреемником имущества, всех прав и обязанностей 

преобразованного Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Компания Бірлік LTD». 

6) В случае наличия 

филиалов и 

представительств 

Эмитента 

указываются их 

наименования, даты 

регистрации 

(перерегистрации), 

места нахождения и 

почтовые адреса всех 

филиалов и 

представительств 

Эмитента в 

соответствии со 

справкой об учетной 

регистрации филиалов 

(представительств) 

юридических лиц 

Общество не имеет филиалов и представительств. 

7) Бизнес-

идентификационный 

номер (БИН) 

Эмитента 

050940003917 

8) Код Legal Entity 

Identifier в 

соответствии с 

международным 

стандартом ISO 17442 

«Financial services – 

Legal Entity Identifier» 

(LEI) (при наличии) 

Не применимо. 
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2. Место нахождения Эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и 

адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес 

Эмитента отличается от места нахождения Эмитента, указанного в справке о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица 

Место нахождения ............................  Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, 

полифункциональный центр «Нурлы Тау» блок 4Б, этаж 2, офис 

201 

Номер контактного телефона и 

факс .....................................................  

+7 727 311 15 50 

Адрес электронной почты ...............  office@lease.kz 

Фактический адрес………………… Фактический адрес не отличается от места нахождения 

Эмитента, указанного в справке о государственной 

перерегистрации юридического лица 

Адрес корпоративного веб-сайта ...  https://lease.kz/ 
 

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по 

ним 

3. Сведения о выпуске облигаций: 

1) Вид облигаций Не заполняется согласно пункту 45 Постановления Правления 

Национального Банка Республики №248 «Об утверждении Правил 

государственной регистрации выпуска негосударственных 

облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и 

(или) дополнений в проспект выпуска негосударственных 

облигаций (проспект облигационной программы), частный 

меморандум, представления и рассмотрения уведомления об итогах 

погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска 

негосударственных облигаций, Требований к документам для 

государственной регистрации выпуска негосударственных 

облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и 

(или) дополнений в проспект выпуска негосударственных 

облигаций (проспект облигационной программы), частный 

меморандум, рассмотрения уведомления об итогах погашения 

негосударственных облигаций, Перечня документов для 

аннулирования выпуска негосударственных облигаций и 

требований к ним, Правил составления и оформления проспекта 

выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной 

программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска 

негосударственных облигаций (проспект облигационной 

программы), уведомления об итогах погашения негосударственных 

облигаций» от 29 октября 2018 г. («Постановление»).  

2) Номинальная 

стоимость одной 

облигации (если 

номинальная 

стоимость одной 

облигации является 

индексированной 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 
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величиной, то 

дополнительно 

указывается порядок 

расчета номинальной 

стоимости одной 

облигации) 

3) Количество облигаций Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

4) Общий объем выпуска 

облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

5) Валюта номинальной 

стоимости облигации, 

валюта платежа по 

основному долгу и 

(или) начисленному 

вознаграждению по 

облигациям 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

4. Способ оплаты 

размещаемых облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

5. Получение дохода по облигациям: 

1) Ставка 

вознаграждения по 

облигациям (если 

ставка 

вознаграждения по 

облигациям является 

индексированной 

величиной, то 

дополнительно 

указывается порядок 

расчета ставки 

вознаграждения по 

облигациям) 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Периодичность 

выплаты 

вознаграждения и 

(или) даты выплаты 

вознаграждения по 

облигациям 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

3) Дата, с которой 

начинается 

начисление 

вознаграждения по 

облигациям 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

4) Порядок и условия 

выплаты 

вознаграждения по 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 
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облигациям, способ 

получения 

вознаграждения по 

облигациям 

5) Период времени, 

применяемый для 

расчета 

вознаграждения по 

облигациям 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании 

дополнительно указываются: 

1) Характеристика 

денежных требований, 

условия и 

прогнозируемые сроки 

поступления денег по 

правам требования, 

входящим в состав 

выделенных активов 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Порядок 

предоставления 

информации 

держателям облигаций 

о смене собственника 

на имущество, 

созданное по базовому 

договору, о введении 

представителей 

кредиторов в органы 

специальной 

финансовой компании 

и их полномочиях 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

3) Перечень расходов 

специальной 

финансовой 

компании, связанных с 

обслуживанием 

сделки проектного 

финансирования и 

инвестиционного 

управления активами, 

осуществляемых за 

счет выделенных 

активов 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации 

дополнительно указываются: 

1) Наименование и место 

нахождения 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 
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оригинатора, банка-

кастодиана, 

управляющего 

инвестиционным 

портфелем, 

специальной 

финансовой компании 

и лица, 

осуществляющего 

сбор платежей по 

уступленным правам 

требования 

2) Предмет 

деятельности, права и 

обязанности 

оригинатора в сделке 

секьюритизации 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

3) Характеристика прав 

требования, условия, 

порядок и сроки 

поступления денег по 

правам требования, 

входящим в состав 

выделенных активов, 

и порядок 

осуществления 

контроля за их 

исполнением 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

4) Порядок 

инвестирования 

временно свободных 

поступлений по 

выделенным активам 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

5) Расходы, связанные с 

оплатой услуг по 

сделке 

секьюритизации, и 

условия, согласно 

которым специальная 

финансовая компания 

вправе вычитать 

данные расходы из 

выделенных активов 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

6) Сведения о наличии 

опыта применения 

секьюритизации 

оригинатором и 

лицами, 

участвующими в 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 
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сделке 

секьюритизации 

7) Размер, состав и 

прогнозный анализ 

роста выделенных 

активов, 

обеспечивающих 

сделку 

секьюритизации 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

8) Критерии 

однородности прав 

требований 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

9) Очередность 

погашения облигаций 

различных выпусков, 

выпущенных в 

пределах 

облигационной 

программы 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а 

также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о 

рынке ценных бумаг 

8. Условия и порядок размещения облигаций: 

1) Дата начала 

размещения 

облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Дата окончания 

размещения 

облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

3) Рынок, на котором 

планируется 

размещение 

облигаций 

(организованный и 

(или) 

неорганизованный 

рынок ценных бумаг) 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

9. Условия и порядок обращения облигаций: 

1) Дата начала 

обращения облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Дата окончания 

обращения облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 
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3) Срок обращения 

облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

4) Рынок, на котором 

планируется 

обращение облигаций 

(организованный и 

(или) 

неорганизованный 

рынок ценных бумаг) 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

10. Условия и порядок погашения облигаций: 

1) Дата погашения 

облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Способ погашения 

облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

3) Если выплата 

вознаграждения и 

номинальной 

стоимости при 

погашении облигаций 

будет производиться в 

соответствии с 

проспектом выпуска 

облигаций иными 

имущественными 

правами, приводятся 

описания этих прав, 

способов их 

сохранности, порядка 

оценки и лиц, 

правомочных 

осуществлять оценку 

указанных прав, а 

также порядка 

реализации перехода 

этих прав 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 

и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:  

1) Порядок, условия 

реализации права 

выкупа облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Сроки реализации 

права выкупа 

облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 
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Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии 

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не 

предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются: 

1) Описание ковенантов 

(ограничений), 

принимаемых 

Эмитентом и не 

предусмотренных 

Законом о рынке 

ценных бумаг 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Порядок действий 

Эмитента при 

нарушении 

ковенантов 

(ограничений) 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

3) Порядок действий 

держателей облигаций 

при нарушении 

ковенантов 

(ограничений) 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске 

конвертируемых ценных бумаг) 

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения: 

1) Вид, количество и 

порядок определения 

цены размещения 

акций, в которые 

будут 

конвертироваться 

облигации, права по 

таким акциям 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Порядок и условия 

конвертирования 

облигаций (в случае, 

если выпуск 

облигаций полностью 

конвертируется, 

указывается, что 

выпуск облигаций 

подлежит 

аннулированию в 

течение 1 (одного) 

месяца с даты 

завершения 

конвертирования, если 

выпуск облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 
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конвертируется не 

полностью, 

указывается, что 

выкупленные 

облигации данного 

выпуска не подлежат 

дальнейшему 

размещению, а 

погашаются в конце 

срока обращения). 

Банк, отнесенный к 

категории 

неплатежеспособных 

банков, на основании и 

в порядке, 

предусмотренных 

статьей 61-10 Закона 

Республики Казахстан 

от 31 августа 1995 года 

«О банках и 

банковской 

деятельности в 

Республике 

Казахстан», указывает 

условия 

конвертирования 

облигаций в акции в 

соответствии с 

решением 

уполномоченного 

органа 

Глава 6. Сведения об имуществе Эмитента облигаций, являющемся полным или частичным 

обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного 

имущества (по обеспеченным облигациям) 

14. Сведения об имуществе Эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением 

обязательств по выпущенным облигациям: 

1) Описание обеспечения 

по выпущенным 

облигациям с 

указанием стоимости 

данного имущества 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Процентное 

соотношение 

стоимости 

обеспечения к 

совокупному объему 

выпуска облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 
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3) Порядок обращения 

взыскания на предмет 

залога 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

15. Данные банка, 

предоставившего 

гарантию, с указанием 

его наименования, места 

нахождения, реквизитов 

договора гарантии, 

срока и условий 

гарантии (если 

облигации обеспечены 

гарантией банка) 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

16. Реквизиты договора 

концессии и 

постановления 

Правительства 

Республики Казахстан о 

предоставлении 

поручительства 

государства – при 

выпуске 

инфраструктурных 

облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций 

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций: 

1) Конкретные цели 

использования денег, 

которые Эмитент 

получит от 

размещения 

облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) При выпуске 

инфраструктурных 

облигаций 

указываются расходы, 

связанные с оплатой 

услуг представителя 

держателей облигаций 

в соответствии с 

условиями 

заключенного с ним 

договора 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

18. При выпуске облигаций, 

оплата которых будет 

произведена правами 

требования по 

облигациям, ранее 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 
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размещенным 

Эмитентом (за вычетом 

выкупленных 

Эмитентом облигаций), 

срок обращения 

которых истек, 

дополнительно 

указываются дата и 

номер государственной 

регистрации выпуска 

данных облигаций, их 

вид и количество, а 

также объем выпуска 

облигаций, сумма 

накопленного и 

невыплаченного 

вознаграждения по 

облигациям 

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и 

более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций 

(долей участия в уставном капитале) Эмитента 

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более 

процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций 

(долей участия в уставном капитале) Эмитента1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акционер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения 

Процентное соотношение 

голосующих акций или 

долей участия в уставном 

капитале Эмитента, 

принадлежащих 

учредителю или крупному 

акционеру, к общему 

количеству голосующих 

акций Эмитента 

 

 

 

Дата, с которой учредитель 

или крупный акционер 

(участник) стал владеть 

десятью и более 

процентами голосующих 

акций Эмитента 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью «Самрук-

Казына Инвест» 

Республика Казахстан, г. 

Нур-Султан, 010000, район 

Есиль, ул. Е 10, 17/10, 16 

этаж 

41.78% 3 декабря 2014 г. 

Товарищество с 

ограниченной 
ответственностью «TP 

Financial Holdings» 

Республика Казахстан, г. 

Алматы, 050059, пр-т Аль-
Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы 

Тау», Блок 4Б, 705 

32.24% 25 октября 2018 г. 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью «Tengri 

Partners (Kazakhstan)» 

Республика Казахстан, г. 
Алматы, 050059, пр-т Аль-

Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы 

Тау», Блок 4Б, 705 

16.24% 8 апреля 2021 г. 

Акционерное общество 

«Tengri Partners Investment 

Banking (Kazakhstan)» 

Республика Казахстан, г. 

Алматы, 050059, пр-т Аль-

Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы 

Тау», Блок 4Б, 705 

9.74% Десятью и более процентами 

голосующих акций Эмитента 

не владеет 

Итого  100.00%  

 

 

 

 
1 По состоянию на 1 июля 2021 г. 
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Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе Эмитента 

В соответствии с уставом Эмитента, Эмитент имеет следующую структуру органов управления: 

Высший орган .........................................................  Общее собрание акционеров 

Орган управления ..................................................  Совет директоров 

Исполнительный орган .........................................  Правление 

Постоянно действующий коллегиальный 

орган, создаваемый для целей, 

предусмотренных уставом Эмитента ..................  

 

Кредитный комитет 

По решению совета директоров может создаваться коллегиальный орган – Служба внутреннего аудита. 

20. Орган управления Эмитента: 

Компетенция 

Общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных Законом и (или) 

уставом Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров 

Эмитента. Совет директоров, включая его Председателя, состоит из пяти членов, два из которых 

избираются независимыми директорами. К исключительной компетенции Совета директоров относится 

следующие вопросы: 

1) Определение приоритетных направлений деятельности Эмитента и стратегии развития общества или 

утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами 

Республики Казахстан; 

2) Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров; 

3) Принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) 

акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 

4) Принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их 

выкупа; 

5) Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 

6) Утверждение положений о комитетах Совета директоров Эмитента; 

7) Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента, а также принятие 

решений об их выпуске; 

8) Определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избирание его 

руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 

9) Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя 

и членов исполнительного органа; 

10) Временное приостановление полномочий любого члена Правления, если его действия (бездействие) 

причиняют ущерб акционерам или Эмитенту, а также в случае неисполнения решений Общего 

собрания акционеров Эмитента или Совета директоров Эмитента; 

11) Определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение 

его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка 

работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труа и премирования работников 

службы внутреннего аудита; 

12) Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его 

полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 

корпоративного секретаря; 

13) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной 

стоимости имущества, переданного в оплату акций Эмитента либо являющегося предметов крупной 

сделки; 

14) Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (за исключением 

документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Эмитента), 

включая, но не ограничиваясь, внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок 

проведения аукционов и подписки ценных бумаг Эмитента, ежегодного бюджета Эмитента, а также 

утверждение отчетов о выполнении утвержденных планов; 
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15) Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и утверждение 

положений о них; 

16) Утверждение руководителей филиалов и представительств Эмитента; 

17) Принятие решения о приобретении (отчуждения) Эмитентом десяти и более процентов акций (долей 

участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, десять и 

более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Эмитента; 

18) Увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более процентов размера его 

собственного капитала; 

19) Определение условий привлечения Эмитентом займов; 

20) Выбор регистратора Эмитента в случае расторжения договора с прежним регистратором Эмитента; 

21) Определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну; 

22) Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Эмитентом имеется 

заинтересованность; 

23) Принятие решений о совершении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в 

результате которой (которых) Эмитентом приобретается или отчуждается (может быть приобретено 

или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пять и более процентов от общего размера 

стоимости активов Эмитента; 

24) Избирание руководителя кредитного комитета и его членов, а также досрочное прекращение их 

полномочий, утверждение положений о кредитном комитете; 

25) Иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и уставом Эмитента, не 

относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Эмитента; 

26) Предоставление финансовой помощи любому лицу. 

Состав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

 

 

 

 

 

 

 

Должности, занимаемые за 

последние три года, 

включая должность, 

занимаемую в Совете 

директоров Эмитента 

 

 

 

 

 

Процентное соотношение 

голосующих акций 

Эмитента, принадлежащих 

члену Совета директоров 

Эмитента к общему 

количеству голосующих 

акций Эмитента 

Процентное соотношение 

голосующих акций/долей 

участия в уставном 

капитале дочерних и/или 

зависимых организациях 

Эмитента, принадлежащих 

члену Совета директоров 

Эмитента к общему 

количеству голосующих 

акций/уставному капиталу 

дочерних и/или зависимых 

организаций Эмитента 

Тулегенов Акбар 

Маликович 

Председатель Совета 

директоров 

2014 г. – настоящее время – 
директор ТОО «Pietro 

Fiorentini Kazakhstan»; 

2014 – 2018 гг. – 
управляющий партнер ТОО 

«Tengri Partners»; 

2016 – 2017 гг. – глава 
подразделения собственных 

инвестиций АО «Tengri 

Partners Investment Banking 

(Kazakhstan)»; 

2017 – 2018 гг. – 

руководитель аппарата АО 

«Tengri Partners Investment 

Banking (Kazakhstan)»; 

2018 г. – настоящее время – 
Председатель Совета 

директоров АО «Tengri 

Partners Investment Banking 

(Kazakhstan)»; 

Голосующими акциями 

Эмитента не владеет 

Акциями или долями участия 
в уставном капитале 

дочерних и/или зависимых 

организациях Эмитента не 

владеет 
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C 31 октября 2018 г. – 
Председатель Совета 

директоров Эмитента 

Ушбаев Ануар Даниярович 

Член Совета директоров 

2018 г. – Член правления АО 
«Tengri Partners Investment 

Banking (Kazakhstan)»; 

2018 – 2019 гг. – 
Независимый директор – 

член совета директоров АО 

«Банк ЦентрКредит»; 
2018 – по настоящее время – 

Заместитель директора ТОО 

«ТП ЭДВАЙЗОРИ»; 
2018 г. – Председатель 

правления, член Совета 

директоров АО «Tengri 
Partners Investment Banking 

(Kazakhstan)»;  

2018 – Независимый 
директор – член совета 

директоров АО 

«Казахстанская Иджара 

Компания»; 

2018 – 2021 гг. – 

Председатель Правления, 
член Совета Директоров АО 

«Tengri Partners Investment 
Banking (Kazakhstan)», бывш. 

АО «Tengri Capital MB»; 

2020 – по настоящее время – 
член Совета директоров 

Эмитента; 

2021 – по настоящее время – 
Член Совета директоров АО 

«Tengri Partners Investment 

Banking (Kazakhstan)». 

Голосующими акциями 

Эмитента не владеет 

Акциями или долями участия 
в уставном капитале 

дочерних и/или зависимых 

организациях Эмитента не 

владеет 

Субботин Арсен 

Алексеевич 

Член Совета директоров 

Январь 2014 г. – ноябрь 2018 

г. – управляющий директор 

ТОО «Страховой Брокер 

«RIAL»; 

2018 г. – 2020 г. Заместитель 

Председателя Правления 

Эмитента; 

2020 – по настоящее время –

Председатель Правления 

Эмитента; 

2021 – по настоящее время –

Член Совета директоров 

Эмитента. 

Голосующими акциями 

Эмитента не владеет 

Акциями или долями участия 

в уставном капитале 

дочерних и/или зависимых 
организациях Эмитента не 

владеет 

Жандосов Ораз Алиевич 

Член совета директоров, 

независимый директор 

2008 – по настоящее время – 

директор Центра 
экономического анализа 

«Ракурс»; 

2015 – по настоящее время – 
Главный партнер  «Ракурс 

консалтинг груп»; 

2021 г. – по настоящее время 
– Независимый директор 

Эмитента; 

Голосующими акциями 

Эмитента не владеет 

Акциями или долями участия 

в уставном капитале 
дочерних и/или зависимых 

организациях Эмитента не 

владеет 

Кыдырбаев Досым 

Хамитович 

Член совета директоров, 

независимый директор 

2013 – по настоящее время – 
Член совета директоров ДО 

АО «Банк ВТБ Казахстан»; 

Голосующими акциями 

Эмитента не владеет 

Акциями или долями участия 
в уставном капитале 

дочерних и/или зависимых 
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2018 – по настоящее время – 
Член совета директоров, 

Независимый директор АО 

«Олжа»; 

2018 г. – по настоящее время 

– Член совета директоров – 

независимый директор, 
Председатель Комитента 

Статистики АО «Отбасы 

банк»; 

2019 – по настоящее время – 

Член совета директоров – 

независимый директор АО 
«Tengri Partners Investment 

Banking (Kazakhstan)»  

2021 – по настоящее время – 

Член совета директоров – 

независимый директор 

Эмитента 

организациях Эмитента не 

владеет 

  

21. Исполнительный орган Эмитента: 

Компетенция 

Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляет исполнительный орган – Правление, 

состоящее из трех членов. К исключительной компетенции Председателя Правления Эмитента относится 

следующее: 

− Организует выполнение решений Общего собрания акционеров Эмитента и Совета директоров; 

− Без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами; 

− Выдает доверенности на право предоставления Эмитента в его отношениях с третьими лицами; 

− Осуществляет прием, перемещение, увольнение работников за исключением случаев, установленных 

законодательством Республики Казахстан, применяет к ним меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Эмитента и 

персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Эмитента, определяет 

размеры премий работников Эмитента, за исключением работников, входящих в состав 

исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Эмитента; 

− В случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления 

Эмитента; 

− Распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления 

Эмитента; 

− Осуществляет иные функции, определенные уставом Эмитента и решениями Общего собрания 

акционеров Эмитента и Совета директоров Эмитента. 

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным к 

компетенции других органов и должностных лиц Эмитента. Кворум проведения правления составляет 

пятьдесят (50) и более процентов от общего числа голосов. Решения Правления принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Правления, за исключением следующих вопросов: 

1) заключения лизинговых сделок и договоров факторинга; 
2) заключения договоров займа; 
3) осуществления (заключение, выдача) сделок, где Эмитент предоставляет обеспечения исполнения 

обязательств (неустойка, гарантия, залог, удержание, поручительство, задаток и др.); 
4) заключения сделок с ограниченной ответственностью контр-партнера; 
5) отказа от осуществления права или отказа от права; 
6) подачи исковых требований, отказа от исковых требований, заключение мировых соглашений, 

разрешения споров в порядке медиации, партисипативной процедурой; 
7) проведения аудита (финансового, юридического и других) любого субъекта. 
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Решения по вопросам, указанным в пп. 1)-7) принимаются единогласным решением всех членов 

Правления. 

Состав 

 

 

 

 

 

Имя 

 

 

Должности, занимаемые за последние 

три года, включая должность, 

занимаемую в Правлении Эмитента 

Процентное соотношение 

голосующих акций Эмитента, 

принадлежащих члену Правления 

Эмитента к общему количеству 

голосующих акций Эмитента 

Субботин Арсен Алексеевич 

Председатель Правления 

Январь 2014 г. – ноябрь 2018 г. – 
управляющий директор ТОО 

«Страховой Брокер «RIAL»; 

2018 г. – Заместитель Председателя 

Правления Эмитента; 

2020 – по настоящее время –

Председатель Правления Эмитента; 

2021 – по настоящее время –Член Совета 

директоров Эмитента. 

Полномочия: 

В полномочия Председателя Правления 

входят общее руководство деятельности 

Эмитента в соответствии с Уставом 
Эмитента, проведение заседаний 

Правления Эмитента, выдача 
доверенностей от имени Эмитента, 

контроль и координация деятельности 

Подразделения Лизинговых операций, 
контроль и координация деятельности 

по работе с персоналом, контроль и 

координация деятельности 
Подразделения Комплаенс с 

подконтрольностью Совету Директоров, 

контроль и координация деятельности 
Юридического департамента, контроль и 

координация деятельности 

Административного департамента, 
контроль и координация деятельности 

Службы безопасности.  

 

Голосующими акциями Эмитента не 

владеет 

Курмангалиев Тимур Каримович 

Заместитель Председателя Правления 

2017 – 2019 гг. – Руководитель проекта 

ТОО «Алуа» управляющий холдинг; 

2019 – 2020 гг. – Советник по вопросам 
развития бизнеса АО «Tengri Partners 

Investment Banking (Kazakhstan)»; 

2019  –2020 гг. – Управляющий директор 

торгового финансирования Эмитента; 

2020 – по настоящее время  – 

Заместитель Председателя Правления 

Эмитента. 

Полномочия: 

Контролирует и координирует работу в 
сфере деятельности Подразделения 

Торгового финансирования, 

контролирует управления проектами, 
связанными с информационными 

технологиями, цифровизацией и 

компьютерным обеспечением, 
принимает работы и материальные 

ценности, связанные с курированием 

подразделений, указанных в 
полномочиях Председателя Правления, 

согласование поставщиков и 

Голосующими акциями Эмитента не 

владеет 



18 
 

исполнителей по IT направлению, 
обеспечение работы информационных 

систем. 

 

Байдосов Талгат Хакимович 

Член правления 

2015 – 2018 гг. – Руководитель 

подразделения рисков и анализа АО 

«ЖССБ – Жилстройсбербанк» (сейчас 

АО «Отбасы банк»); 

2018 – 2020 гг. – Заместитель 

Председателя Правления АО «Баспана» 
(сейчас АО «Казахстанский фонд 

устойчивости»); 

2021 – по настоящее время – Член 

правления Эмитента. 

Полномочия: 

Контролирует и координирует 
деятельности Главного бухгалтера, 

Финансового Подразделения и 

Подразделения Риск менеджмента. 

 

Голосующими акциями Эмитента не 

владеет 

  

22. В случае, если полномочия исполнительного органа Эмитента переданы другой коммерческой 

организации (управляющей организации), то указываются: 

1) Полное и сокращенное 

наименование 

управляющей 

организации, ее место 

нахождения 

Не применимо. 

2) Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) лица, 

единолично 

осуществляющего 

функции 

исполнительного 

органа управляющей 

организации, либо 

фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) членов 

коллегиального 

исполнительного 

органа и членов 

Совета директоров 

(наблюдательного 

Совета) управляющей 

организации 

Не применимо. 

3) Дата избрания лиц, 

перечисленных в 

подпункте 2) 

настоящего пункта, и 

сведения об их 

трудовой 

деятельности за 

Не применимо. 
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последние 2 (два) года, 

в хронологическом 

порядке 

4) Процентное 

соотношение 

голосующих акций 

(долей участия в 

уставном капитале) 

управляющей 

организации, 

принадлежащих 

лицам, 

перечисленным в 

подпункте 2) 

настоящего пункта, к 

общему количеству 

голосующих акций 

(долей участия в 

уставном капитале) 

управляющей 

организации 

Не применимо. 

5) Процентное 

соотношение долей 

участия в уставном 

капитале, 

принадлежащих 

лицам, 

перечисленным в 

подпункте 2) 

настоящего пункта, к 

общему количеству 

долей участия в 

уставном капитале 

Эмитента. Требования 

настоящего пункта не 

распространяются на 

акционерные 

общества 

Не применимо. 

 

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности Эмитента с 

указанием основных видов деятельности Эмитента 

23. Виды деятельности Эмитента: 

1) Основной вид 

деятельности 

Эмитент оказывает полный спектр услуг по финансированию 

лизинга и рассрочки. Согласно уставу Эмитента, основными видами 

деятельности являются: 

− Осуществление различных видов и форм лизинга, включая 

осуществление финансового лизинга; 

− Осуществление финансирования под уступку прав требования 

(факторинг); 
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− Предоставление консультационных, информационных и 

аналитических услуг; 

− Развитие сотрудничества между предприятиями на территории 

стран СНГ и других государств; 

− Осуществление внешнеэкономической деятельности; 

− Выпуск и реализация ценных бумаг на внутреннем и внешнем 

рынках; 

− Иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

2) Краткое описание 

видов деятельности 

Эмитента с указанием 

видов деятельности, 

которые носят 

сезонный характер и 

их доли в общем 

доходе Эмитента 

Ввиду секторальной диверсификации лизингового портфеля 

Эмитент подвержен сезонным колебаниям в незначительной 

степени. 

3) Сведения об 

организациях, 

являющихся 

конкурентами 

Эмитента 

Рынок лизинга в Казахстане характеризуется двумя ярко 

выраженными лидерами, представителями квазигосударственных 

предприятий, АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд развития 

промышленности». 

Деятельность АО «КазАгроФинанс» направлена на поддержку 

аграрного сектора, основную часть портфеля составляют сделки по 

лизингу сельскохозяйственной техники и племенного скота.  

АО «Фонд развития промышленности» в своей деятельности 

ориентировано на масштабные, капиталоемкие проекты, 

осуществляемые в рамках индустриального и инновационного 

развития республики. 

АО «КазМедТех» является крупным участником рынка лизинговых 

услуг, однако, оперирует в непрофильном для АО «Лизинг Групп» 

сегменте – сегменте лизинга медицинского оборудования. 

Клиентами, преимущественно, являются государственные 

медицинские учреждения. 

АО «Аль Сакр Финанс» (ранее АО «СК Лизинг») оперирует в 

рамках исламского финансирования начиная с 2017 г., ранее 

действовав в формате стандартной лизинговой практики. 

Также, на рынке лизинговых услуг представлены дочерние 

структуры банков второго уровня, присутствие которых 

сокращается. 

4) Факторы, позитивно и 

негативно влияющие на 

доходность продаж 

(работ, услуг) по 

основным видам 

деятельности Эмитента 

− Общее состояние экономической и политической среды 

Казахстана; 

− Нормативно-правовая база, вносимые изменения 

− Состояние банковской сферы и общая конъюнктура 

процентных ставок (стоимость кредитных ресурсов и услуг); 

− Развитие малого и среднего бизнеса; 

− Развитие новых технологий, научно-технические условия; 

− Инвестиционный климат; 

− Условия взаимодействия с поставщиками; 
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− Квалифицированное обеспечение услуг обслуживающими 

компаниями; 

− Конкуренты; 

− Внутренняя среда Эмитента: менеджмент, стратегический и 

операционный маркетинг, квалификация и профессионализм 

сотрудников, эффективность операционной структуры, 

автоматизация бизнес-процессов. 

5) Информация о лицензиях 

(патентах), имеющихся у 

Эмитента, и периоде их 

действия, затратах на 

исследования и 

разработки, в том числе 

исследовательские 

разработки, 

спонсируемые 

Эмитентом 

Основная деятельность Эмитента не подлежит обязательному 

лицензированию. 

6) Доля импорта в сырье 

(работах, услугах), 

поставляемого 

(оказываемых) Эмитенту 

и доля продукции (работ, 

услуг), реализуемой 

(оказываемых) 

Эмитентом на экспорт, в 

общем объеме 

реализуемой продукции 

(оказываемых работ, 

услуг) 

Лизинговый портфель Эмитента распределен исключительно в 

Казахстане. 

7) Сведения об участии 

Эмитента в судебных 

процессах, связанных с 

риском прекращения или 

изменения деятельности 

Эмитента, взыскания с 

него денежных и иных 

обязательств в размере 10 

(десять) и более 

процентов от общего 

объема активов 

Эмитента, с указанием 

сути судебных процессов 

с его участием 

Эмитент не участвовал в судебных процессах в течение последнего 

года и его должностные лица не привлекались государственными 

органами к административной ответственности. 

8) Другие факторы риска, 

влияющие на 

деятельность Эмитента 

Помимо рисков, описанных в пункте 34, Эмитент подвержен 

следующим рискам: 

Риск изменения процентных ставок на рынке, который 

минимизируется за счет: 
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− Конкурентной процентной ставки по привлекаемым кредитным 

ресурсам и размещаемым денежным средствам с учетом 

динамики рынка; 

− Фиксирования ставки вознаграждения по привлеченным займам 

до конца срока; 

− Наличия запаса ликвидности за счет собственных средств 

Эмитента, что позволяет гибко реагировать на изменения на 

рынке. 

Валютный риск, который минимизируется за счет: 

− Привлечения заимствований и осуществления лизинговых 

операций в национальной валюте во избежание возможных 

потерь за счет колебания обменного курса валют; 

− Краткосрочного размещения свободных денежных средств в 

иностранной валюте; 

− Компенсации лизингополучателем курсовой разницы в случае 

изменения валютного курса по договорам с поставщиками; 

− Анализ экономической ситуации, динамики курсов валют на 

внутреннем и внешних рынках. 

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) Эмитента, объем товарооборота 

с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от 

общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг) 

По состоянию на 30 июня 2021 года, потребители, объем оказываемых услуг которым составляет 10 

(десять) и более процентов от общей стоимости оказываемых услуг отсутствуют. 

В таблице ниже представлены поставщики, объем товарооборота с которыми составляет 10 (десять) и 

более процентов от общего объема товарооборота(1) по состоянию на 30 июня 2021 г.: 

 

 На 30 июня На 30 июня 

 2021 2021 

 
(неаудировано) 

(тыс. тенге) 

(неаудировано) 

(%)(1) 

ТОО «Baikonur Machinery Sales» ........................................................................................  4 240 685 22% 

ТОО «Минметалс Казахстан» .............................................................................................   3 016 272    16% 

Итого ....................................................................................................................................   7 256 957 38% 

   

(1) Доля стоимости предметов лизинга, приобретенных у поставщика, на момент заключении лизингового договора, в общем 

стоимостном объеме предметов лизинга по лизинговому портфелю по состоянию на 30 июня 2021 г. 
  

25. Активы Эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов 

Эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива. 

В таблице ниже представлены статьи активов Эмитента, составившие 10 (десять) или более процентов 

от общего объема активов по состоянию на 31 марта 2021 г.: 

 Три месяца, 

закончившихся 

31 марта 

Три месяца, 

закончившихся 

31 марта 

 2021 2021 

 (неаудировано) (неаудировано) 
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(тыс. тенге) (% от активов) 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде   

Краткосрочная часть .......................................................................................................  3 086 662 35% 

Долгосрочная часть ........................................................................................................  3 602 800 41% 

Итого ...............................................................................................................................  6 689 462 76% 
 

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости 

активов Эмитента: 

1) Наименование 

дебиторов Эмитента, 

задолженность 

которых перед 

Эмитентом составляет 

10 (десять) и более 

процентов от 

балансовой стоимости 

активов Эмитента 

 

По состоянию на 31 марта 2021 г. у Эмитента отсутствовали 

дебиторы, задолженность которых составляла 10 (десять) и более 

процентов от балансовой стоимости активов Эмитента. 

2) Соответствующие 

суммы к погашению (в 

течение ближайших 12 

(двенадцати) месяцев 

делятся поквартально, 

остальные суммы 

указываются с 

разбивкой по годам с 

указанием даты 

погашения) и сроки ее 

погашения 

По состоянию на 31 марта 2021 г. у Эмитента отсутствовали 

дебиторы, задолженность которых составляла 10 (десять) и более 

процентов от балансовой стоимости активов Эмитента. 

27. Кредиторская задолженность Эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от 

балансовой стоимости обязательств Эмитента: 

1) Наименование кредиторов Эмитента 

По состоянию на 31 марта 2021 г. у Эмитента отсутствовали кредиторы, задолженность которым 

составляла 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Эмитента. 

2) Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся 

поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) 

и сроки ее погашения 

По состоянию на 31 марта 2021 г. у Эмитента отсутствовали кредиторы, задолженность которым 

составляла 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Эмитента. 

28. Величина левереджа Эмитента.  

Величина левереджа Эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух 

последних завершенных финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед 

подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной 

программы либо если представляется финансовая отчетность Эмитента по итогам предпоследнего 

квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или 
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облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей 

документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы. 

В таблице ниже представлена динамика коэффициент левереджа Эмитента: 

  

Год, закончившийся 

31 декабря
 

 

Год, закончившийся 

31 декабря
 

Три месяца, 

закончившихся 31 

марта
 

 2019
 

2020
 

2021
 

 (аудировано) 

(тыс. тенге) 

(аудировано) 

(тыс. тенге) 

(неаудировано) 

(тыс. тенге) 

Обязательства ..............................................  2 611 442 3 309 017 3 571 647 

Собственный капитал .................................  4 586 290 5 163 055 5 322 142 

Коэффициент левериджа .........................  0.57 0.64 0.67 
 

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности Эмитента, за два последних завершенных 

финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной 

аудиторским отчетом 

В таблице ниже представлен сокращенный отчет о движении денежных Эмитента: 

 Год, закончившийся 31 

декабря 

Год, закончившийся 31 

декабря
 

 2019 2020 

 (аудировано) 

(тыс. тенге) 

(аудировано) 

(тыс. тенге) 

Денежный поток от операционной деятельности .................  (588 576) 517 421 

Денежный поток от инвестиционной деятельности .............  (308 462) (732 639) 

Денежный поток от финансовой деятельности ....................  862 957 593 253 

Денежный поток за период ..................................................  (34 081) 378 035 (34 081) 
 

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг Эмитента (за 

исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения 

о данном выпуске облигаций: 

Общее количество, вид и 

номинальная стоимость 

долговых ценных бумаг 

каждого выпуска, дата 

государственной 

регистрации каждого 

выпуска долговых ценных 

бумаг, количество 

размещенных долговых 

ценных бумаг по каждому 

выпуску, а также общий 

объем денег, 

привлеченных при 

размещении долговых 

ценных бумаг, сумма 

начисленного и 

выплаченного 

вознаграждения по 

Выпуск облигаций со сроком обращения менее двенадцати 

месяцев 

Торговый код .............................  LZGRb1 

ISIN .............................................  KZ2C00006369 

Вид ……………………………. 

Номинальная стоимость ……..                                                    

дисконтные облигации 

1 000 

Валюта выпуска .........................  Тенге 

Объем выпуска(1)(2) ....................  2 000 000 000  

Объем в обращении(1)(2)(3) ..........  1 482 293 000 

Дата регистрации .......................  22 ноября 2019 г. 

Дата включения в торговый 

список Биржи .............................  20 декабря 2019 г. 

Срок обращения.........................  270 дней 

Дата начала обращения .............  1 апреля 2021 года 

Дата погашения .........................  27 декабря 2021 года 
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каждому выпуску 

долговых ценных бумаг, 

количество выкупленных 

долговых ценных бумаг с 

указанием даты их выкупа 

Ставка вознаграждения(4) ..........  не применимо 

Количество выкупленных долговых ценных бумаг                       −                     

с указанием даты их выкупа 

 
(1) По номинальной стоимости 

(2) В валюте выпуска 

(3) На дату регистрации Облигационной программы 

(4) Не применимо, облигации являются дисконтными, выплаты вознаграждений не 

предусмотрены 
  

Сведения о фактах 

неисполнения Эмитентом 

своих обязательств перед 

держателями ценных 

бумаг (невыплата 

(задержка в выплате) 

вознаграждения по 

облигациям), включая 

информацию о размерах 

неисполненных 

обязательств и сроке 

просрочки их исполнения, 

сумма начисленного, но не 

выплаченного 

вознаграждения по 

ценным бумагам (отдельно 

по видам и выпускам) 

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед 

держателями ценных бумаг отсутствуют. 

В случае, если размещение 

либо обращение 

негосударственных 

ценных бумаг какого-либо 

выпуска ценных бумаг 

было приостановлено 

(возобновлено) 

указывается 

государственный орган, 

принявший такие решения, 

основание и дата их 

принятия 

Размещение либо обращение ценных бумаг Эмитента какого-либо 

выпуска ценных бумаг не приостанавливалось. 

Рынки, на которых 

обращаются ценные 

бумаги Эмитента, включая 

наименования 

организаторов торгов 

Ценные бумаги Эмитента обращаются на организованном и 

неорганизованном рынках ценных бумаг. 

Права, представляемые 

каждым видом ранее 

выпущенных облигаций, 

находящихся в обращении 

их держателям, в том числе 

права, реализованные при 

нарушении ограничений 

(ковенантов) и 

предусмотренные 

Держателям выпущенных ранее облигаций, находящимся в 

обращении, представлены права в соответствии с проспектами 

выпуска данных облигаций, облигационных программ, в рамках 

которых данные облигации были выпущены, а также действующего 

законодательства Республики Казахстан. 
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договорами купли-

продажи ценных бумаг, 

заключенными с 

держателями, с указанием 

порядка реализации 

данных прав держателей 

Глава 11. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных 

бумагах 

31. Права, предоставляемые держателю облигаций: 

1) Право получения от 

Эмитента в 

предусмотренный 

проспектом выпуска 

облигаций срок 

номинальной 

стоимости облигации 

либо получения иного 

имущественного 

эквивалента, а также 

право на получение 

фиксированного по 

ней процента от 

номинальной 

стоимости облигации 

либо иных 

имущественных прав, 

установленных 

проспектом выпуска 

облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Право требования 

выкупа Эмитентом 

облигаций с указанием 

условий, порядка и 

сроков реализации 

данного права, в том 

числе при нарушении 

ковенантов 

(ограничений), 

предусмотренных 

проспектом выпуска 

облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

3) Иные права Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по 

облигациям Эмитента: 

1) Перечень событий, 

при наступлении 

которых имеется 

вероятность 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 
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объявления дефолта 

по облигациям 

Эмитента 

2) Меры, которые будут 

предприняты 

Эмитентом в случае 

наступления дефолта 

по облигациям, 

включая процедуры 

защиты прав 

держателей облигаций 

при неисполнении или 

ненадлежащем 

исполнении 

обязательств по 

выплате 

вознаграждения по 

облигациям, в том 

числе порядок и 

условия 

реструктуризации 

обязательств 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

3) Порядок, срок и 

способы доведения 

Эмитентом до 

сведения держателей 

облигаций 

информации о фактах 

дефолта, включающей 

сведения об (о) объеме 

неисполненных 

обязательств, причине 

неисполнения 

обязательств, 

перечислении 

возможных действий 

держателей облигаций 

по удовлетворению 

своих требований, 

порядке обращения 

держателей облигаций 

с требованием к 

Эмитенту, лицам, 

несущим солидарную 

или субсидиарную 

ответственность по 

обязательствам 

Эмитента в случае 

неисполнения либо 

ненадлежащего 

исполнения 

Эмитентом 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 



28 
 

обязательств по 

облигациям 

4) Дата и номер договора 

с лицами, несущими 

солидарную или 

субсидиарную 

ответственность по 

обязательствам 

Эмитента в случае 

неисполнения либо 

ненадлежащего 

исполнения 

Эмитентом 

обязательств по 

облигациям, полное 

наименование данных 

лиц, а также дата их 

государственной 

регистрации (при 

наличии таких лиц) 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

33. Прогноз источников и 

потоков денежных 

средств Эмитента, 

необходимых для 

выплаты 

вознаграждений и 

погашения суммы 

основного долга в 

разрезе каждого периода 

выплаты 

вознаграждений до 

момента погашения 

облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых Эмитентом облигаций: 

1) Отраслевые риски – 

описывается влияние 

возможного 

ухудшения ситуации в 

отрасли Эмитента на 

его деятельность и 

исполнение им 

обязательств по 

ценным бумагам. 

Приводятся наиболее 

значимые, по мнению 

Эмитента, возможные 

изменения в отрасли 

(отдельно на 

внутреннем и 

внешнем рынках).  

Рынок лизинговых услуг в значительной степени зависит от наличия 

у экономических объектов необходимости и возможностей 

осуществлять вложения в основной капитал, модернизировать и 

расширять производство. В случае замедления темпов роста 

экономики Казахстана или сворачивания государственных 

программ субсидирования, рынок лизинга, в свою очередь, может 

также претерпеть коррекцию. Успешный опыт работы Эмитента в 

кризисные времена, регулярный мониторинг динамики спроса и 

потребностей лизингополучателей, гибкое реагирование на 

отраслевые изменения позволяет минимизировать степень влияния 

данного риска. Специфика лизинговой отрасли в Республике 

Казахстан, наличие собственной ниши на рынке и пула 

потенциальных клиентов у каждой лизинговой компании, а также 

лояльность клиентов, предоставляемые Эмитентом высокое 

качество услуг, конкурентоспособные условия на рынке и 
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− Отдельно 

описываются риски, 

связанные с 

возможным 

изменением цен на 

сырье, услуги, 

используемые 

Эмитентом в своей 

деятельности 

(отдельно на 

внутреннем и внешнем 

рынках), и их влияние 

на деятельность 

Эмитента и 

исполнение им 

обязательств по 

ценным бумагам.  

− Отдельно 

описываются риски, 

связанные с 

возможным 

изменением цен на 

продукцию и (или) 

услуги Эмитента 

(отдельно на 

внутреннем и внешнем 

рынках), и их влияние 

на деятельность 

Эмитента и 

исполнение им 

обязательств по 

ценным бумагам 

диверсифицированный портфель являются основой успешной 

работы на рынке. 

2) Финансовые риски – 

описывается 

подверженность 

финансового 

состояния Эмитента 

рискам, связанным с 

неблагоприятным 

изменением 

процентных ставок, 

курса обмена 

иностранных валют, а 

также рыночных цен 

на ценные бумаги и 

производные 

финансовые 

инструменты.  

− Отдельно 

описываются риски, 

связанные с 

возникновением у 

Эмитента убытков 

Для финансирования операционной деятельности и пополнения 

оборотного капитала Эмитент использует, в том числе, заемные 

средства. Изменения условий финансирования могут быть 

потенциально не выгодными для Эмитента, более того, растущая 

зависимость Эмитента от краткосрочных и долгосрочных 

заимствований может иметь значимые последствия для ее 

деятельности. Однако, анализ динамики финансового рынка и 

различных сценариев для Эмитента, структурирование 

заимствований и лизинговых операций в национальной валюте, 

наличие значительного запаса ликвидности позволяет Эмитенту 

гибко реагировать на изменения и минимизировать данный риск. 
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вследствие 

неспособности 

Эмитента обеспечить 

исполнение своих 

обязательств в полном 

объеме, возникающий 

в результате 

несбалансированности 

финансовых активов и 

финансовых 

обязательств 

Эмитента (в том числе 

вследствие 

несвоевременного 

исполнения 

финансовых 

обязательств одним 

или несколькими 

контрагентами 

Эмитента) и (или) 

возникновения 

непредвиденной 

необходимости 

немедленного и 

единовременного 

исполнения 

Эмитентом своих 

финансовых 

обязательств. 

Указывается, какие из 

показателей 

финансовой 

отчетности Эмитента 

наиболее подвержены 

изменению в 

результате влияния 

финансовых рисков, 

вероятность их 

возникновения и 

характер изменений в 

отчетности 

3) Правовой риск – 

описывается риск, 

возникновения у 

Эмитента убытков 

вследствие:  

− изменений валютного, 

налогового, 

таможенного 

законодательства 

Республики 

Казахстан; 

Учитывая то, что правовая система Республики Казахстан 

находится на стадии становления, существуют определенные риски, 

связанные с возможным изменением нормативно-правовой базы, в 

частности, налогового, таможенного законодательств. Существует 

риск того, что определенные государственные органы могут иметь 

свое мнение относительно указанных вопросов. 
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− требований по 

лицензированию 

основной 

деятельности 

Эмитента; 

− несоблюдения 

Эмитентом 

требований 

гражданского 

законодательства 

Республики Казахстан 

и условий 

заключенных 

договоров; 

− допускаемых 

правовых ошибок при 

осуществлении 

деятельности 

(получение 

неправильных 

юридических 

консультаций или 

неверное составление 

документов, в том 

числе при 

рассмотрении 

спорных вопросов в 

судебных органах) 

4) Риск потери деловой 

репутации 

(репутационный риск) 

− описывается риск 

возникновения у 

Эмитента убытков в 

результате 

уменьшения числа 

клиентов 

(контрагентов) 

вследствие 

формирования 

негативного 

представления о 

финансовой 

устойчивости, 

финансовом 

положении Эмитента, 

качестве его 

продукции (работ, 

услуг) или характере 

его деятельности в 

целом 

Эмитент подвержен риску серьезного ущерба репутации на основе 

неблагоприятных освещений в СМИ или других источниках. 

Эмитент проявляет решительную приверженность к высоким 

этическим нормам ведения бизнеса. Однако, неверное или 

неоправданно пагубное восприятие корпоративного поведения 

Эмитента или отрасли в целом может оказать существенное 

негативное влияние на бизнес, финансовое положение, результаты 

деятельности и перспективы развития Эмитента. 
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5) Стратегический риск – 

описывается риск 

возникновения у 

Эмитента убытков в 

результате ошибок 

(недостатков), 

допущенных при 

принятии решений, 

определяющих 

стратегию 

деятельности и 

развития Эмитента 

(стратегическое 

управление) и 

выражающихся в 

неучете или 

недостаточном учете 

возможных 

опасностей, которые 

могут угрожать 

деятельности 

Эмитента, 

неправильном или 

недостаточно 

обоснованном 

определении 

перспективных 

направлений 

деятельности, в 

которых Эмитент 

может достичь 

преимущества перед 

конкурентами, 

отсутствии или 

обеспечении в 

неполном объеме 

необходимых 

ресурсов 

(финансовых, 

материально-

технических, 

людских) и 

организационных мер 

(управленческих 

решений), которые 

должны обеспечить 

достижение 

стратегических целей 

деятельности 

Эмитента 

Рынок лизинга Республики Казахстан характеризуется наличием 

двух крупных игроков, занимающих его значительную часть. 

Данный факт ограничивает участие Эмитента в крупных проектах, 

а также в значительной степени сужает присутствие Эмитента в 

сельскохозяйственном секторе. Финансирование проектов по 

приобретению ликвидной техники во всех отраслях экономики. 

Акцент на отраслях, являющихся драйвером экономики страны для 

среднего и корпоративного бизнеса (строительство дорог, сельское 

хозяйство, горнорудная техника, строительство магистральных 

газопроводов, обслуживание нефтегазовой отрасли, транспортно-

логистические активы и другие). Отсутствие фокуса в 

узкоспециализированных направлениях, таких как медицинское 

оборудование, железнодорожная техника, ввиду наличия на рынке 

специализированных лизинговых компаний, позволяет 

минимизировать данный риск. 

6) Риски, связанные с 

деятельностью 

Эмитента – 

Эмитент подвержен кредитному риску, возникающему в результате 

заключения лизинговых сделок. При условии неспособности 

Эмитента осуществлять эффективное управление кредитными 
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описываются риски, 

свойственные 

исключительно к 

деятельности 

Эмитента или 

связанные с основной 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью, в том 

числе риски, 

связанные с: 

− отсутствием 

возможности продлить 

действие лицензии 

Эмитента на ведение 

определенного вида 

деятельности либо на 

использование 

объектов, нахождение 

которых в обороте 

ограничено (включая 

природные ресурсы); 

− возможной 

ответственностью 

Эмитента по долгам 

третьих лиц, в том 

числе дочерних 

организации 

Эмитента; 

− возможностью потери 

потребителей, на 

оборот с которыми 

приходится не менее 

чем 10 (десять) 

процентов общей 

выручки от продажи 

продукции (работ, 

услуг) Эмитента 

рисками данный факт может оказать существенное неблагоприятное 

воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 

деятельности Эмитента. Отлаженная система управления рисками, 

позволяющая своевременно контролировать, выявлять и 

реагировать на возникающие изменения портфеля, способствует 

обеспечению финансовой устойчивости, стабильному 

функционированию Эмитента, поддержанию минимального NPL 

портфеля. 

7) Страновой риск – 

описывается риск 

возникновения у 

Эмитента убытков в 

результате 

неисполнения 

иностранными 

контрагентами 

(юридическими, 

физическими лицами) 

обязательств из-за 

экономических, 

политических, 

социальных 

изменений, а также 

Лизинговый портфель Эмитента распределен исключительно в 

Казахстане. 
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вследствие того, что 

валюта денежного 

обязательства может 

быть недоступна 

контрагенту из-за 

особенностей 

законодательства 

страны его 

резидентства 

(независимо от 

финансового 

положения самого 

контрагента) 

8) Операционный риск – 

описывается риск 

возникновения 

расходов (убытков) в 

результате 

недостатков или 

ошибок в ходе 

осуществления 

внутренних 

процессов, 

допущенных со 

стороны работников 

Эмитента, 

ненадлежащего 

функционирования 

информационных 

систем и технологий, а 

также вследствие 

внешних событий 

Основная команда руководителей, состоящая из 

высококвалифицированных профессионалов с большим опытом 

работы на рынке, положительная динамика работы Эмитента и 

переход на принципиально новый уровень является основой 

сведения данного риска к минимуму. 

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 

ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Эмитент: 

1) Указываются 

промышленные, 

банковские, 

финансовые группы, 

холдинги, концерны, 

ассоциации, 

консорциумы, в 

которых участвует 

Эмитент, роль (место), 

функции и срок 

участия Эмитента в 

этих организациях 

Эмитент не входит в состав каких-либо групп компаний, холдингов, 

концернов, ассоциаций и консорциумов. 

2) В случае если 

результаты 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Эмитент не входит в состав каких-либо групп компаний, холдингов, 

концернов, ассоциаций и консорциумов. 
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Эмитента 

существенно зависят 

от иных членов 

промышленных, 

банковских, 

финансовых групп, 

холдингов, концернов, 

ассоциаций, 

консорциумов, 

приводится подробное 

изложение характера 

такой зависимости 

36. В случае если Эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому 

такому юридическому лицу указывается следующая информация: 

1) Полное и сокращенное 

наименование, бизнес-

идентификационный 

номер (при наличии), 

место нахождения 

Эмитент не имеет дочерних организаций. 

2) Основания признания 

юридического лица 

дочерним и (или) 

зависимым по 

отношению к 

Эмитенту 

Эмитент не имеет дочерних организаций. 

3) Размер доли участия 

Эмитента в уставном 

капитале дочернего и 

(или) зависимого 

юридического лица, а 

в случае, когда 

дочернее и (или) 

зависимое 

юридическое лицо 

является акционерным 

обществом – доля   

принадлежащих 

Эмитенту голосующих 

акций такого 

акционерного 

общества 

Эмитент не имеет дочерних организаций. 

37. Сведения об 

организациях, в которых 

Эмитент владеет 

десятью и более 

процентами уставного 

капитала (за 

исключением 

юридических лиц, 

указанных в пункте 35 

Полное 

наименование 

Акционерное общество «Tengri Partners 

Investment Banking (Kazakhstan)» 

Сокращенное 

наименование 

АО «Tengri Partners Investment Banking 

(Kazakhstan)» 
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настоящего 

приложения) с 

указанием по каждой 

такой организации: 

− полного и 

сокращенного 

наименования, 

бизнес-

идентификационного 

номера (при 

наличии), места 

нахождения; 

− доли Эмитента в 

уставном капитале, а 

в случае, когда такой 

организацией 

является 

акционерное 

общество – доли 

принадлежащих 

Эмитенту 

голосующих акций 

такого акционерного 

общества 

Бизнес-

идентификацион

ный номер 

041140005638   

Место 

нахождения 

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. 

Аль-Фараби 17, блок 4Б, офис 705 

  

Доля 

принадлежащих 

голосующих 

акций 

57.38% по состоянию на 1 июля 2021 года.   

 

38. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента: 

1) В случае присвоения 

Эмитенту и (или) 

ценным бумагам 

Эмитента кредитного 

рейтинга (рейтингов) 

по каждому из 

присвоенных 

Эмитенту кредитных 

рейтингов за три 

последних 

завершенных 

отчетных года, а если 

Эмитент осуществляет 

свою деятельность 

менее 3 (трех) лет – за 

каждый завершенный 

отчетный год, 

указываются: 

− объект присвоения 

кредитного рейтинга 

(Эмитент, ценные 

бумаги Эмитента); 

− значение кредитного 

рейтинга на дату, 

предшествующую 

дате представления 

документов в 

9 ноября 2018 г. рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 

Эмитенту долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента на уровне B и 

долгосрочный рейтинг по национальной шкале BB+ (kaz). Прогноз 

по рейтингам – «Стабильный». До 9 ноября 2018 г. ни Эмитенту, ни 

его ценным бумагам рейтинг не присваивался. 

Полное 

наименование 

организации, 

присвоившей 

кредитный 

рейтинг 

Fitch Ratings CIS Ltd. 

Сокращенное 

наименование 

Fitch Ratings 

Адрес Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. 

Валовая, 26  

Телефон +7 495 956 9901 

Факс +7 495 956 9909 

Эл. почта fitch.moscow@fitchratings.com 

 

Проведенные рейтинговые действия: 

 

Дата 

Рейтинговое 

агентство 

 

Действие 

9 ноября 

2018 г. 

Fitch Ratings Присвоение рейтинга 

mailto:fitch.moscow@fitchratings.com
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уполномоченный 

орган на регистрацию 

выпуска облигаций 

(облигационной 

программы); 

− история изменения 

значений кредитного 

рейтинга за 3 (три) 

последних 

завершенных 

отчетных года, 

предшествующих дате 

представления 

документов в 

уполномоченный 

орган на регистрацию 

выпуска облигаций 

(облигационной 

программы), а если 

Эмитент осуществляет 

свою деятельность 

менее 3 (трех) лет – за  

каждый завершенный 

отчетный год, 

предшествующий дате 

представления 

документов в 

уполномоченный 

орган на регистрацию 

выпуска облигаций 

(облигационной 

программы), с 

указанием значения 

кредитного рейтинга и 

даты присвоения 

(изменения) значения 

кредитного рейтинга; 

− полное и сокращенное 

наименование, место 

нахождения 

организации, 

присвоившей 

кредитный рейтинг; 

− иные сведения о 

кредитном рейтинге, 

указываемые 

Эмитентом по 

собственному 

усмотрению; 

Долгосрочный рейтинг дефолта 

Эмитента на уровне B и 

долгосрочный рейтинг по 

национальной шкале BB+ (kaz). 

Прогноз по рейтингам – 

«Стабильный» 

21 октября 

2019 г. 

 

 

 

 

 

13 августа 

2020 г.       

Fitch Ratings 

 

 

 

 

 

 

Fitch Ratings 

Подтверждение рейтинга 

Долгосрочный рейтинг дефолта 

Эмитента на уровне B и 

долгосрочный рейтинг по 

национальной шкале BB+ (kaz). 

Прогноз по рейтингам – 

«Стабильный» 

 

Подтверждение рейтинга 

Долгосрочный рейтинг дефолта 

Эмитента на уровне B и 

долгосрочный рейтинг по 

национальной шкале BB+ (kaz). 

Прогноз по рейтингам – 

«Стабильный» 
 

2) В случае если 

объектом, которому 

присвоен кредитный 

рейтинг, являются 

Ценным бумагам Эмитента, зарегистрированным на момент 

регистрации проспекта Облигационной программы, кредитный 

рейтинг не присваивался. 
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ценные бумаги 

Эмитента, 

дополнительно 

указывается 

международный 

идентификационный 

номер (код ISIN) и 

дата его присвоения, а 

также наименование 

рейтингового 

агентства, 

присвоившего 

кредитный рейтинг. 

39. Сведения о представителе держателей облигаций Эмитента (в случае выпуска обеспеченных, 

инфраструктурных или ипотечных облигаций): 

1) Полное и сокращенное 

наименование 

представителя 

держателей облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Место нахождения, 

номера контактных 

телефонов 

представителя 

держателей облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

3) Дата и номер договора 

Эмитента с 

представителем 

держателей облигаций 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

40. Сведения о платежном агенте Эмитента (при наличии): 

1) Полное наименование 

платежного агента; 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Место нахождения, 

номера контактных 

телефонов, реквизиты 

платежного агента и 

всех его филиалов, 

которые будут 

осуществлять выплату 

дохода (номинальной 

стоимости облигаций) 

по ценным бумагам; 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

3) Дата и номер договора 

с платежным агентом. 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

41. Сведения о консультантах Эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных 

бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг 
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по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке 

фондовой биржи): 

1) Полное и сокращенное 

наименование лица, 

оказывающего 

консультационные 

услуги по вопросам 

включения и 

нахождения ценных 

бумаг Эмитента в 

официальном списке 

фондовой биржи 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

2) Место нахождения, 

номера контактных 

телефонов лица, 

оказывающего 

консультационные 

услуги по вопросам 

включения и 

нахождения ценных 

бумаг Эмитента в 

официальном списке 

фондовой биржи 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

3) Дата и номер договора 

Эмитента с лицом, 

оказывающим 

консультационные 

услуги по вопросам 

включения и 

нахождения ценных 

бумаг Эмитента в 

официальном списке 

фондовой биржи. 

Сведения об иных 

консультантах 

Эмитента 

указываются в 

настоящем пункте, 

если, по мнению 

Эмитента, раскрытие 

таких сведений 

является 

существенным для 

принятия решения о 

приобретении ценных 

бумаг Эмитента 

Не заполняется согласно пункту 45 Постановления 

42. Сведения об аудиторской организации Эмитента: 
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1) Полное официальное 

наименование 

аудиторских 

организаций 

(фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) аудитора), 

осуществлявших 

(осуществляющих) 

аудит финансовой 

отчетности Эмитента 

за последние 2 (два) 

завершенных 

финансовых года с 

указанием их 

принадлежности к 

соответствующим 

аккредитованным 

профессиональным 

аудиторским 

организациям. Номера 

телефона и факса, 

адрес электронной 

почты (при наличии) 

 

 

Период 

Сведения об аудиторских организациях, 

осуществлявших (осуществляющих) 

аудит финансовой отчетности Эмитента 

2019-2020 гг. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Grant Thornton» 

Евгений Жемалетдинов, 

квалифицированный аудитор Республики 

Казахстан (Квалифицированное 

свидетельство аудитора №МФ-0000553 от 20 

декабря 2003 г.) 

Тел. +7 727 311 13 40 

Веб-сайт www.grantthornton.kz  
  

43. Аффилированные лица Эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего 

приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22 апреля 

1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и от 13 мая 

2003 года «Об акционерных обществах» аффилированными лицами Эмитента: 

1) Для физического лица 

– фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) 

аффилированного 

лица Эмитента 

См. Приложение 1 

2) Для юридического 

лица – полное 

наименование, место 

нахождения и 

фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) первого 

руководителя 

аффилированного 

лица Эмитента. В 

случае, если данное 

юридическое лицо 

создано в 

организационной 

правовой форме 

товарищества с 

ограниченной 

См. Приложение 1 
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ответственностью, 

дополнительно 

указываются сведения 

о его участниках, 

владеющих десятью 

или более процентами 

долей участия в 

уставном капитале 

данного юридического 

лица, с указанием доли 

участия: 

− для физического лица 

– фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) 

− для юридического 

лица – полное 

наименование, место 

нахождения 

3) Основание для 

отнесения их к 

аффилированным 

лицам Эмитента и 

дата, с которой 

появилась 

аффилированность с 

Эмитентом. В 

отношении 

аффилированного 

лица Эмитента, 

являющегося 

юридическим лицом, в 

котором Эмитент 

владеет десятью или 

более процентами 

акций или долей 

участия в уставном 

капитале данного 

юридического лица, 

дополнительно 

указываются: 

− полное наименование, 

место нахождения и 

фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) первого 

руководителя 

юридического лица, в 

котором Эмитент 

владеет десятью или 

более процентами 

акций или долей 

См. Приложение 1 
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участия в уставном 

капитале; 

− процентное 

соотношение акций 

или долей участия в 

уставном капитале, 

принадлежащих 

Эмитенту, к общему 

количеству 

размещенных акций 

или долей участия в 

уставном капитале 

данного юридического 

лица; 

− основные виды 

деятельности 

юридического лица, в 

котором Эмитент 

владеет десятью или 

более процентами 

акций или долей 

участия в уставном 

капитале данного 

юридического лица; 

− дата, с которой 

Эмитент стал владеть 

десятью или более 

процентами акций или 

долей участия в 

уставном капитале 

данного юридического 

лица; 

− в случае, если 

юридическое лицо 

создано в 

организационной 

правовой форме 

товарищества с 

ограниченной 

ответственностью, 

указываются сведения         

 

об иных его 

участниках, 

владеющих десятью 

или более процентами 

долей участия в 

уставном капитале 

данного юридического 

лица, с указанием доли 

участия: 

− для физического лица 

– фамилия, имя, 
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Приложение 1.  

Список аффилированных лиц Эмитента по состоянию на 1 июля 2021 г. 

Физические лица 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) Дата рождения 

Основания для 

признания 

аффилированности 

Дата появления 

аффилированности Примечания 

1 Абдымомунов Нуржан 

Курманбекович 

02.06.1978 Подпункт 3 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

02.05.2018 Генеральный директор 

ТОО "Самрук-Казына 

Инвест"  

2 Абдымомунов 

Курманбек 

Абдымомунович 

17.11.1949 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

02.05.2018 отец Генерального 

директора ТОО 

"Самрук-Казына 

Инвест"  

3 Сагитова Сауле Оразова 24.08.1950 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

02.05.2018 мать Генерального 
директора ТОО 

"Самрук-Казына 

Инвест"  

4 Абдымомунов Азамат 

Курманбекович 

21.08.1975 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

02.05.2018 брат Генерального 

директора ТОО 

"Самрук-Казына 

Инвест" " 

5 Жанадил Ернар 

Бейсенулы 

15.12.1984 Подпункт 3 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

14.12.2017 Председатель 

Наблюдательного 
совета ТОО "Самрук 

Казына Инвест" 

6 Жанадил Дина 
Жайлуабаевна 

26.10.1984 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

14.12.2017 супруга Председателя 
Наблюдательного 

совета Жанадил Е.Б. 

ТОО "Самрук-Казына 

Инвест" 

7 Касымбеков Бейсен 

Жанадилович 

12.10.1962 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

14.12.2017 отец Председателя 

Наблюдательного 
совета Жанадил Е.Б. 

ТОО "Самрук-Казына 

Инвест" 

8 Шарипова Гульнара 

Болатбековна 

15.08.1962 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

14.12.2017 мать Председателя 

Наблюдательного 
совета Жанадил Е.Б. 

ТОО "Самрук-Казына 

Инвест" 

9 Касымбеков Бекжан 

Бейсенович 

21.04.1989 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

14.12.2017 брат Председателя 

Наблюдательного 

Совета Жанадил 
Е.Б.ТОО "Самрук -

Казына Инвест" 

10 Боранкулова Ляззат 
Жанузаковна 

11.07.1981 Подпункт 3 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

11.02.2019 член Наблюдательного 
совета ТОО "Самрук 

Казына Инвест"" 

11 Альжан Жумагул 

Аликызы 

05.12.1954 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

11.02.2019 мать члена 

Наблюдательного 

совета Боранкуловой 
Л.Ж. ТОО "Самрук-

Қазына Инвест" 

12 Сеилов Нургиса 
Салимжанович 

06.06.1980 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

11.02.2019 супруг члена 
Наблюдательного 
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"Об акционерных 

обществах" 

совета Боранкуловой 

Л.Ж. ТОО "Самрук-

Қазына Инвест" 

13 Сәлімжан Жәнібек 29.09.2011 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

11.02.2019 сын члена 

Наблюдательного 
совета Боранкуловой 

Л.Ж. ТОО "Самрук-

Қазына Инвест"" 

14 Сәлімжан Нұрахмед 05.04.2009 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

11.02.2019 сын члена 

Наблюдательного 

совета Боранкуловой 
Л.Ж. ТОО "Самрук-

Қазына Инвест" 

15 Боранкулова Самал 

Жанузаковна 

22.04.1977 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

11.02.2019 сестра  члена 

Наблюдательного 

совета Боранкуловой 

Л.Ж. ТОО "Самрук-

Қазына Инвест"" 

16 Сеилов Салимжан 
Сейдигалимович 

05.05.1947 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

11.02.2019 отец супруга  члена 
Наблюдательного 

совета Боранкуловой 

Л.Ж. ТОО "Самрук-

Қазына Инвест" 

17 Оразбекова Марияш 

Оразбековна 

20.12.1946 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

11.02.2019 мать супруга  члена 

Наблюдательного 
совета Боранкуловой 

Л.Ж. ТОО "Самрук-

Қазына Инвест" 

18 Сеилова Замзагуль 

Салимжановна 

22.12.1972 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

11.02.2019 сестра супруга  члена 

Наблюдательного 

совета Боранкуловой 
Л.Ж. ТОО "Самрук-

Қазына Инвест"" 

19 Сеилов Сакен 

Салимжанович 

26.11.1974 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

11.02.2019 брат супруга  члена 

Наблюдательного 

совета Боранкуловой 

Л.Ж. ТОО "Самрук-

Қазына Инвест" 

20 Туткушев Ержан 

Бексултанович 

10.12.1981 Подпункт 3 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

15.12.2014 Член наблюдательного 

совета ТОО "Самрук-

Қазына Инвест" 

21 Туткушев Бексултан 
Серикпаевич 

19.08.1948 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

15.12.2014 отец Члена 
наблюдательного 

совета Туткушева 

Е.Б.ТОО "Самрук-

Қазына Инвест" 

22 Туткушева Гульнара 

Гиждувановна 

09.08.1949 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

15.12.2014 мать Члена 

наблюдательного 
совета Туткушева 

Е.Б.ТОО "Самрук-

Қазына Инвест"" 

23 Туткушева Жанара 

Бексултановна 

31.10.1979 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

15.12.2014 сестра Члена 

наблюдательного 

совета Туткушева 
Е.Б.ТОО "Самрук-

Қазына Инвест""" 

24 Букаева Бахыт 
Эдильшаиховна 

09.03.1989 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

15.12.2014 супруга Члена 
наблюдательного 

совета Туткушева 



46 
 

Е.Б.ТОО "Самрук-

Қазына Инвест" 

25 Букаев Эдильшаих 

Шавалеевич 

25.11.1957 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

15.12.2014 отец супруги Члена 

наблюдательного 

совета Туткушева 
Е.Б.ТОО "Самрук-

Қазына Инвест" 

26 Туткушев Айдар 
Ержанович 

28.05.2017 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

28.05.2017 сын Члена 
наблюдательного 

совета Туткушева 

Е.Б.ТОО "Самрук-

Қазына Инвест"" 

27 Тулегенов Акбар 
Маликович 

28.08.1984 Подпункт 3 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

31.10.2018 Председатель Совета 
директоров АО 

"Лизинг Групп" 

28 Ердаулет Рысты 

Мараткызы 

09.05.1993 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

31.10.2018 супруга Председателя 

Совета директоров АО 

"Лизинг Групп" 

Тулегенова А.М. 

29 Тулегенов Малик 

Тулегенович 

29.09.1961 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

31.10.2018 отец Председателя 

Совета директоров АО 
"Лизинг Групп" 

Тулегенова А.М." 

30 Курманбаев Марат 
Ердаулетович 

30.05.1963 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

31.10.2018 отец супруги 
Председателя Совета 

директоров АО 

"Лизинг Групп" 

Тулегенова А.М.  

31 Кунхожаева Майра 

Алашбаевна 

29.04.1966 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

31.10.2018 мать супруги 

Председателя Совета 
директоров АО 

"Лизинг Групп" 

Тулегенова А.М.  

32 Ибраимова Жибек 

Маратовна 

10.05.1988 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

31.10.2018 сестра супруги 

Председателя Совета 

директоров АО 
"Лизинг Групп" 

Тулегенова А.М.  

33 
 

 

 
 

34 

 

Тулегенов Ален 
Акбарович 

 

 
 

Тулегенова Айсулу  

Акбаровна 

15.03.2017 
 

 

 
 

15.10.2019 

Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 
 

Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

31.10.2018 
 

 

 
 

31.10.2018 

сын  Председателя 
Совета директоров АО 

"Лизинг Групп" 

Тулегенова А.М.  
 

дочь  Председателя 

Совета директоров АО 
"Лизинг Групп" 

Тулегенова А.М.  

35 Ушбаев Ануар 
Даниярович 

25.12.1988 Подпункт 3 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

25.02.2019 Член Совета 
директоров АО 

"Лизинг Групп" 

36 Ушбаев Данияр 

Кенесбаевич 

06.04.1967 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

 

25.02.2019 отец члена Совета 

директоров АО 

"Лизинг Групп" 

Ушбаева А.Д. 

37 Ушбаева Доната 
Данияровна 

10.04.2003 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 
 

25.02.2019 сестра члена Совета 
директоров АО 

"Лизинг Групп" 

Ушбаева А.Д. 
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38 Джаныкулова Алла 

Павловна 

15.05.1945 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

 

25.02.2019 бабушка члена Совета 

директоров АО 
"Лизинг Групп" 

Ушбаева А.Д. 

39 Джаныкулов Малик 

Тулеович 

14.02.1945 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

 

25.02.2019 дедушка члена Совета 

директоров АО 

"Лизинг Групп" 

Ушбаева А.Д. 

40 Ушбаев Кенесбай 02.07.1940 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

 

25.02.2019 дедушка члена Совета 
директоров АО 

"Лизинг Групп" 

Ушбаева А.Д. 

41 Ушбаева Гульнара 

Гадильевна 

26.07.1941 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 
 

25.02.2019 бабушка члена Совета 
директоров АО 

"Лизинг Групп" 

Ушбаева А.Д. 

42 Ризаева-Ушбаева Айым 

Муратовна 

14.09.1992 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

 

25.02.2019 супруга члена Совета 

директоров АО 
"Лизинг Групп" 

Ушбаева А.Д. 

43 Ризаев Мурат Ризаевич 27.03.1969 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

 

25.02.2019 отец супруги члена 

Совета директоров АО 

"Лизинг Групп" 

Ушбаева А.Д. 

44 Ризаева Сагимгуль 
Тендиковна 

25.08.1969 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 
 

25.02.2019 мать супруги члена 
Совета директоров АО 

"Лизинг Групп" 

Ушбаева А.Д. 

45 Риза Мадияр Муратулы 06.09.1998 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

 

25.02.2019 брат супруги члена 

Совета директоров АО 
"Лизинг Групп" 

Ушбаева А.Д. 

46 Субботин Арсен 

Алексеевич 

03.12.1979 Подпункт 3 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

29.11.2018 Председатель 

Правления АО "Лизинг 

Групп"  

47 Бегимбетова Дина 

Жунусовна 

25.01.1946 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

29.11.2018 мать Председателя 

Правления АО "Лизинг 

Групп" Субботина А.А. 

48 Субботин Тимур 
Алексеевич 

21.05.1974 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

29.11.2018 брат Председателя 
Правления АО "Лизинг 

Групп" Субботина А.А. 

49 Хисарова Айгерим 

Булатовна 

01.05.1980 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 
обществах" 

29.11.2018 супруга Председателя 

Правления АО "Лизинг 

Групп" Субботина А.А. 

50 Субботина Томирис 

Арсеновна 

09.12.2000 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

29.11.2018 дочь Председателя 

Правления АО "Лизинг 

Групп" Субботина А.А. 

51 Субботина Камилла 
Арсеновна 

09.01.2007 Подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закона РК 

"Об акционерных 

обществах" 

29.11.2018 дочь Председателя 
Правления АО "Лизинг 

Групп" Субботина 

А.А." 

52 Субботина Диана 

Арсеновна 

27.09.2013 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

29.11.2018 дочь Председателя 

Правления АО "Лизинг 

Групп" Субботина А.А. 
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53 Хисаров Герей 

Булатович 

29.12.1972 Подпункт 2 пункта 1 

статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных 

обществах" 

29.11.2018 брат супруги 

Председателя 
Правления АО "Лизинг 

Групп" Субботина А.А. 

54 Курмангалиев Тимур 
Каримович 

14.05.1969 Подпункт 3  пункта 1 
ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 

обществах" 

11.12.2020 Член Правления АО 
"Лизинг Групп" 

Курмангалиева Т.К. 

55 Курмангалиева Сауле 

Балтабаевна 

07.07.1977 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 
обществах" 

11.12.2020 супруга члена 

Правления АО "Лизинг 

Групп" Курмангалиева 

Т.К. 

56 Курмангалиева Дана 
Тимуркызы 

22.08.1996 Подпункт 2  пункта 1 
ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 

обществах" 

11.12.2020 дочь члена Правления 
АО "Лизинг Групп" 

Курмангалиева Т.К. 

57 Курмангалиев Зейнулла 

Тимурулы 

13.04.2003 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 
обществах" 

11.12.2020 сын члена Правления 

АО "Лизинг Групп" 

Курмангалиева Т.К. 

58 Курмангалиев Темир-

Дулат Тимурулы 

19.01.2007 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных 

обществах" 

11.12.2020 сын члена Правления 

АО "Лизинг Групп" 

Курмангалиева Т.К. 

59 Курмангалиев Карим 
Шолпанкулович 

13.02.1942 Подпункт 2  пункта 1 
ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 

обществах" 

11.12.2020 отец члена Правления 
АО "Лизинг Групп" 

Курмангалиева Т.К. 

60 Курмангалиева 

Даметкен Газизовна 

11.10.1947 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 
обществах" 

11.12.2020 мать члена Правления 

АО "Лизинг Групп" 

Курмангалиева Т.К. 

61 Ашимов Балтабай 15.07.1947 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных 

обществах" 

11.12.2020 отец супруги члена 

Правления АО "Лизинг 
Групп" Курмангалиева 

Т.К. 

62 Ашимова Гульзат 
Зейнуллаевна 

01.04.1953 Подпункт 2  пункта 1 
ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 

обществах" 

11.12.2020 мать супруги члена 
Правления АО "Лизинг 

Групп" Курмангалиева 

Т.К. 

63 Байдосов Талгат 

Хакимович 

13.08.1970 Подпункт 3  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 
обществах" 

19.04.2021 Член Правления АО 

“Лизинг Групп” 

64 Байдосова Райхан 

Хакимовна 

04.05.1940 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных 

обществах" 

19.04.2021 сестра члена Правления 

АО “Лизинг Групп” 

Байдосова Т.Х. 

65 Дангилова Зубайра 
Хакимовна 

12.02.1951 Подпункт 2  пункта 1 
ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 

обществах" 

19.04.2021 сестра члена Правления 
АО “Лизинг Групп” 

Байдосова Т.Х. 

66 Мадиева Майра Зубайра 

Хакимовна 

12.02.1955 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 
обществах" 

19.04.2021 сестра члена Правления 

АО “Лизинг Групп” 

Байдосова Т.Х. 

67 Байдосова Динара 

Сериковна 

09.05.1977 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных 

обществах" 

19.04.2021 супруга члена 

Правления АО “Лизинг 

Групп” Байдосова Т.Х. 

68 Лукманхакім Дархан 

Талгатович 

29.09.1996 
 

Подпункт 2  пункта 1 
ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 

обществах" 

19.04.2021 сын члена Правления 
АО “Лизинг Групп” 

Байдосова Т.Х. 
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69 Байдосов Данияр 

Талгатович 

09.08.2002 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных 

обществах" 

19.04.2021 сын члена Правления 

АО “Лизинг Групп” 

Байдосова Т.Х. 

70 Байдосова Диана 
Талгатовна 

30.07.2004 Подпункт 2  пункта 1 
ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 

обществах" 

19.04.2021 дочь члена Правления 
АО “Лизинг Групп” 

Байдосова Т.Х. 

71 Байдосов Нуриддин 

Талгатович 

17.01.2013 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 
обществах" 

19.04.2021 сын члена Правления 

АО “Лизинг Групп” 

Байдосова Т.Х. 

72 Кедекова Бикамал 04.03.1948 Подпункт 2  пункта 1 
ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 

обществах" 

19.04.2021 мать супруги члена 
Правления АО “Лизинг 

Групп” Байдосова Т.Х. 

73 Кедекова Жанар 

Сериковна 

16.06.1969 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 
обществах" 

19.04.2021 сестра супруги члена 

Правления АО “Лизинг 

Групп” Байдосова Т.Х. 

74 Кедекова Бахыт 

Сериковна 

02.03.1971 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных 

обществах" 

19.04.2021 сестра супруги члена 

Правления АО “Лизинг 

Групп” Байдосова Т.Х. 

75 Кедекова Шынар 
Сериковна 

27.08.1974 Подпункт 2  пункта 1 
ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 

обществах" 

19.04.2021 сестра супруги члена 
Правления АО “Лизинг 

Групп” Байдосова Т.Х. 

76 Кедекова Анар 

Сериковна 

29.08.1983 Подпункт 2  пункта 1 

ст. 64 Закона РК "Об 

акционерных 
обществах" 

19.04.2021 сестра супруги члена 

Правления АО “Лизинг 

Групп” Байдосова Т.Х. 

Юридические лица 

№ 

Наименование 

юридического лица 

Основания для признания 

аффилированности 

Дата появления 

аффилированности Примечания 

1 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью «Самрук-

Қазына Инвест» 

Подпункт 1 пункта 1 статьи 
64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

03.12.2014 Крупный акционер Эмитента 

2 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "TP 
Financial Holdings" 

Подпункт 1 пункта 1 статьи 

64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

25.10.2018 Крупный акционер Эмитента 

3 Товарищество с 

ограниченной 
ответственностью AT 

Acquisition Corp 

Подпункт 5 пункта 1 статьи 

64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

10.02.2021 Владеет 1% доли в уставном 

капитале член Совета 
Директоров Эмитента Ушбаев 

А.Д.  

4 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "Pietro 

Florentini Kazakhstan" 

Подпункт 5 пункта 1 статьи 
64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

31.10.2018 Председатель Совета 
директоров Эмитента, г-н 

Тулегенов А.М., владеет 50 % 

доли в уставном капитале  

5 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Kazakhstan Beige Book" 

Подпункт 5 пункта 1 статьи 

64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

25.11.2020 Владеет 40% доли в уставном 

капитале член Совета 

Директоров Эмитента Ушбаев 

А. Д. 

6 Товарищество с 

ограниченной 
ответственностью "КЕФАР 

КЕНЕС ФАРМА" 

Подпункт 5 пункта 1 статьи 

64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

19.09.2016 Владеет 100% доли в 

уставном капитале член 
Совета Директоров АО 

"Лизинг Групп" Ушбаев А. Д. 

7 Акционерное общество 
"Tengri Partners Investment 

Banking (Kazakhstan)" 

Подпункт 4 пункта 3 статьи 
64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

31.10.2018 Юридическое лицо, которое 
контролируется лицом, 

являющимся крупным 

акционером либо 
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должностным лицом 

общества 

8 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "Tengri 
Partners (Kazakhstan)" 

Подпункт 5 пункта 1 статьи 

64 Закона РК "Об 

акционерных обществах" 

08.04.2021 Крупный акционер АО 

"Лизинг Групп" 
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Тарау 1. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат 
 

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес Эмитент туралы ақпарат: 
 

1) Эмитентті бастапқы 

мемлекеттік тіркеу 

күні 

Эмитент «Бірлік LTD компаниясы» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, алғашқы мемлекеттік тіркеу күні 2002 жылдың 21 

сәуірінде қайта құру нәтижесінде құрылды (2002 жылғы 21 сәуірдегі 

№ 47447-1910- ЖШС мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі). 
 

2) Эмитентті 

мемлекеттік қайта 

тіркеу күні (қайта 

тіркеу жүзеге 

асырылған жағдайда) 

Эмитенттің Лизинг тобы акционерлік қоғамына қайта тіркелуі 2005 

жылғы 29 қыркүйекте жүзеге асырылды (2005 жылғы 29 

қыркүйектегі № 73132-1910-АО мемлекеттік тіркеу туралы куәлік). 

3) Эмитенттің қазақ, 

орыс және ағылшын 

(бар болса) 

тілдеріндегі толық 

және қысқаша атауы 

 

 

 

 

 

 

 

4) Эмитенттің атауы 

өзгерген жағдайда 

оның барлық бұрынғы 

толық және қысқаша 

атаулары, сондай-ақ 

олардың өзгертілген 

күндері көрсетіледі 

Толық атауы: 

 
Тіркелген 

 күні  

 

 Қазақ тілінде  

 

 Орыс тілінде  

Ағылшын 

 тілінде  

2005 жылғы 

29 қыркүйек 

«Лизинг 

групп» 

акционерлік 

қоғамы 

Акционерное 

общество 

«Лизинг 

Групп» 

Joint Stock 

Company 

«Leasing 

Group» 

2002 жылғы 

21 сәуір 

«Бірлік LTD 

компаниясы» 

жауапкершілі 

гі шектеулі 
серіктестігі 

Товарищество 

с 

ограниченной 

ответствен- 

ностью 

«Компания 

Бірлік LTD» 

− 

Қысқартылған атауы: 
Тіркелген 
 күні  

 
 Қазақ тілінде  

 
 Орыс тілінде  

Ағылшын 
 тілінде  

2005 жылғы 
29 қыркүйек 

«Лизинг групп» 

АҚ 

АО «Лизинг 

Групп» 

JSC «Leasing 
Group» 

2002 жылғы 
21 сәуір 

«Компания Бірлік 

LTD» ЖШС 

ТОО «Компания 

Бірлік LTD» 

–  

    

 

Тілі 

  

Толық атауы 

 Қысқартылған 

атауы 

Қазақ  «Лизинг групп» 

акционерлік 

қоғамы 

 «Лизинг групп» АҚ 

Орыс  Акционерное 

общество «Лизинг 

Групп» 

 АО «Лизинг 

Групп» 

Ағылшын  Joint Stock 

Company «Leasing 

Group» 

 JSC «Leasing 

Group» 
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5) Егер Эмитент заңды тұлғаны 

(заңды тұлғаларды) қайта 

ұйымдастыру нәтижесінде 

құрылған болса, онда 

қайта ұйымдастырылған 

заңды тұлғаларға және 

(немесе) Эмитентке қатысты 

құқық мирасқорлығы 

туралы мәліметтер 

көрсетіледі 

Эмитент «Бірлік LTD компаниясы» Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінен қайта құру жолымен құрылды. Эмитент қайта 

құрылған «Бірлік LTD компаниясы» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің мүлкін, барлық құқықтары мен міндеттерінің мұрагері 

болып табылады. 

6) Эмитенттің филиалдары 

мен өкілдіктері болған 

жағдайда, заңды 

тұлғалардың 

филиалдарының 

(өкілдіктерінің) есепті 

тіркелуі туралы 

анықтамаға сәйкес олардың 

атаулары, тіркелген күндері, 

орналасқан жерлері және 

Эмитенттің барлық 

филиалдары мен 

өкілдіктерінің почта 

мекенжайлары көрсетіледі 

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ. 

7) Эмитенттің бизнес 

сәйкестендіру нөмірі 
050940003917 

8)  ISO 17442 «Financial 

services - Legal Entity 

Identifier» (LEI) 

халықаралық стандартына 

сәйкес Legal Entity Identifier 

коды (бар болса) 

Қолданылмайды. 
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2. Эмитенттің орналасқан жері заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке 

сәйкес байланыс телефондары, факс және электрондық пошта мекен-жайлары, сондай-ақ нақты 

мекен-жайы, егер эмитенттің нақты мекен-жайы эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

куәлігінде көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болса. 

 

Заңды мекен-жайы ..............................  Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, әл-Фараби 
даңғылы, 

17, «Нұрлы Тау» полифункционалды орталығы, 4Б блогы, 2-

қабат, 201-кеңсе 

 

Байланыс телефондары .....................  +7 727 311 15 50 

Электрондық пошта ...........................  office@lease.kz 

Нақты мекен-жайы .............................  Эмитенттің нақты мекен-жайы Эмитенттің мемлекеттік қайта              

тіркеу куәлігінде көрсетілген орналасқан жерінен өзгеше 

емес 

 

Корпоративтік веб-сайты ..................  https://lease.kz/ 

 

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар, төлем әдістері және олар бойынша кірістер туралы 

ақпарат 

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер: 

1) Облигациялардың түрі 
«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 

бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама 

проспектісіне), жеке меморандумға өзгерістерді және (немесе) 

толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу 

қорытындылары туралы хабарламаны ұсыну және қарау, 

мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою 

қағидаларын, Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын 

(облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес 

облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық 

бағдарлама проспектісіне), жеке меморандумға өзгерістерді және 

(немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды 

өтеу қорытындылары туралы хабарламаны қарау үшін құжаттарға 

қойылатын талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымының күшін жоюға арналған құжаттардың тізбесін және 

оларға қойылатын талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарлама 

проспектісін), мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының 

проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) 

өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды, мемлекеттік емес 

облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны жасау 

және ресімдеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 248 

қаулысының («Қаулы») 45-тармағына сәйкес толтырылмайды 

2) Бір облигацияның 

номиналдық құны 

(егер бір 

облигацияның номиналдық 

құны индекстелген  шама 

болса, онда бір 

облигацияның номиналдық 

құнын есептеу тәртібі 

қосымша көрсетіледі) 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3) Облигациялардың саны 
Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

mailto:office@lease.kz
mailto:office@lease.kz
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4) Облигациялар 

шығарылымның жалпы 

көлемі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

5) Номиналды құн 

валютасы, облигациялар 

бойынша негізгі борыш 

және (немесе) есептелген 

сыйақы бойынша төлем 

валютасы 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

4. Орналастырылатын 

облигацияларға ақы 

төлеу тәсілі 

5. Облигациялар бойынша кіріс 

алу: 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

1) Облигациялар бойынша 

сыйақы мөлшерлемесі (егер 

облигациялар бойынша 

сыйақы мөлшерлемесі 

индекстелген шама болса, 

онда облигациялар 

бойынша сыйақы 

мөлшерлемесін есептеу 

тәртібі қосымша 

көрсетіледі) 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

2) Сыйақыны төлеу 

кезеңділігі және 

(немесе) облигациялар 

бойынша сыйақы төлеу күні 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3) Облигациялар бойынша 

сыйақы есептеу басталатын 

күн 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

4) Облигациялар бойынша 

сыйақы төлеу тәртібі мен 

талаптары, облигациялар 

бойынша сыйақы алу тәсілі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

5) Облигациялар бойынша 

сыйақы есептеу үшін 

қолданылатын уақыт кезеңі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру 

кезінде мыналар қосымша көрсетіледі: 

1) Ақшалай талаптардың 

сипаттамасы, бөлінген 

активтердің құрамына 

кіретін талап ету құқықтары 

бойынша ақша түсімінің 

талаптары және 

болжанатын мерзімдері 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 
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2) Облигациялар 

ұстаушыларға негізгі шарт 

бойынша жасалған мүліктің 

меншік иегерінің ауысуы 

туралы, кредиторлар 

өкілдерінің арнайы 

қаржы компаниясының 

органдарына енгізілуі және 

олардың өкілеттіктері 

туралы ақпаратты ұсыну 

тәртібі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3) Арнайы қаржы 

компаниясының жобалық 

қаржыландыру және 

активтерді инвестициялық 

басқару мәмілесіне қызмет 

көрсетуге байланысты, 

бөлінген активтер есебінен 

жүзеге асырылатын 

шығыстарының тізбесі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде 

мыналар қосымша көрсетіледі: 

1) Оригинатордың, кастодиан-

банктің, инвестициялық 

портфельді басқарушының, 

арнайы қаржы 

компаниясының және 

басқаға берілген талап ету 

құқықтары бойынша 

төлемдерді жинайтын 

тұлғаның атауы мен 

орналасқан жері 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

2) Секьюритилендіру 

мәмілесіндегі 

оригинатордың қызметінің 

мәні, құқықтары мен 

міндеттері 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3) Талап ету құқықтарының 

сипаттамасы, бөлінген 

активтердің құрамына 

кіретін талап ету құқықтары 

бойынша ақша түсімінің 

талаптары, тәртібі мен 

мерзімдері  және 

олардың орындалуына 

бақылау жасау тәртібі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

4) Бөлінген активтер 

бойынша уақытша бос 

түсімдерді инвестициялау 

тәртібі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 



6 6 

 

 

5) Секьюритилендіру мәмілесі 

бойынша қызметке ақы 

төлеуге байланысты 

шығыстар және оларға 

сәйкес арнайы қаржы 

компаниясы осы 

шығыстарды бөлінген 

активтерден шегеруге 

құқылы талаптар 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

6) Оригинатордың және 

секьюритилендіру 

мәмілесіне қатысатын 

тұлғалардың 

секьюритилендіруді 

қолдану тәжірибесінің 

болуы туралы мәліметтер 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

7) Секьюритилендіру 

мәмілесін қамтамасыз ететін 

бөлінген активтерөсімінің 

мөлшері, құрамы мен 

болжамдық талдауы 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

8) Талап ету құқықтары 

біртектілігінің критерийлері 
Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

9) Облигациялық бағдарлама 

шегінде шығарылған әр 

түрлі шығарылымдар 

облигацияларын өтеу 

кезектілігі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, 

сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген 

облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары 

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі: 

1) Облигацияларды 

орналастырудың басталған 

күні 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

2) Облигацияларды 

орналастырудың аяқталған 

күні 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3) Онда облигацияларды 

орналастыру 

жоспарланған рынок 

(бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған 

және (немесе) 

ұйымдастырылмаған 

нарығы) 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

9. Облигацияларды айналысқа жіберу шарттары және тәртібі: 

1) Облигацияларды айналысқа 

жіберудің басталған күні 
Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 
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2) Облигацияларды айналысқа 

жіберудің аяқталған күні 
Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3) Айналысқа жіберу 

мерзімі 
Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

4) Онда облигацияларды 

айналысқа жіберу 

жоспарланған рынок 

(бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған және 

(немесе) 

ұйымдастырылмаған 

нарығы) 

 

10.  Облигацияларды өтеу шарттары және тәртібі: 

1) Облигацияларды өтеу күні Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

2) Облигацияларды өтеу тәсілі Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3) Егер облигацияларды өтеу 

кезінде сыйақыны және 

номиналды құнын төлеу 

облигациялар 

шығарылымы 

проспектісіне сәйкес өзге 

мүліктік құқықтармен 

жүргізілетін болса, ондай 

құқықтардың, оларды 

сақтау тәсілдерінің, бағалау 

тәртібінің сипаттамасы 

және көрсетілген 

құқықтарды жүзеге асыруға 

құзыретті тұлғалар, сондай-

ақ осы құқықтарға өтуді 

іске асыру тәртібі 

келтіріледі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген 

облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда: 

1) Облигацияларды сатып алу 

құқықтарын іске асыру 

тәртібі, шарттары 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

2) Облигацияларды сатып алу 

құқықтарын іске асыру 

мерзімі көрсетіледі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 
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4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса 

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) 

белгіленген жағдайда: 

1) Эмитент қабылдайтын және 

бағалы қағаздар рыногы 

туралы көзделмеген 

ковенанттардың 

(шектеулердің) 

сипаттамасы 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

2) Ковенанттар (шектеулер) 

бұзылған кездегі 

эмитенттің іс- әрекетінің 

тәртібі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3) Ковенанттар бұзылған 

кездегі облигация 

ұстаушылардың іс- 

әрекетінің тәртібі 

көрсетіледі. 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары, мерзімдері мен тәртібі 

(конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде) 

13.  Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі: 

1) Облигациялар  

айырбасталатын 

акциялардың түрi, саны 

және орналастыру бағасын 

белгілеу тәртібі, осындай 

акциялар бойынша 

құқықтар 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

2) Облигацияларды 

айырбастау тәртібі мен 

талаптары (егер 

облигациялардың 

шығарылымы толығымен 

айырбасталатын болса, 

айырбастаудың аяқталу 

күнінен бастап 1 (бір) ай 

ішінде облигациялардың 

шығарылымы жойылуға 

жататыны көрсетіледі, егер 

облигациялардың 

шығарылымы толығымен 

айырбасталмайтын болса, 

осы шығарылымның сатып 

алынған облигациялары 

одан әрі орналастырылуға 

жатпайтыны, айналыс 

мерзімінің соңында 

өтелетіні көрсетіледі). 

"Қазақстан 

Республикасындағы 

банктер және банк қызметі 

туралы" Қазақстан 
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Республикасының 1995 

жылғы 31 тамыздағы 

заңының (бұдан әрі - 

Банктер туралы заң) 61-10-

тармағында көзделген 

негізде және тәртіппен 

төлемге қабілетсіз банктер 

санатына жатқызылған 

банк уәкілетті органның 

шешіміне сәйкес 

облигацияларды 

акцияларға айырбастау 

талаптарын көрсетеді 

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз 

ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы 

мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша) 

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету 

болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер: 

1) Осы мүліктің құнын көрсете 

отырып шығарылған 

облигациялар бойынша 

қамтамасыз етудің 

сипаттамасы 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

2) Қамтамасыз ету 

құнының облигациялар 

шығарылымының жиынтық 

көлеміне пайыздық 

арақатынасы 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3) Кепіл затын өндіріп алу 

тәртібі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

15.  Атауын, орналасқан жерін, 

кепіл шартының 

деректемелерін, кепілдік 

мерзімі мен талаптарын 

көрсете отырып, 

кепілдік берген банктің 

деректері  (егер 

облигациялар банктің 

кепілдігімен қамтамасыз 

етілсе) 

16. Инфрақұрылымдық 

облигациялар шығарылған 

кезде - концессия шартының 

және Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 

мемлекеттің кепілдемесін 

беру туралы қаулысының 

деректемелері 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

 

 

 

 

 

 

 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

 

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты 

17.  Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты: 

1) Эмитент облигацияларды 

орналастырудан алатын 

ақшаны пайдаланудың 

нақты мақсаттары 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 
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2) Инфрақұрылымдық 

облигациялар шығарылған 

кезде облигациялар 

ұстаушылар өкілінің 

қызметіне    онымен 

жасалған шарттың 

талаптарына сәйкес ақы 

төлеуге байланысты 

шығыстар көрсетіледі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

18. Эмитент бұрын 

шығарған, айналыста 

болу мерзімі аяқталған 

облигациялар бойынша 

талап ету құқықтарымен 

ақы төленетін 

облигацияларды шығару 

кезінде осы 

облигациялардың 

шығарылымын 

мемлекеттік тіркеу күні 

және нөмірі, олардың түрі 

мен саны, сондай-ақ 

облигациялар шығару 

көлемі, облигациялар 

бойынша жинақталған 

және төленбеген сыйақы 

сомасы қосымша 

көрсетіледі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) 

акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) он және одан көп пайызын иеленетін 

құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер 

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының 

(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылар 

туралы немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер1: 

 

Акционер Орналасқан жері 

Эмитенттің 

жарғылық 

капиталындағы 

құрылтайшыға 

немесе ірі акционерге 

тиесілі дауыс беретін 

акциялардың немесе 

үлестердің 

Эмитенттің дауыс 

беретін 

акцияларының 

жалпы санына 

пайыздық арақатысы 

Құрылта

йшы немесе 

акционер 

(қатысушы) 

Эмитенттің 

дауыс беретін 

акцияларыны

ң он және одан 

көп пайызын 

иеленген күн 

«Самұрық-Қазына Инвест» 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Қазақстан Республикасы, Нұр-

Сұлтан қ., 010000, Есіл 

ауданы, Е 10 к., 17/10, 16-қабат 

41.78% 2014 жылғы 3 желтоқсан 

«TP Financial Holdings» 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., 050059, ал- Фараби 

даңғылы, 17, «Нұрлы Тау» 
ПФО, 4Б-блогы, 705-кеңсе 

32.24% 2018 жылғы 25 қазан 

«Tengri Partners (Kazakhstan)» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., 050059, ал- Фараби 
даңғылы, 17, «Нұрлы Тау» 

ПФО, 4Б блогы, 705-кеңсе 

16.24% 2021 жылғы 8 сәуір 

«Tengri Partners Investment 
Banking (Kazakhstan)» 

акционерлік қоғамы 

Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., 050059, ал- Фараби 

даңғылы, 17, «Нұрлы Тау» 
ПФО, 4Б блогы, 705-кеңсе 

9.74% Эмитенттің дауыс беретін 
акцияларының он және одан 

көп пайызын иеленбеген 

Барлығы  100.00%  
 

 
1 2021 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 
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9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер 
 

Эмитенттің жарғысына сәйкес: 
 

Эмитенттің жоғарғы органы ................................ Акционерлердің 
жалпы жиналысы 

Эмитенттің басқару органы.................................. Директорлар кеңесі 

Эмитенттің атқарушы органы ............................. Басқарма 

Эмитенттің жарғысында көзделген мақсаттар 

үшін құрылған тұрақты алқалы 

орган.......................................... 

 
Несиелік комитет 

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша алқалы орган - Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін 

 

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер: 

 

Құзыреті 

Заңмен және (немесе) Эмитенттің жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне 

жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Эмитент кызметінің жалпы басшылығы Эмитенттің Директорлар 

кеңесімен жүзеге асырылады. Төрағаны қоса алғанда, Директорлар кеңесі екеуі тәуелсіз директорлармен 

сайланатын бес мүшеден құралады. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда Эмитент 

қызметінің басым бағыттарын және эмитенттің даму стратегиясын анықтау немесе Эмитенттің даму 

жоспарын бекіту; 

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау; 

3) акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде 

орналастырылатын (сатылатын) акциялардың санын, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы 

туралы шешім қабылдау; 

4) Эмитенттің орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және сатып алу 

бағасы туралы шешім қабылдау; 

5) Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту; 

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерін бекіту; 

7) Эмитенттің облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ 

оларды шығару туралы шешім қабылдау; 

8) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін 

сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

9) атқарушы органның басшылары мен мүшелеріне лауазымдық жалақының мөлшерін және жалақы 

мен сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау; 

10) егер оның әрекеті (әрекетсіздігі) акционерлерге немесе Эмитентке залал келтірсе, сондай-ақ жалпы 

жиналыстың немесе Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімдерін орындамаған жағдайда, кез- 

келген Басқарма мүшесінің өкілеттігін уақытша тоқтата тұру; 

11) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін 

тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің 

жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақы төлеу мөлшері мен 

шарттарын анықтау; 

12) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен 

бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен 

сыйақы төлеу шарттарын анықтау; 

13) аудиторлық ұйымның қызметін, сондай-ақ Эмитенттің акциялары үшін төлеуге берілген немесе ірі 

мәміленің объектілері болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау үшін бағалаушының 

қызметін төлеу мөлшерін анықтау; 

14) Аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін, 

Эмитенттің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында 

атқарушы орган қабылдайтын ұүжаттарды қоспағанда) сондай-ақ, бекітілген жоспарлардың 

орындалуы туралы есептерді бекіту; 

15) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар 

туралы ережелерді бекіту; 

16) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын бекіту; 

17) Эмитенттің басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайыз акцияларын (жарғылық 

капиталдағы қатысу үлесін) сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау, сондай-ақ 

Эмитентке акцияларының он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) 

тиесілі заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне 

кіретін мәселелер бойынша шешімдер қабылдау; 

18) Эмитенттің міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан да көп пайызына көбейту; 
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19) Эмитент қарыздар алу шарттарын анықтау; 

20) Эмитенттің бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Эмитенттің тіркеушісін таңдау; 

21) Эмитент туралы немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де 

құпияны құрайтын туралы ақпаратты анықтау; 

22) Эмитент мүдделі ірі мәмілелер мен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау; 

23) нәтижесінде Эмитент, құны Эмитент активтерінің жалпы құнының бес және одан да көп пайызын 

құрайтын, мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен 

шығарылуы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы туралы шешім 

қабылдау; 

24) несиелік комитет басшысын және оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін 

мерзімінен бұрын тоқтату, несие комитетінің ережелерін бекіту; 

25) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Эмитенттің жарғысында көзделген, 

акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер; 

26) Кез-келген тұлғаға қаржылық көмек беру. 

Құрамы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аты-жөні 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Эмитенттің Директорлар 

кеңесінде атқарған 

лауазымын қоса алғанда, 

соңғы үш жылда атқарған 

лауазымы 

  

 

 

 

 

 
Эмитенттің Эмитент 

Директорлар кеңесінің 

мүшесіне тиесілі дауыс 

беретін акцияларының 

Эмитенттің дауыс беретін 

акцияларының жалпы 

санына пайыздық 
арақатысы 

 Эмитенттің еншілес 

және/немесе тәуелді 

ұйымдарының Эмитент 

Директорлар кеңесінің 

мүшесіне тиесілі дауыс 

беретін акциялардың/ 

жарғылық капиталындағы 

үлестердің Эмитенттің 

еншілес және/немесе 

тәуелді ұйымдарының 

дауыс беретін 

акцияларының/жарғылық 

капиталының жалпы 

санына пайыздық 
арақатысы 

Тулегенов Акбар 

Маликович 

Директорлар кеңесінің 

Төрағасы 

 2014 ж. – осы уақытқа дейін – 

«Pietro Fiorentini Kazakhstan» 

ЖШС директоры; 

2014 – 2018 жж.– «Tengri 

Partners» ЖШС бас партнері; 

2016 – 2017 жж. – «Tengri 

Partners Investment Banking 
(Kazakhstan)» АҚ меншікті 

инвестициялар бөлімшесінің 

басшысы; 

2017 – 2018 жж. – АО «Tengri 

Partners Investment Banking 

(Kazakhstan)» АҚ 

аппаратының жетекшісі; 

2018 ж. – осы уақытқа дейін – 

«Tengri Partners Investment 
Banking (Kazakhstan)» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

Төрағасы; 

2018 жылғы 31 қазаннан 

бастап – Эмитенттің 

Директорлар кеңесінің 

Төрағасы; 

 Эмитенттің дауыс беретін 

акцияларын иеленбеген 

 Эмитенттің еншілес 

және/немесе тәуелді 

ұйымдарының акцияларын 

немесе жарғылық 

капиталына қатысу 

үлестерін иеленбеген 
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Ушбаев Ануар Даниярович 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

 2018 ж. – АҚ «Tengri Partners 

Investment Banking 
(Kazakhstan)» Басқарма 

мүшесі;  

2018 – 2019 жж. – АҚ «Банк 
ЦентрКредит»Тәуелсіз 

директор– директорлар 

кеңесінің мүшесі; 

2018 – осы уақытқа дейін – 

ЖШС «ТП ЭДВАЙЗОРИ» 

директор төрағасы; 

2018 ж. – АҚ "Tengri Capital 

MB Басқарма төрағасы, 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі; 

2018 – АҚ «Казахстанская 

Иджара Компания» Тәуелсіз 
директор– Директорлар 

кеңесінің мүшесі; 

2018 – 2021 жж. – АҚ «Tengri 
Partners Investment Banking 

(Kazakhstan)» Басқарма 

төрағасы, Директорлар 
кеңесінің мүшесі, бұрынғы АҚ 

«Tengri Capital MB»; 

2020 – осы уақытқа дейін– 

Эмитенттің Директорлар 

кеңесінің мүшесі; 

2021 – осы уақытқа дейін – АҚ 

«Tengri Partners Investment 

Banking (Kazakhstan)» 
Директорлар кеңесінің 

мүшесі. 

 Эмитенттің дауыс беретін 

акцияларын иеленбеген 

 Эмитенттің еншілес 

және/немесе тәуелді 

ұйымдарының акцияларын 

немесе жарғылық 
капиталына қатысу 

үлестерін иеленбеген 

Субботин Арсен Алексеевич 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

 Қаңтар 2014 ж. – қараша 2018 
ж. – «RIAL» сақтандыру 

брокері» ЖШС басқарушы 

директоры; 

2018 ж. – Эмитенттің Басқарма 

Төрағасы; 

2020 – осы уақытқа дейін –
Эмитенттің Басқарма 

Төрағасы; 

2021 – осы уақытқа дейін –
Директорлар кеңесінің 
мүшесі. 

 Эмитенттің дауыс беретін 

акцияларын иеленбеген 

 Эмитенттің еншілес 

және/немесе тәуелді 
ұйымдарының акцияларын 

немесе жарғылық 

капиталына қатысу 
үлестерін иеленбеген 

Жандосов Ораз Алиевич 

Директорлар кеңесінің 
мүшесі, тәуелсіз директор 

 2008 – осы уақытқа дейін – 

«Ракурс» Экономикалық 

анализ орталығының 

директоры ; 

2015 – осы уақытқа дейін – 

«Ракурс консалтинг груп» Бас 

партнері; 

2021 г. – осы уақытқа дейін– 

Эмитенттің Директорлар 

кеңесінің мүшесі – тәуелсіз 

директор; 

 Эмитенттің дауыс беретін 
акцияларын иеленбеген 
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Кыдырбаев Досым 

Хамитович 

Директорлар кеңесінің 
мүшесі, тәуелсіз 

директор 

2013 – осы уақытқа дейін – «Банк ВТБ 

Казахстан» еншілес ұйымы АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі; 

2018 – осы уақытқа дейін – АҚ «Олжа» 

Директорлар кеңесінің мүшесі, 

тәуелсіз директор; 

2018 г. – осы уақытқа дейін – АҚ 

«Отбасы банк» Директорлар кеңесінің 

мүшесі – тәуелсіз директор, 
Статистика комитетінің басқарма 

төрағасы; 

2019 – осы уақытқа дейін – АҚ «Tengri 
Partners Investment Banking 

(Kazakhstan)» Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

2021 – осы уақытқа дейін – Эмитенттің 

Директорлар кеңесінің мүшесі – 

тәуелсіз директор 

 

 

Эмитенттің дауыс беретін 

акцияларын иеленбеген 

Эмитенттің еншілес 

және/немесе тәуелді 
ұйымдарының акцияларын 

немесе жарғылық 

капиталына қатысу 
үлестерін иеленбеген 

21. Эмитенттің атқарушы органы: 

 

Құзыреті 

Эмитенттің ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган – 3 (үш) мүшеден құралатын Басқарма 

жүзеге асырады. Басқарма төрағасы: 

− жалпы жиналыс пен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 

− үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Эмитент атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 

− Эмитенттің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның өкілі болу құқығына сенімхат береді; 

− егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Эмитенттің атқарушы орган 

құрамына кіретін және ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, қызметкерлерді 

қабылдауды, ауыстыруды, жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларын 

қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Эмитенттің штат кестесіне сәйкес Эмитент 

қызметкерлерінің жалақысы мен жеке жәрдемақыларын белгілейді, Эмитенттің қызметкерлеріне 

төленетін сыйақы мөлшерін анықтайды; 

− ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 

− Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын 

бөледі; 

− Эмитенттің жарғысында және акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің 

шешімдерінде айқындалған өзге функцияларды жүзеге асырады. 

Басқарма Эмитенттің басқа органдары мен қызметтік тұлғаларының құзыреттеріне жатқазалмаған 

Эмитенттің қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы болады. 

Басқарманы өткізу кворумы дауыстардың жалпы санынан 50 (елу) және одан артық пайыздарды құрайды. 

Басқарманың шешімі келесі мәселелерден басқа Басқарма мүшелері дауыстарының жалпы санынан 

қарапайым көпшілдік дауыспен қабылданады: 

1) лизингтік мәмілелерді және факторинг шарттарды жасау; 

2)  қарыз шарттарын жасау; 

3) Эмитент міндеттерді орындауды (тұрақсыздық айыбын, кепілдікті, кепілзатты, ұстап қалуды, 

кепілгерлікті, кепілдеме ақшаны және т.с.с.) қамтамасыз ететін мәмілелерді (береді) жасайды; 

4) жауапкершілігі шектеулі контр-серіктеспен мәмілелерді жасау; 

5) құқықты жүргізуден бас тарту немесе құқықтан бас тарту; 

6) арыз-шағымдық талаптарды беру, талап-арыздардан бас тарту, бітімгершілік келісімдерді жасау, 

медиация, партисипативті процедура тәртібінде дауларды шешу; 

7) кез-келген субъектінің (қаржылық, заңды және басқа) аудитін өткізу. 

1)-7) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Басқарманың барлық мүшелерінің 

бірауыздан берілген шешімімен қабылданады. 
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Құрамы 
 

 

 

 

Аты-жөні 

  

Эмитенттің Басқармада атқарған 

лауазымын қоса алғанда, соңғы үш 

жылда атқарған лауазымы 

 Эмитенттің Эмитент 

Басқармасының мүшесіне тиесілі 

дауыс беретін акцияларының 

Эмитенттің 

дауыс беретін акцияларының жалпы 

санына пайыздық арақатысы 

Арсен Алексеевич 

Субботин 

Басқарма Төрағасы 

 Қаңтар 2014 ж. – қараша 2018 ж. – «RIAL» 

сақтандыру брокері» ЖШС басқарушы 

директоры; 

2018 ж. – Эмитенттің Басқарма Төрағасы; 

2020 – осы уақытқа дейін –Эмитенттің 

Басқарма Төрағасы; 

2021 – осы уақытқа дейін –Директорлар 

кеңесінің мүшесі. 

Өкілеттіктері: 

Басқарма төрағасының өкілеттіктеріне 

Эмитенттің Жарғысына сәйкес 
Эмитенттің қызметіне жалпы басшылық 

жасау, Эмитенттің Басқармасының 

отырыстарын өткізу, Эмитент атынан 
сенімхат беру, Лизингтің қызметін 

бақылау және үйлестіру, персоналмен 

жұмысты бақылау және үйлестіру, 
Директорлар кеңесіне бағынатын 

Комплаенс бөлімінің қызметін бақылау 

және үйлестіру, Заң бөлімінің қызметін 
бақылау және үйлестіру, Әкімшілік 

Департаменттің қызметін бақылау және 

үйлестіру , қауіпсіздік қызметі қызметін 

бақылау және үйлестіру. 

 

 Эмитенттің дауыс беретін акцияларын 

иеленбеген 

Тимур Каримович Курмангалиев 

Басқарма Төрағасының орынбасары 

 2017 – 2019 жж. – «Алуа» ЖШС 
басқарушы холдингіндегі жоба 

басқарушысы; 

2019 – 2020 жж. –  «Tengri Partners 

Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 

бизнесті дамыту жөніндегі кеңесшісі; 

2019  – 2020 жж. – Эмитенттің саудалық 
қаржыландыру жөніндегі басқарушы 

директоры; 

2020 – осы уақытқа дейін– Эмитенттің 

Басқарма Төрағасының орынбасары. 

Өкілеттіктері: 

Сауданы қаржыландыру бөлімінің 
қызметін бақылау және үйлестіру, 

ақпараттық технологиялармен 

байланысты жобаларды басқаруды, 
цифрландыру мен компьютерлік 

сүйемелдеуді, жұмыс пен материалдық 

құндылықтарды қабылдауды, ақпараттық 
жүйелердің жұмысын қамтамасыз ететін 

IT бағытында жеткізушілер мен 

орындаушылардың жұмысын үйлестіру 

өкілеттіктері кіреді. 

 

 Эмитенттің дауыс беретін акцияларын 

иеленбеген 

Талгат Хакимович Байдосов  

Басқарма мүшесі 

 2015 – 2018 жж. – Тәуекелдер және талдау 
бөлімінің басқарушысы «ТҮҚЖБ – 

Тұрғын үй ұүрылыс жинақ банкі» АҚ 

(казір «Отбасы банк» АҚ); 

2018 – 2020 жж. – Басқарма төрағасының 

орынбасары «Баспана» АҚ (қазір 

«Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ); 

2021 – осы уақытқа дейін– Эмитенттің 

Басқарма мүшесі. 

Өкілеттіктері: 

Бас бухгалтердің қызметін бақылау және 

үйлестіру, қаржылық бөлім қызметін 

бақылау және үйлестіру, тәуекелдерді 
басқару бөлімінің қызметін бақылау және 

үйлестіру өкілеттіктері кіреді. 

 

 Эмитенттің дауыс беретін акцияларын 

иеленбеген 
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22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) 

берілген болса, онда мыналар көрсетіледі: 

 

1) Басқарушы ұйымның толық 

және қысқаша атауы, оның 

орналасқан жері 

2) Басқарушы ұйымның 

атқарушы органның 

функцияларын жеке- дара 

жүзеге асыратын 

тұлғасының тегі, аты, 

әкесінің аты (ол бар болса) 

не басқарушы ұйымның 

алқалы атқарушы     органы 

мүшелерінің және 

директорлар кеңесі 

(бақылау кеңесі) 

мүшелерінің тегі, аты, 

әкесінің аты (ол бар болса) 

3) Осы тармақтың 2) 

тармақшасында аталған 

тұлғалардың сайланған күні 

және хронологиялық 

тәртіппен соңғы 2 (екі) 

жылдағы еңбек жолы 

туралы мәліметтер 

4) Осы осы тармақтың 2) 

тармақшасында аталған 

тұлғаларға тиесілі 

басқарушы ұйымның дауыс 

беруші акцияларының 

(жарғылық капиталға 

қатысу үлестерінің) 

басқарушы ұйымның дауыс 

беруші акцияларының 

(жарғылық капиталға 

қатысу үлестерінің) жалпы 

санына пайыздық 

арақатынасы  

5) Осы осы тармақтың 2) 

тармақшасында аталған 

тұлғаларға тиесілі 

жарғылық капиталға қатысу 

үлестерінің эмитенттің 

жарғылық капиталына 

қатысу үлестерінің жалпы 

санына пайыздық 

арақатынасы 

Қолданылмайды 

 

 

Қолданылмайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолданылмайды. 

 

 

 

 

 

 

Қолданылмайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолданылмайды. 

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық 

және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері 

23.  Эмитент қызметінің түрлері: 

1) Қызметтің негізгі түрі Эмитент лизинг пен бөліп төлеуді қаржыландыру бойынша 

қызметтердің толық спектрін ұсынады. Қоғамның жарғысына сәйкес 

негізгі қызмет түрлері: 

− лизингтің әртүрлі түрлері мен нысандарын, соның ішінде 

қаржылық лизингті жүзеге асыру; 

− талап ету құқығын беру бойынша 

қаржыландыруды (факторинг) жүзеге асыру; 

− консалтинг, ақпараттық және талдау қызметтерін ұсыну; 
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− ТМД және басқа мемлекеттер аумағындағы кәсіпорындар 

арасындағы ынтымақтастықты дамыту; 

− сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру; 

− ішкі және сыртқы нарықтарда бағалы қағаздарды шығару 

және сату; 

− Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында тыйым салынбаған өзге қызметтер. 

 

2) Маусымдық сипатқа ие 

қызмет түрлерін және 

эмитенттің жалпы 

кірісіндегі олардың үлесін 

көрсете отырып эмитент 

қызметі түрлерінің қысқаша 

сипаттамасы 

Лизинг портфелінің секторалдық әртараптандырылуына байланысты 

Эмитент шамалы дәрежеде маусымдық ауытқуларға ұшырайды. 

 

3) Эмитенттің бәсекелестерi 

болып табылатын ұйымдар 

туралы мәлiметтер 

Қазақстандағы лизинг нарығы екі белгілі көшбасшы, 

квазимемлекеттік кәсіпорындардың өкілдері, «КазАгроФинанс» АҚ 

және «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-мен сипатталады. 

 «КазАгроФинанс» АҚ қызметі агроөнеркәсіптік кешенді қолдауға 

бағытталған, портфельдің негізгі бөлігі ауылшаруашылық техникасы 

мен асыл тұқымды мал лизингі мәмілелерінен тұрады.  

 «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ өз қызметінде республиканың 

индустриалды- инновациялық дамуы аясында іске асырылатын ірі, 

қымбат жобаларға бағытталған. 

 «KaзМедТех» АҚ лизингтік қызметтер нарығының ірі қатысушысы 

болып табылады, алайда ол «Лизинг групп» АҚ үшін негізгі емес 

сегментте - медициналық жабдықтар лизингі сегментінде - жұмыс 

істейді. Клиенттері негізінен мемлекеттік медициналық мекемелер 

болып табылады. 

 «Аль Сакр Финанс» АҚ (бұрын «СК Лизинг» АҚ) 2017 жылдан бастап 

исламдық қаржыландыру аясында жұмыс істейді, бұрын стандартты 

лизинг тәжірибесінде жұмыс істеген. 

 Сондай-ақ, лизинг нарығында қатысу деңгейі төмендеп келетін 

екінші деңгейлі банктердің еншілес ұйымдары бар. 

4) Эмитент қызметiнiң негiзгi 

түрлерi бойынша 

сатулардың (жұмыстардың, 

қызметтердің) кірістілігіне 

оң және теріс ықпал 

ететін факторлар 

− Қазақстанның экономикалық және саяси ортасының жалпы 

жағдайы; 

− нормативтік құқықтық база, енгізілетін түзетулер 

− банк секторының жағдайы және пайыздық мөлшерлемелердің 

жалпы конъюнктурасы (несиелік ресурстар мен қызметтердің 

құны); 

− шағын және орта бизнесті дамыту; 

− жаңа технологияларды дамыту, ғылыми техникалық жағдайлар; 

− инвестициялық климат; 

− жабдықтаушылармен өзара әрекеттесу шарттары; 

− Сервистік компаниялардың білікті қызмет көрсетуі; 

− бәсекелестер; 

− Компанияның ішкі ортасы: менеджмент, стратегиялық және 

операциялық маркетинг, қызметкерлердің біліктілігі мен 

кәсібилігі, жұмыс құрылымының тиімділігі, бизнес-процестерді 

автоматтандыру. 
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5) Эмитенттің лицензиялары 

(патенттері) және олардың 

қолданылу кезеңі, 

зерттеулер мен 

әзірлемелерге, оның ішінде 

Эмитент демеушілік 

көрсететін зерттеу 

әзірлемелеріне кеткен 

шығындар туралы ақпарат 

Эмитенттің негізгі қызметі міндетті лицензиялауға жатпайды. 

6) Эмитентке жеткізілетін 

(көрсетілетін) 

шикізаттардағы 

(жұмыстардағы, 

қызметтердегі) импорттың 

үлесі және эмитент 

экспортқа сататын 

(көрсететін) өнімнің 

(жұмыстардың, 

қызметтердің) сатылатын 

өнімнің (көрсетілетін 

жұмыстардың, 

қызметтердің) жалпы 

көлеміндегі үлесі 

Эмитенттің лизингтік портфелі тек қана Қазақстанда таратылған. 

7) Оның қатысуымен өткен 

сот процестерінің мәнін 

көрсете отырып, 

эмитент қызметінің 

тоқтатылу немесе өзгеру, 

эмитенттің активтерінің 

жалпы көлемінен 10 (он) 

және одан артық пайыз 

мөлшерінде одан ақшалай 

және өзге міндеттемелерді 

өндіріп алу тәуекелімен 

байланысты сот 

процестеріне эмитенттің 

қатысуы туралы мәліметтер  

Өткен жылы Эмитент сот процесстеріне қатыспады және оның 

лауазымды тұлғалары мемлекеттік органдармен әкімшілік 

жауапкершілікке тартылмады. 
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8) Эмитенттің қызметіне 

ықпал ететін басқа тәуекел 

факторлары 

34-тармақта сипатталған тәуекелдерден басқа Эмитент мынадай 

тәуекелдерге ұшырайды: 

Пайыздық мөлшерлемелердегі өзгерістер тәуекелі нарықтағы ол 

мыналар есебінен азаяды: 

− Нарық динамикасын ескере отырып, тартылатын кредиттік 

ресурстар мен орналастырылатын ақша қаражаты бойынша 

бәсекелі пайыздық мөлшерлеме; 

− Мерзімі соңына дейін тартылған қарыздар бойынша сыйақы 

ставкасын белгілеу; 

− Эмитенттің меншікті қаражаты есебінен өтімділік қорының 

болуы, бұл нарықтағы өзгерістерге икемді әрекет етуге 

мүмкіндік береді 

Есебінен азайтылатын валюталық тәуекел: 

− Валюталардың айырбас бағамының ауытқуы есебінен ықтимал 

шығындарды болдырмау үшін ұлттық валютада қарыз алуды 

тарту және лизингтік операцияларды жүзеге асыру; 

− Шетел валютасында бос ақша қаражатын қысқа мерзімді 

орналастыру; 

− Жеткізушілермен шарттар бойынша валюта бағамы өзгерген 

жағдайда лизинг алушының бағамдық айырманы өтеуі; 

− Экономикалық жағдайды, ішкі және сыртқы нарықтардағы 

валюта бағамдарының серпінін талдау. 

24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 

10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) 

тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер 

2021 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша қызмет көлемі көрсетілген қызметтердің жалпы 

құнының 10 (он) немесе одан көп пайызын құрайтын тұтынушылар жоқ. 

Төмендегі кестеде 2021 жылдың 30 маусымдағы жағдай бойынша тауар айналымының(1) 10 (он) немесе 

одан көп пайызын құрайтын жеткізушілер көрсетілген: 

 30 маусыдағы 

жағдай бойынша 

 30 маусыдағы 

жағдай бойынша 

 2021  2021 

 (аудит 

жүргізілмеген) 

(мың теңге) 

 (аудит 

жүргізілмеген) 

(%)(1) 

«Baikonur Machinery Sales» ЖШС ...................................................................................... 4 240 685  22% 

«Минметалс Қазақстан» ЖШС ..........................................................................................  3 016 272     

 
16% 

Жиынтығы.......................................................................................................................... 7 256 957  38% 
    

(1) Лизингтік шарт жасау сәтіндегі жеткізушіден сатып алынған лизинг мәндері құнының 2021 жылғы 30 маусымдағы жағдай 
бойынша лизингтік портфель бойынша лизинг мәндерінің жалпы құнындағы үлесі. 

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы 

көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері. 
 

Төменде кестеде Эмитенттің 2021 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша активтердің жалпы 

көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын активтерінің баптары берілген: 
 

 31 наурызда 

аяқталған 

үш ай 

 31 наурызда 

аяқталған 

үш ай 

 2021  2020 
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(аудит 

жүргізілмеген) 

(мың теңге) 

 (аудит 
жүргізілмеген) 

(активтердің %- 

ы) 

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек    

Қысқа мерзімді бөлік ...................................................................................................... 3 086 662  35% 

Ұзақ мерзімді бөлік.........................................................................................................   3 602 800    41% 

Жиынтығы.....................................................................................................................   6 689 462    76% 

 
26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі 

дебиторлық берешек: 
 

1) Эмитенттің алдындағы 

берешегі Эмитент 

активтерінің баланстық   

құнының 10 (он) және одан 

астам пайызын құрайтын 

Эмитент дебиторларының 

атауы 

2021 жылғы 31 наурыз жағдай бойынша Эмитентте берешегі 

Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп 

пайызын құраған дебиторлар болған жоқ.

2) Тиісті өтелетін 

сомалар (жуырдағы 12 (он 

екі) ай ішінде тоқсан сайын 

бөлінеді, қалған сомалар 

өтеу күнін көрсетумен 

жылдар бойынша бөлумен 

көрсетіледі) және оларды 

өтеу мерзімдері 

2021 жылғы 31 наурыз жағдай бойынша Эмитентте берешегі 

Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп 

пайызын құраған дебиторлар болған жоқ. 
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27. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын 

эмитенттің кредиторлық берешегі: 
 

1) Эмитент кредиторларының атауы 

2021 жылғы 31 наурыз жағдай бойынша Эмитент берешек Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) 

және одан көп пайызын құраған кредиторлар болған жоқ. 

2) Өтелетін тиісті сомалар (жақын арадағы 12 (он екі) ішінде тоқсан бойынша бөлінеді, қалған 

сомалар өтеу күні көрсетіле отырып жылдар бойынша бөліп көрсетіледі) және оны өтеу 

мерзімдері 

2021 жылғы 31 наурыз жағдай бойынша Эмитент берешек Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) 

және одан көп пайызын құраған кредиторлар болған жоқ. 

 

28. Эмитент левереджінің шамасы.  

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай 

бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік 

тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар 

шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру 

алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық 

есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық 

бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы 

тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі. 
 

Төменде кестеде Эмитент левереджі коэффициентінің серпіні берілген: 
 

  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл  

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл  

31 наурызда аяқталған 

үш ай 

 2019  2020  2020 

 (аудит жүргізілген) 

(мың теңге) 

 (аудит жүргізілген) 

(мың теңге) 

 (аудит жүргізілмеген) 

(мың теңге) 

Қаржы міндеттемелері................................ 2 611 442  3 309 017  3 571 647 

Меншікті капитал........................................   4 586 290    5 163 055    5 322 142 

Леверидж коэффициенті ......................... 0.57  0.64  0.67 

 

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген соңғы аяқталған екі 

қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны 

 

Төменде кестеде Эмитенттің ақша қаражатының қозғалысы туралы қысқартылған есеп берілген: 
 

 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл 

 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл 

 2019  2020 

 (аудит жүргізілген) 

(мың теңге) 

 (аудит жүргізілген) 

(мың теңге) 

Операциялық қызметтен түскен ақша ағыны ....................... (588 576)  517 421 

Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағыны.................... (308 462)  (732 639) 

Қаржылық қызметтен түскен ақша ағыны ...........................   862 957    593 253 

Кезеңдегі ақша ағыны.......................................................... (34 081)  378 035 

 

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық 

бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және 

жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда): 
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Әрбір шығарылымның 

борыштық  бағалы 

қағаздарының жалпы 

саны,  борыштық бағалы 

 

шығарылымының 

мемлекеттік тіркелу нөмірі 

және мемлекеттік тіркелу 

күні, әрбір шығарылым 

орналастырылған 

борыштық бағалы 

қағаздардың саны, сондай- 

ақ борыштық бағалы 

қағаздарды  орналастыру 

ақшаның жалпы көлемі, 

борыштық бағалы 

қағаздардың  әрбір 

шығарылымы бойынша 

есептелген және төленген 

сыйақының сомасы, 

оларды сатып алу күнін 

көрсете отырып, сатып 

алынған борыштық бағалы 

қағаздардың саны 

 

Орындалмаған 

міндеттемелердің мөлшері 

және олардың орындалу 

мерзімінің өтіп кету 

мерзімі туралы ақпаратты 

қоса алғанда, эмитенттің 

бағалы қағаздар 

ұстаушылар алдындағы өз 

міндеттемелерін 
орындамау фактілері 

туралы мәліметтер 

(облигациялар бойынша 

сыйақыны  төлемеу 

(төлеуді кешіктіру), 
акциялар бойынша 

дивидендтер  төлемеу 

(төлеуді кешіктіру), 

бағалы қағаздар бойынша 

есептелген,   бірақ 

төленбеген сыйақылар 

сомасы (түрлері мен 

шығарылымдары бойынша 

жеке-жеке) 

Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 

міндеттемелерін орындамағаны туралы фактілер жоқ. 

қағаздардың әрбір 

Он екі айдан аз айналыс мерзімі бар облигациялардың 

 шығарылымы  

Сауда коды ................................. LZGRb1 

ISIN ............................................. KZ2C00006369 

Түрі.............................................. Дисконттық облигациялар 

Номиналды құны....................... 1 000 

Шығарылым валютасы ............. Теңге 

Шығарылым көлемі (1)(2) ............ 2 000 000 000 

Айналыстағы көлем (1)(2)(3)......... 1 482 293 000 

Тіркелген күні ............................ 2019 жылғы 22 қараша 

Биржаның сауда тізіміне 

енгізілген күні............................ 

 
2019 жылғы 20 желтоқсан 

Айналыс мерзімі ........................ 270 күн 

Айналыс басталған күн (4) ......... 2021 жылғы 1 сәуір 

Өтеу күні (4)................................. 2021 жылғы 27 желтоқсан  

Сыйақы мөлшерлемесі (4) .......... 

Қайта сатып алынған күні мен 

қарыздық бағалы қағаздар 

саны................. 
   

Қолданылмайды 

− 

− 

 

(1) Номиналды құны бойынша 

(2) Шығарылым валютасымен 

(3) Облигациялық бағдарламаны тіркеу күніне 

(4) Қолданылмайды, облигациялар дисконтты болып табылады, сыйақы төлемдері 

қарастырылмайды 

 

бойынша 

кезінде тартылған 
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Егер қандай да бір бағалы 

қағаздар шығарылымының 

мемлекеттік емес бағалы 

қағаздарын орналастыру 

не айналысқа енгізу 

тоқтатылған 

(жалғастырылған) 

жағдайда, ондай шешімдер 

қабылдаған мемлекеттік 

орган, оларды қабылдау 

негіздемесі мен күні 

көрсетіледі 

Эмитенттің ешбір бағалы қағаздар шығарылымының 

орналастырылуы немесе айналысы тоқтатылмаған. 

Сауда-саттықты 

ұйымдастырушылардың 

атауларын қоса алғанда, 

эмитенттің бағалы 

қағаздары айналыста 

болатын нарықтар 

Эмитенттің бағалы қағаздары ұйымдастырылған және 

ұйымдастырылмаған нарықтарда айналады. 

Бұдан бұрын шығарылған, 

айналыстағы 

облигациялардың  әрбір 

түрімен оларды 

ұстаушыларға берілетін 

құқықтар, оның  ішінде 

ұстаушылардың  осы 

құқықтарын іске асыру 

тәртібін көрсете отырып, 

шектеулер (ковенанттар) 

бұзылған кезде іске 

асырылған және 

ұстаушылармен жасалған 

бағалы қағаздарды сатып 

алу-сату шарттарында 

көзделген құқықтар 

Айналыстағы бұрын шығарылған облигацияларды ұстаушыларға 

осы облигацияларды шығару проспектісіне, осы облигациялар 

шығарылған облигациялық бағдарламаларға, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құқықтар 

берілген. 

 
 

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша 

мәліметтер 

31.  Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар: 

1) Эмитенттен облигациялар 

шығарылымы проспектісінде 

көзделген облигацияның 

номиналды құнының 

мерзімін алу немесе өзге 

мүліктік баламасын алу 

құқығы, сондай-ақ ол 

бойынша белгіленген 

облигациялардың 

номиналды құнының 

пайызын немесе 

облигациялар 

шығарылымы 

проспектісінде белгіленген 

өзге де мүліктік құқықты 

алу құқықтары 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 
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2) Эмитенттің 

облигацияларды, оның 

ішінде облигациялар 

шығарылымының 

проспектісінде көзделген 

ковенанттарды 

(шектеулерді) бұзған кезде 

жүзеге асыру шарттары,     

тәртібі және мерзімі 

көрсетілген сатып алу 

талабының құқықтары 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3)  Өзге құқықтар Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

 

 
32.  Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы 

бар оқиғалар туралы мәлімет: 

1) Туындаған жағдайда 

эмитенттің облигациялары 

бойынша дефолт 

жариялану ықтималдығы 

бар оқиғалар тізбесі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

2) Облигацияларды 

ұстаушылардың сыйақы 

төлемі бойынша 

міндеттемелерін 

орындамаған немесе тиісті 

түрде орындамаған кезде 

құқықтарын қорғау рәсімін, 

оның ішінде міндеттеме    

тәртібі және қайта 

құрылымдау талаптарын 

қоса алғанда, облигациялар 

бойынша дефолт туындаған 

жағдайда эмитент 

қабылдайтын шаралар 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3) Эмитенттің орындалмаған 

міндеттемелердің көлемі, 

орындалмаған  

міндеттемелердің себебі, 

облигацияларды 

ұстаушылардың өз 

талаптарын қанағаттандыру 

жөніндегі мүмкін 

болатын іс-әрекеттері, 

облигацияларды 

ұстаушылардың эмитентке, 

эмитент облигациялар 

бойынша міндеттемелерді 

орындамаған немесе тиісті 

түрде орындамаған 

жағдайда эмитенттің 

міндеттемелері бойынша 

ортақ немесе бірлескен 

жауапкершілік көтеретін 

тұлғаларға талап қою 

өтінішінің тәртібі туралы 

мәліметтерден тұратын 

дефолт фактісі туралы 

ақпаратты облигацияларды 

ұстаушыларға жеткізу 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 
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тәртібі, мерзімі және тәсілі 

 

  
4) Эмитент облигациялар 

бойынша міндеттемелерді 

орындамаған немесе 

тиісті  түрде 

орындамаған жағдайда 

эмитенттің міндеттемелері 

бойынша ортақ немесе 

бірлескен жауапкершілік 

көтеретін тұлғалармен шарт 

жасалған күні мен нөмірі, 

тұлғаның толық атауы және 

заңды тұлғаның (ондай 

тұлғалар бар болса) 

мемлекеттік тіркеуден 

өткен күні мен нөмірі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

33. Эмитенттің  

облигацияларды  өтеу 

сәтіне дейінгі әрбір 

сыйақы төлеу кезеңінің 

бөлігінде сыйақыларды 

төлеу және негізгі борыш 

сомасын  өтеу үшін 

қажетті ақшалай 

қаражаты көздерінің және 

ағындарының болжамы 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

34.  Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер: 

1) Салалық тәуекелдер - 

эмитенттің 

саласындағы оның 

қызметіне бағалы 

қағаздар бойынша 

нашарлауы мүмкін 

жағдайының әсері және 

міндеттемелерін 

орындауы сипатталады. 

Эмитенттің пікірі 

бойынша, салада болуы 

мүмкін аса маңызды (ішкі 

және сыртқы нарықта 

бөлек жеке) өзгерістер, 

сондай-ақ эмитенттің бұл 

жағдайда болжалды. 
  
 

Лизингтік қызметтер нарығы көбінесе экономикалық объектілерде 

негізгі құралдарға инвестициялар салу, өндірісті жаңарту және 

кеңейту  қажеттілігі  мен  қабілеттілігінің  болуына байланысты. 

Қазақстан экономикасының баяулауы немесе мемлекеттік 

субсидиялау бағдарламаларының қысқартылуы жағдайында лизинг 

нарығы да өз кезегінде түзетілуі мүмкін. Эмитенттің дағдарыс 

кезіндегі сәтті жұмысы, жалға алушылардың сұранысы мен 

қажеттіліктерінің динамикасын үнемі бақылау, саланың өзгеруіне 

икемді жауап беру осы тәуекелдің әсер ету дәрежесін азайтуға 

мүмкіндік береді. Қазақстандағы лизинг саласының ерекшелігі, 

нарықта өзіндік тауашаның болуы және әр лизингтік компания үшін 

әлеуетті клиенттер тобының болуы, сондай-ақ клиенттердің 

адалдығы, Компания ұсынатын қызметтердің жоғары сапасы, 

нарықтық бәсекелестік жағдайлары және әртараптандырылған 

портфель нарықтағы сәтті жұмыс үшін негіз болып табылады.  
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− Эмитенттің өз 

қызметінде қолданатын 

шикізатқа, қызметтерге 

бағаның өзгеру (ішкі 

және сыртқы нарықта 

бөлек жеке) 

ықтималдығына 

байланысты тәуекелдер 

және олардың эмитент 

қызметі мен бағалы 

қағаздар бойынша 

міндеттемелерін 

орындауына әсері 

бөлек сипатталады. 

− Эмитенттің өніміне 

және (немесе) 

қызметтеріне бағаның 

өзгеру (ішкі және 

сыртқы нарықта бөлек 

жеке) ықтималдығына 

байланысты тәуекелдер 

және олардың эмитент 

қызметі мен бағалы 

қағаздар бойынша 

міндеттемелерін 

орындауына әсері 

бөлек сипатталады 

 

2) Қаржы тәуекелдері - 

эмитенттің қаржылық 

жағдайының пайыздық 

мөлшерлемелердің 

қолайсыз өзгеруіне, 

шетел валюталарының 

айырбас    бағамына, 

сондай-ақ бағалы 

қағаздар  мен туынды 

қаржы құралдарының 

нарықтық бағасына 

байланысты 

тәуекелдерге ұшырауын 

сипаттайды. 

 

Компания операциялық қызметті қаржыландыру және айналым 

капиталын толтыру үшін, атап айтқанда, қарыз қаражатын 

пайдаланады. Қаржыландыру шарттарындағы өзгерістер Компания 

үшін жағымсыз болуы мүмкін, оның үстіне Компанияның қысқа 

мерзімді және ұзақ мерзімді қарыздарға тәуелділігі оның қызметіне 

айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Алайда, қаржы нарығының 

динамикасын және Эмитент үшін түрлі сценарийлерді талдау, ұлттық 

валютадағы қарыздар мен лизингтік операцияларды құрылымдау, 

өтімділіктің айтарлықтай резервінің болуы  Эмитентке өзгерістерге 

икемді жауап беруге және осы тәуекелді азайтуға мүмкіндік береді. 
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− Эмитенттің қаржылық 

активтердің және 

эмитенттің қаржылық 

міндеттемелерінің 

теңгерімсіздігінен 

туындайтын 

міндеттемелерін толық 

көлемде орындалуын 

қамтамасыз ете 

алмауы (соның ішінде 

эмитенттің бір немесе 

бірнеше 

контрагенттерінің 

қаржылық 

міндеттемелерін 

уақтылы орындамауы 

салдарынан) және 

(немесе) эмитенттің 

қаржы міндеттемелерін 

дереу және бір реттік 

орындауына 

болжанбаған 

қажеттіліктің туындауы 

салдарынан болған 

эмитенттің 

шығындарымен 

байланысты тәуекелдер 

бөлек сипатталады. 

Эмитенттің қаржылық 

есептілігі  

көрсеткіштерінің 

қайсысы қаржылық 

тәуекелдердің ықпалы, 

олардың пайда болуы 

ықтималдығы және 

есептіліктегі 

өзгерістердің сипаты 

нәтижесінде өзгеріске 

аса шалдыққыш екені 

көрсетіледі 

 

3) құқықтық тәуекел - 

Қазақстан 

Республикасының 

бейрезиденті- 

эмитенттің 

мыналардың: 

− Қазақстан 

Республикасының 

валюталық, салықтық, 

кедендік заңнамасының 

өзгеруі;  

− Қазақстан 

Республикасының 

бейрезиденті- 

эмитенттің негізгі 

қызметіне қойылатын 

лицензиялау 

талаптары; 

− Қазақстан 

Қазақстанның құқықтық жүйесі өзінің қалыптасу кезеңінде екенін 

ескере отырып, нормативтік-құқықтық базаның, атап айтқанда салық 

және кеден заңнамасының өзгеруімен байланысты белгілі бір 

тәуекелдер бар. Аталған мәселелер бойынша кейбір мемлекеттік 

органдардың өз пікірлері болуының тәуекелі бар. 
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Республикасының 

бейрезиденті- 

эмитенттің Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық 

заңнамасының 

талаптарын және 

жасалған шарттардың 

талаптарын сақтамауы; 

− Қызметті жүзеге 

асырудағы жіберілген 

құқықтық қателіктер 

(дұрыс емес заң 

консультациясын алу 

немесе құжаттарды 

дұрыс жасамау, соның 

ішінде  сот 

органдарындағы даулы 

мәселелерді қарастыру 

кезінде) салдарынан 

шығынға ұшырау 

тәуекелін сипаттайды 

 

4) Іскерлік беделінен 

айырылу тәуекелі 

(беделдік тәуекел) - 

эмитенттің қаржылық 

тұрақтылығы, 

қаржылық жағдайы, 

оның өнім (жұмыс, 

қызмет) сапасы немесе 

жалпы қызмет сипаты 

туралы теріс ұғым 

қалыптасу салдарынан 

эмитент клиентінің 

(контрагенттері) 

санының азаюы 

нәтижесінде залал шегу 

тәуекелінің туындауы 

мүмкін екені 

суреттеледі 

Бұқаралық ақпарат құралдары немесе басқа көздер арқылы қолайсыз 

жарықтандыру негізінде Эмитент беделіне елеулі зиян келтіру қаупі 

бар. Эмитент үшін бизнестің жоғары этикалық стандарттарын ұстану 

өте маңызды. Алайда, Эмитенттің корпоративтік мінез-құлқын 

немесе тұтастай саланы қате немесе негізсіз зиянды қабылдауы 

Эмитенттің бизнесіне, қаржылық жағдайына, қызметінің 

нәтижелеріне және даму перспективаларына айтарлықтай теріс әсер 

етуі мүмкін. 
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5) Стратегиялық тәуекел - 

эмитенттің қызмет 

және даму 

стратегиясын 

(стратегиялық 

басқаруын) 

анықтайтын 

шешімдерді қабылдау 

кезінде жіберілген 

қателік (кемшілік) 

нәтижесінде туындауы 

мүмкін  және 

эмитенттің қызметіне 

қауіп төндіруі мүмкін 

ықтимал катерді 

есепке алмағанында 

немесе тиісті түрде 

есепке алмағанында 

білінетін, эмитент 

бәсекелестерінің 

алдында басымдыққа 

ие болуы мүмкін 

қызметінің келешегі 

бар бағыттарын дұрыс 

емес немесе толық 

негіздемесіз 

белгіленгенін, эмитент 

қызметінің 

стратегиялық 

мақсатына 

қолжеткізуді 

қамтамасыз етуі тиіс 

қажетті ресурстардың 

(қаржылық, 

материалды- 

техникалық, адами) 

және ұйымдастыру 

шараларының 

жоқтығын немесе 

толық көлемде 

қамсыздандырылмаға 

нын көрсететін 

тәуекел 

Қазақстанның лизинг нарығы оның үлкен бөлігін алатын екі ірі 

ойыншының болуымен сипатталады. Бұл факт Эмитенттің ірі 

жобаларға қатысуын шектейді, сонымен бірге Эмитенттің ауыл 

шаруашылығы кешеніндегі қатысуын айтарлықтай төмендетеді. 

Экономиканың барлық салаларында өтімді техниканы сатып алуға 

арналған жобаларды қаржыландыру. Орта және корпоративті бизнес 

үшін ел экономикасының драйвері болып табылатын салаларға баса 

назар аудару (жол құрылысы, ауыл шаруашылығы, тау-кен 

техникасы, магистральдық газ құбырларын салу, мұнай-газ саласына 

қызмет көрсету, көлік-логистикалық активтер және т.б.). Нарықта 

мамандандырылған лизингтік компаниялардың болуына байланысты 

медициналық жабдықтар, теміржол жабдықтары сияқты жоғары 

мамандандырылған бағыттарға назар аударудың болмауы бұл 

тәуекелді азайтуға мүмкіндік береді. 

6) эмитенттің қызметіне 

байланысты тәуекел - 

тек эмитентке тән 

немесе қоғамның 

жүргізетін негізгі 

қаржы-шаруашылық 

қызметіне байланысты 

тәуекелдер 

сипатталады, соның 

ішінде мынаған 

байланысты 

тәуекелдер: 

 

Компания лизингтік мәмілелерді жасаумен байланысты несиелік 

тәуекелге ұшырайды. Эмитенттің несиелік тәуекелдерді тиімді 

басқара алмаған жағдайда, бұл факт Компанияның қызметіне, 

қаржылық жағдайына және қызметінің нәтижелеріне айтарлықтай 
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−   Эмитенттің белгілі бір 

қызмет түрін 
жүргізуге немесе 

айналыста болуы 

шектелген 

объектілерді (соның 

ішінде табиғи 

ресурстарды) 

пайдалануға лицензияның 

қолданыс мерзімін ұзарту 

мүмкіндігінің жоқтығы; 

− Эмитенттің үшінші 

тұлғалардың, соның 

ішінде эмитенттің 

еншілес қоғамдарының 

борыштары бойынша 

мүмкін 

жауапкершіліктері; 

− Айналымына эмитент 

өнімін (жұмысын, 

қызметін)    сатудан 

түскен жалпы 

түсімінен кем дегенде 

10 пайызы келетін 

тұтынушыдан 

айырылу 

ықтималдығы 

жағымсыз әсер етуі мүмкін. Портфельдегі өзгерістерді уақтылы 

бақылауға, анықтауға және оларға жауап қайтаруға мүмкіндік 

беретін тиімді жұмыс істейтін тәуекелдерді басқару жүйесі 

Компанияның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге, тұрақты 

жұмысына және портфельдің минималды NPL сақтауға көмектеседі. 

7) Селдік тәуекел - 

экономикалық, саяси, 

әлеуметтік 

өзгерістерге 

байланысты шетелдік 

контрагенттердің 

(заңды тұлғалардың, 

жеке тұлғалардың) 

міндеттемелерін 
орындамау 

салдарынан, сондай-ақ 

ақшалай 

міндеттеменің 

валютасы контрагент 

үшін өз резидент 

елінің заңнамасының 

ерекшеліктеріне 

байланысты  қол 

жетімді болмауы 

салдарынан 

(контрагенттің өзінің 

қаржылық жағдайына 

қарамастан) 

эмитенттің шығынға 

ұшырау қаупін 

сипаттайды  

Эмитенттің лизингтік портфелі тек қана Қазақстанда таратылған. 
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8) Операциялық тәуекел 

- эмитенттің 
қызметкерлері 

жасаған ішкі 

процестерді жүзеге 

асырудағы 

кемшіліктер немесе 

қателер, ақпараттық 

жүйелер мен 

технологиялардың 

дұрыс жұмыс істемеуі, 

сондай-ақ сыртқы 

оқиғалар салдарынан 

болатын шығыстар 

(шығындар) тәуекелін 

сипаттайды 

Нарықта мол тәжірибесі бар жоғары білікті мамандардан тұратын 

басшылардың негізгі тобы, Эмитенттің жұмысының оң динамикасы 

және түбегейлі жаңа деңгейге өтуі бұл тәуекелді азайтуға негіз 

болып табылады. 

35.  Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, 

қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат: 

1) Эмитент қатысатын 

өнеркәсіптік, банктік, 

қаржылық топтар, 

холдингтер, 

концерндер, 

қауымдастықтар, 

консорциумдер, 

эмитенттің бұл 

ұйымдардағы рөлі 

(орны), функциялары 

және қатысу мерзімі 

атап көрсетіледі 

Эмитент қандай да бір компаниялар, холдингтер, концерндер, 

ассоциациялар мен консорциумдардың тобына кірмейді. 

2) Эмитенттің қаржы- 

шаруашылық 

қызметінің нәтижесі 

өнеркәсіптік, банктік, 

қаржылық топтар, 

холдингтер, 
концерндер, 

қауымдастықтар, 

консорциумдер өзге 

мүшелерінен аса  тәуелді 

болса, бұл жағдай атап 

көрсетіледі  және 

мұндай тәуелділіктің 

сипаты толық 

баяндалады 

Эмитент қандай да бір компаниялар, холдингтер, концерндер, 

ассоциациялар мен консорциумдардың тобына кірмейді. 
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36.  Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды 

тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі: 

1) толық және 

қысқартылған атауы, 

бизнес сәйкестендіру нөмірі 

(егер бар болса), орналасқан 

жері 

Эмитенттің еншілес ұйымдары жоқ. 

2) заңды тұлғаны 

эмитентке қатысты еншілес 

және (немесе) тәуелді деп 

тану негіздері 

Эмитенттің еншілес ұйымдары жоқ. 

3) егер еншілес және (немесе) 

тәуелді заңды тұлға 

акционерлік қоғам болған 

жағдайда, эмитенттің 

еншілес және (немесе) 

тәуелді заңды тұлғаның 

жарғылық капиталына 

қатысу үлесінің көлемі - 

сондай акционерлік 

қоғамның эмитентке тиесілі 

дауыс беруші 

акцияларының үлесі 

Эмитенттің еншілес ұйымдары жоқ. 

37.  Эмитент жарғылық 

капиталының он және 

одан көп пайызына 

иелік ететін ұйымдар 

туралы мәліметтер (осы 

қосымшаның 35-

тармағында көрсетілген 

заңды тұлғаларды 

қоспағанда), әрбір 

сондай ұйымды көрсете 

отырып: 

− Толық  және 

қысқартылған 

атауы, бизнес 

сәйкестендіру нөмірі 

(егер бар 

болса), орналасқан 

жері; 

− Эмитенттің 

жарғылық 

капиталындағы 

үлесі, ал сондай 

ұйым акционерлік 

қоғам болған 

жағдайда - сондай 

акционерлік 

қоғамның эмитентке 

тиесілі дауыс беруші 

акцияларының үлесі 

 

 

 

Толық атауы «Tengri Partners Investment Banking 

(Kazakhstan)» Акционерлік Қоғамы 

Қысқартылған 

атауы 

«Tengri Partners Investment Banking 

(Kazakhstan)» АҚ 

  

Бизнес-

сәйкестендіру 

нөмірі 

041140005638   

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., әл-

Фараби даңғылы, 17, 4Б блогы, 705-кеңсе 

  

Дауыс беруші 

акцияларының 

үлесі 

57.38% 2021 жылғы 1 шілде жағдайы бойынша.   
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38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер: 
 

1) Эмитенттің бағалы 

қағаздарына кредиттік 

рейтинг (рейтингтер) 

берілген жағдайда 

эмитентке белгілі 

әрбір кредиттік 

рейтингтер бойынша 

соңғы аяқталған үш 

есепті жыл үшін, ал 

егер эмитент өз 

қызметін кемінде 3 

(үш) жыл жүзеге 

асырған болса - әрбір 

аяқталған есепті жыл 

үшін: 

− кредиттік рейтингті 

беру объектісі 

(эмитент, эмитенттің 

бағалы қағаздары); 

− уәкілетті органға 

облигациялар 

шығарылымын 

(облигациялық 

бағдарламаны) 

тіркеуге құжаттарды 

берген күннің 

алдындағы күндегі 

кредиттік рейтингтің 

мәні; 

− уәкілетті органға 

облигациялар 

шығарылымын 

(облигациялық 

бағдарламаны) 

тіркеуге құжаттарды 

берген күннің 

алдындағы соңғы 

аяқталған үш есепті 3 

(жыл) үшін, ал егер 

эмитент өз қызметін 

кемінде  3  (үш) жыл 

2018 жылғы 9 қарашада Fitch Ratings рейтингтік агенттігі Эмитентке 

ұзақ мерзімді В және «BB +» (ұлттық) ұзақ мерзімді рейтингін берді. 

Рейтингтер бойынша болжам тұрақты. 2018 жылдың 9 қарашасына 

дейін Эмитентке де, оның бағалы қағаздарына да рейтинг берілген 

жоқ. 
 

Несиелік 

рейтинг берген 

ұйымның 

толық атауы 

Fitch Ratings CIS Ltd. 

Қысқаша атауы Fitch Ratings 

Мекенжайы Валовая к-сі, 26 үй, Мәскеу, 115054, Ресей 

Федерациясы 

Байланыс 

телефондары 

+7 495 956 9901 

Факс +7 495 956 9909 

Эл. пошта fitch.moscow@fitchratings.com 

 
Рейтингтік іс-шаралар: 

 

 

 Күні  

Рейтингтік 

 агенттік  

 

 Іс-әрекет  

2018 

жылғы 9 

қараша 

Fitch Ratings Рейтинг беру 

Эмитент дефолтының В 

деңгейіндегі ұзақ мерзімді рейтингі 

және BB+ (kaz) ұлттық шкаласы 

бойынрша ұзақ мерзімді рейтинг. 

Рейтинг бойынша болжам – 

«Тұрақты» 

2019 

жылғы 21 

қазан 

 

 

 

 

   

   2020  

жылғы 13 

тамыз 

Fitch Ratings 

 

 

 

 

 

  

  Fitch Ratings 

Рейтингті растау 

Эмитент дефолтының В 

деңгейіндегі ұзақ мерзімді рейтингі 

және BB+ (kaz) ұлттық шкаласы 

бойынша ұзақ мерзімді рейтинг. 

Рейтинг бойынша болжам – 
«Тұрақты» 
 
Рейтингті растау 

Эмитент дефолтының В 

деңгейіндегі ұзақ мерзімді рейтингі 

және BB+ (kaz) ұлттық шкаласы 

бойынша ұзақ мерзімді рейтинг. 

Рейтинг бойынша болжам – 
«Тұрақты» 

mailto:fitch.moscow@fitchratings.com
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жүзеге асырған болса, 

кредиттік рейтингтің 

мәнін және кредиттік 

рейтингтің  мәні 

берілген (өзгерген) 

күнін көрсете отырып, 

уәкілетті органға 

облигациялар 

шығарылымын 

(облигациялық 

бағдарламаны) 

тіркеуге құжаттарды 

берген күннің 

алдындағы  әрбір 

аяқталған есепті жыл 

үшін кредиттік 

рейтинг мәндерінің 

өзгеру тарихы; 

− кредиттік рейтинг 

берген ұйымның 

толық және 

қысқартылған атауы, 

орналасқан жері; 

− эмитент өзінің қалауы 

бойынша көрсететін 

кредиттік рейтинг 

туралы өзге де 

мәліметтер көрсетіледі 

 

2) Эмитенттің бағалы 

қағаздары кредиттік 

рейтинг берілген 

объект болған 

жағдайда 
халықаралық 

сәйкестендіру нөмірі 

(код ISIN) және ол 

берілген күн, сондай- 

ақ кредиттік рейтинг 

берген рейтингтік 

агенттіктің атауы 

қосымша көрсетіледі. 

Облигациялық бағдарлама проспектісін тіркеу кезінде Эмитенттің 

бағалы қағаздарына несиелік рейтинг берілмеген. 

39.  Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, 

инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда): 

1) Облигацияларды 

ұстаушылар өкілінің 

толық  және 

қысқартылған атауы 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

2) Облигацияларды 

ұстаушылар өкілінің 

орналасқан  жері, байланыс 

телефондары 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 
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3) Эмитенттің облигациялар 

ұстаушылардың өкілімен 

жасасқан шарттың күні мен 

нөмірі 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса): 

1) Төлем агентінің толық 

атауы; 
Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

2) Төлем агентінің және оның 

бағалы қағаздар бойынша 

кірістерді 

(облигациялардың 

номиналды  құнын) 

төлейтін  барлық 

филиалдарының 

орналасқан жері, 

байланыс телефондарының 

нөмірлері, деректері; 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3) Эмитенттің төлем 

агентімен жасасқан 

шарттың күні мен нөмірі. 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес 

эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде 

болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті 

белгіленген жағдайда): 

1) Эмитенттің акцияларын қор 

биржасының ресми тізіміне 

енгізу және олардың тізімде 

болуы мәселелері бойынша 

консультациялық 

қызметтер көрсететін 

тұлғаның толық және 

қысқартылған атауы 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

2) Эмитенттің бағалы 

қағаздарын қор 

биржасының ресми тізіміне 

енгізу және олардың тізімде 

болуы мәселелері бойынша 

консультациялық 

қызметтер көрсететін 

тұлғаның орналасқан жері, 

байланыс телефондарының 

нөмірлері 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 

3) Эмитенттің бағалы 

қағаздарын қор 

биржасының ресми тізіміне 

енгізу және олардың тізімде 

болуы мәселелері бойынша 

консультациялық 

қызметтер көрсететін 

тұлғамен эмитенттің 

жасасқан шартының күні 

мен нөмірі. Егер, 

Эмитенттің пікірі бойынша, 

мұндай мәліметтерді жария 

Қаулының 45-тармағына сәйкес толтырылмайды. 
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ету эмитенттің бағалы 

қағаздарын сатып алу 

туралы шешім қабылдау 

үшін маңызды болса, 

Эмитенттің басқа 

консультанттары туралы 

мәліметтер көрсетіледі 

 

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер: 
 

1) Тиісті аккредиттелген 

кәсіби аудиторлық 

ұйымдарға тиістілігін 

көрсете отырып,

 

 
 

Кезең 

Эмитенттің қаржылық есептілігінің 

аудитін жүзеге асырған (асыратын) 

аудиторлық ұйымдар туралы мәліметтер 
 

эмитенттің соңғы 

аяқталған 2 (екі) қаржы 

жылы үшін қаржылық 

есептілігінің аудитін 

жүзеге асырған 

(жүзеге асыратын) 

аудиторлық 

ұйымдардың толық 

ресми  атауы 

(аудитордың тегі, аты, 

әкесінің аты (ол бар 

болса); телефон және 

факс нөмірі, 

электрондық пошта 

мекенжайы (бар болса) 

2019-2020 жж. «Grant Thornton» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Евгений Жемалетдинов, Қазақстан 

Республикасының білікті аудиторы 

(аудитордың біліктілік куәлігі 2003 жылғы 20 

желтоқсандағы №МФ-0000553) 
 

Тел. +7 727 311 13 40 

  

Веб-сайт www.grantthornton.kz 

 

Тел. 
Факс. 
Веб-
парақша 

+7 727 330 32 00 
+7 727 244 68 68 
 
www.pwc.kz 

 

 

 

 

 

http://www.grantthornton.kz/
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43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ «Жауапкершілігі 

шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі 

және «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының 

Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес 

тұлғалары: 

1)  Жеке тұлға үшін - 

эмитенттің үлестес 

тұлғасының тегі, аты, 

әкесінің аты (ол бар болса) 

1-қосымшаны қараңыз 

2) Заңды тұлға үшін - 

эмитенттің үлестес 

тұлғасының толық атауы, 

орналасқан жері және 

бірінші басшысының тегі, 

аты, әкесінің аты (ол бар 

болса). Егер осы заңды 

тұлға жауапкершілігі 

шектеулі серіктестіктің 

ұйымдық-құқықтық 

нысанында құрылса, онда 

қатысу  үлесін көрсете 

отырып, осы заңды  

тұлғаның жарғылық 

капиталына қатысу үлесінің 

он және одан да көп 

пайызын иеленетін 

қатысушылары туралы 

мәліметтер көрсетіледі: 

− жеке тұлға үшін - тегі, аты, 

әкесінің аты (ол бар болса); 

− заңды тұлға үшін - толық

 атауы, орналасқан жері 

1-қосымшаны қараңыз 

3) Оларды Эмитенттің 

үлестес тұлғаларына 

жатқызудың негізі және 

эмитентпен  үлестес 

болған күн. Эмитент 

жарғылық капиталына 

қатысу үлестерінің 

немесе акцияларының он 

немесе одан көп пайызына  

иелік  ететін, 

1-қосымшаны қараңыз 
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заңды тұлға болып 

табылатын эмитенттің 

үлестес тұлғасына 

қатысты қосымша: 

− эмитент жарғылық 

капиталына қатысу 

үлестерінің немесе 

акцияларының он 

немесе одан көп 

пайызына иелік ететін 

заңды тұлғаның толық 

атауы, орналасқан 

жері және бірінші 

басшысының тегі, аты, 

әкесінің аты (егер бар 

болса); 

− эмитентке тиесілі 

жарғылық капиталына 

қатысу үлестерінің 

немесе акцияларының 

осы заңды тұлғаның 

жарғылық 

капиталындағы 

орналастырылған 

акциялардың немесе 

қатысу үлестерінің 

жалпы санына 

пайыздық қатынасы; 

− эмитент жарғылық 

капиталына қатысу 

үлестерінің немесе 

акцияларының он 

немесе одан көп 

пайызына иелік ететін 

заңды тұлғаның негізгі 

қызмет түрлері; 

− эмитент осы заңды 

тұлғаның жарғылық 

капиталындағы 

акциялардың немесе 

акциялардың он 

немесе одан да көп 

процентін иеленген 

күн; 

− заңды тұлға 

жауапкершілігі 
шектеулі 

серіктестіктің 

ұйымдық-құқықтық 

нысанында  құрылса, 

онда қатысу үлесін 

көрсете отырып, осы 

заңды  тұлғаның 

жарғылық капиталына  

қатысу үлесінің он  

және одан да көп 

пайызын иеленетін 

өзге қатысушылары 

туралы мәліметтер 

көрсетіледі: 
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1-қосымша. 

2021 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша Эмитенттің үлестес тұлғаларының тізімі 
 

Жеке тұлғалар 

 
 

№ 

 
Тегі, аты, әкесінің аты 

(болған кезде) 

  
 

Туған күні 

 
Үлестестігін тануға 

арналған негіздер 

 
Үлестестік пайда 

болған күн 

  
 

Ескертпе 

1 
 

Абдымомунов Нуржан 

Курманбекович 

 
02.06.1978 

 
“Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 
3) тармақшасы 

 
02.05.2018 

 
"Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС бас 
директоры 

2  Абдымомунов 
Курманбек 
Абдымомунович 

 17.11.1949  “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

 02.05.2018  "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС бас 
директорының әкесі 

3  Сагитова Сауле Оразова  24.08.1950  “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

 02.05.2018  "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС бас 
директорының шешесі 

4  Абдымомунов Азамат 

Курманбекович 

 21.08.1975  “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

 02.05.2018  "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС бас 

директорының ағасы 
(інісі) 

5  Жанадил Ернар 

Бейсенулы 

 15.12.1984  “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
3) тармақшасы 

 14.12.2017  "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің Төрағасы 

6  Жанадил Дина 

Жайлуабаевна 

 26.10.1984  “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

 14.12.2017  "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесі Төрағасының 
зайыбы 

7  Касымбеков Бейсен 

Жанадилович 

 12.10.1962  “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

 14.12.2017  "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесі Төрағасының 

әкесі 

8  Шарипова Гульнара 

Болатбековна 

 15.08.1962  “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

 14.12.2017  "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің Төрағасы 
Е.Б.Жанадилдің шешесі 

9  Касымбеков Бекжан 

Бейсенович 

 21.04.1989  “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

 14.12.2017  "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 
кеңесінің Төрағасы 

Е.Б.Жанадилдің ағасы 

(інісі) 

10  Боранкулова Ляззат 

Жанузаковна 

 11.07.1981  “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 
3) тармақшасы 

 11.02.2019  "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 
кеңесінің мүшесі 

11  Альжан Жумагул 

Аликызы 

 05.12.1954  “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

 11.02.2019  "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 

Л.Ж.Боранкулованың 

шешесі 

12  Сеилов Нургиса 
Салимжанович 

 06.06.1980  “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

 11.02.2019  "Самұрық-Қазына 
Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 

Л.Ж.Боранкулованың 
жұбайы 

13  Сәлімжан Жәнібек  29.09.2011  “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

 11.02.2019  "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 
кеңесінің мүшесі 
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   64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 
 Л.Ж.Боранкулованың 

ұлы 

14 Сәлімжан Нұрахмед 05.04.2009 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

11.02.2019 "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 
Л.Ж.Боранкулованың 

ұлы 

15 Боранкулова Самал 

Жанузаковна 

22.04.1977 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.02.2019 "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 
кеңесінің мүшесі 

Л.Ж.Боранкулованың 

апасы (сіңілісі) 

16 Сеилов Салимжан 

Сейдигалимович 

05.05.1947 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.02.2019 "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 

Л.Ж.Боранкулованың 

жұбайының әкесі 

17 Оразбекова Марияш 

Оразбековна 

20.12.1946 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.02.2019 "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 
кеңесінің мүшесі 

Л.Ж.Боранкулованың 

жұбайының шешесі 

18 Сеилова Замзагуль 
Салимжановна 

22.12.1972 “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.02.2019 "Самұрық-Қазына 
Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 

Л.Ж.Боранкулованың 
жұбайының апасы 

(сіңілісі) 

19 Сеилов Сакен 

Салимжанович 

26.11.1974 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.02.2019 "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 

Л.Ж.Боранкулованың 

жұбайының ағасы 

(інісі) 

20 Туткушев Ержан 

Бексултанович 

10.12.1981 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
3) тармақшасы 

15.12.2014 "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 

21 Туткушев Бексултан 

Серикпаевич 

19.08.1948 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

15.12.2014 "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 
Е.Б.Туткушевтың әкесі 

22 Туткушева Гульнара 

Гиждувановна 

09.08.1949 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

15.12.2014 "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 

Е.Б.Туткушевтың 
шешесі 

23 Туткушева Жанара 
Бексултановна 

31.10.1979 “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

15.12.2014 "Самұрық-Қазына 
Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 

Е.Б.Туткушевтың 
апасы (қарындасы) 

24 Букаева Бахыт 
Эдильшаиховна 

09.03.1989 “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

15.12.2014 "Самұрық-Қазына 
Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 

Е.Б.Туткушевтың 
зайыбы 

25 Букаев Эдильшаих 

Шавалеевич 

25.11.1957 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

15.12.2014 "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 
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     Е.Б.Туткушевтың 

зайбының әкесі 

26 Туткушев Айдар 

Ержанович 

28.05.2017 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

28.05.2017 "Самұрық-Қазына 

Инвест" ЖШС Бақылау 

кеңесінің мүшесі 

Е.Б.Туткушевтың ұлы 

27 Тулегенов 
Акбар 

Маликович 

28.08.1984 “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

3) тармақшасы 

31.10.2018 "Лизинг Групп" АҚ 
Директорлар кеңесінің 

Төрағасы 

28 Ердаулет Рысты 

Мараткызы 

09.05.1993 “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

31.10.2018 "Лизинг Групп" АҚ 
Директорлар кеңесінің 

Төрағасы 

А.М.Тулегеновтің 

зайыбы 

29 Тулегенов 

Малик 

Тулегенович 

29.09.1961 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

31.10.2018 "Лизинг Групп" АҚ 

Директорлар кеңесінің 

Төрағасы 
А.М.Тулегеновтің 

әкесі 

30 Курманбаев 

Марат 
Ердаулетович 

30.05.1963 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

31.10.2018 "Лизинг Групп" АҚ 

Директорлар кеңесінің 

Төрағасы 

А.М.Тулегеновтің 
зайыбының әкесі 

31 Кунхожаева 

Майра 

Алашбаевна 

29.04.1966 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

31.10.2018 "Лизинг Групп" АҚ 

Директорлар кеңесінің 

Төрағасы 

А.М.Тулегеновтің 

зайыбының шешесі 

32 Ибраимова 
Жибек 

Маратовна 

10.05.1988 “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

31.10.2018 "Лизинг Групп" АҚ 
Директорлар кеңесінің 

Төрағасы 

А.М.Тулегеновтің 

зайыбының апасы 
(сіңілісі) 

33 

 

 

 

34 

Тулегенов Ален 

Акбарович 

 

 

Тулегенова 

Айсулу 
Акбаровна 

 

15.03.2017 

 

 

 

15.10.2019 

“Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы   

“Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

31.10.2018 

 

 

 

31.10.18 

"Лизинг Групп" АҚ 

Директорлар кеңесінің 

Төрағасы 

А.М.Тулегеновтің ұлы 

 

"Лизинг Групп" АҚ 
Директорлар кеңесінің 

Төрағасы 

А.М.Тулегеновтің 

қызы 

 
35 

 
Ушбаев Ануар 

Даниярович 

 
25.12.1988 

 
“Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

3) тармақшасы 

 
25.02.2019 

 
"Лизинг Групп" АҚ, 

Директорлар кеңесінің 
мүшесі 

36    Ушбаев Данияр   

Кенесбаевич 
    06.04.1967 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

   25.02.2019 "Лизинг Групп" АҚ, 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі А.Д.Ушбаевтің 
әкесі 

37 Ушбаева Доната 
Данияровна 

10.04.2003 “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

   25.02.2019 "Лизинг Групп" АҚ, 
Директорлар кеңесінің 

мүшесі А.Д.Ушбаевтің 

апасы 

38 Джаныкулова Алла 
Павловна 

15.05.1945 “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

 

 

 
 

 

   25.02.2019 "Лизинг Групп" АҚ, 
Директорлар кеңесінің 

мүшесі А.Д.Ушбаевтің 

әжесі 
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39 Джаныкулов Малик 

Тулеович 

14.02.1945 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

   25.02.2019 "Лизинг Групп" АҚ, 

Директорлар кеңесінің 
мүшесі А.Д.Ушбаевтің 

атасы 

40 Ушбаев Кенесбай 02.07.1940 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

   25.02.2019 "Лизинг Групп" АҚ, 

Директорлар кеңесінің 
мүшесі А.Д.Ушбаевтің 

атасы 

41 Ушбаева Гульнара 

Гадильевна 
26.07.1941 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

   25.02.2019 "Лизинг Групп" АҚ, 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі А.Д.Ушбаевтің 
әжесі 

42 Ризаева-Ушбаева Айым 

Муратовна 
14.09.1992 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

   25.02.2019 "Лизинг Групп" АҚ, 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі А.Д.Ушбаевтің 

зайыбы 

43 Ризаев Мурат Ризаевич 27.03.1969 “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

   25.02.2019 "Лизинг Групп" АҚ, 
Директорлар кеңесінің 

мүшесі А.Д.Ушбаевтің 

зайыбының әкесі 

44 Ризаева Сагимгуль 
Тендиковна 

25.08.1969 “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

   25.02.2019 "Лизинг Групп" АҚ, 
Директорлар кеңесінің 

мүшесі А.Д.Ушбаевтің 

зайыбының шешесі 

45 Риза Мадияр Муратулы 06.09.1998 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

   25.02.2019 "Лизинг Групп" АҚ, 

Директорлар кеңесінің 
мүшесі А.Д.Ушбаевтің 

зайыбының ағасы 

46 Субботин Арсен 

Алексеевич 

03.12.1979 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
3) тармақшасы 

29.11.2018 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқармасы 
Төрағасы 

47 Бегимбетова Дина 

Жунусовна 

25.01.1946 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

29.11.2018 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқармасының 

Төрағасы А.А 
Субботиннің шешесі 

48 Субботин Тимур 

Алексеевич 

21.05.1974 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
3) тармақшасы 

29.11.2018 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқармасының 

Төрағасы А.А 
Субботиннің ағасы 

(інісі) 

49 Хисарова Айгерим 

Булатовна 

01.05.1980 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасы 

29.11.2018 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқармасының 

Төрағасы зайыбы 

50 Субботина 

Томирис 
Арсеновна 

09.12.2000 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

29.11.2018 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқармасының 
Төрағасы қызы 

51 Субботина 

Камилла 
Арсеновна 

09.01.2007 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

29.11.2018 "Лизинг Групп"  АҚ 

Басқармасының 
Төрағасы қызы 

52 Субботина Диана 

Арсеновна 

27.09.2013 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

29.11.2018 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқармасының 

Төрағасы қызы 

53 Хисаров Герей 

Булатович 

29.12.1972 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

29.11.2018 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқармасының 

Төрағасы зайыбының 
ағасы 

54 Курмангалиев 

Тимур Каримович 

14.05.1969 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

3) тармақшасы 

11.12.2020 "Лизинг Групп"  АҚ 

Басқарма Төрағасының 

орынбасары 
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55 Курмангалиева 

Сауле Балтабаевна 
07.07.1977 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.12.2020 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма Төрағасының 

орынбасары 

Т.К.Курмангалиевтің 
зайыбы 

56 Курмангалиева 

Дана Тимуркызы 
22.08.1996 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.12.2020 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма Төрағасының 

орынбасары 

Т.К.Курмангалиевтің 
қызы 

57 Курмангалиев 

Зейнулла 
Тимурулы 

13.04.2003 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.12.2020 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма Төрағасының 
орынбасары 

Т.К.Курмангалиевтің 
ұлы 

58 Курмангалиев 

Темир-Дулат 
Тимурулы 

19.01.2007 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.12.2020 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма Төрағасының 
орынбасары 

Т.К.Курмангалиевтің 

ұлы 

59 Курмангалиев 

Карим 
Шолпанкулович 

13.02.1942 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.12.2020 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма Төрағасының 
орынбасары 

Т.К.Курмангалиевтің 

әкесі 

60 Курмангалиева 

Даметкен 
Газизовна 

11.10.1947 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.12.2020 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма Төрағасының 
орынбасары 

Т.К.Курмангалиевтің 

шешесі 

61 Ашимов Балтабай 15.07.1947 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.12.2020 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма Төрағасының 
орынбасары 

Т.К.Курмангалиевтің 

зайыбының әкесі 

62 Ашимова Гульзат 

Зейнуллаевна 

01.04.1953 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

11.12.2020 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма Төрағасының 
орынбасары 

Т.К.Курмангалиевтің 

зайыбының шешесі 

63 Байдосов Талгат 

Хакимович 

13.08.1970 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

3) тармақшасы 

19.04.2021 АҚ “Лизинг Групп” 

Басқарма мүшесі 

64 Байдосова Райхан 

Хакимовна 

04.05.1940 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 

Т.Х.Байдосовтың апасы 

65 Дангилова Зубайра 

Хакимовна 

12.02.1951 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 

Т.Х.Байдосовтың апасы 

66 Мадиева Майра 

Зубайра 

Хакимовна 

12.02.1955 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 

Т.Х.Байдосовтың апасы 

67 Байдосова Динара 

Сериковна 

09.05.1977 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 

Т.Х.Байдосовтың 

зайыбы 

68 Лукманхакім 

Дархан Талгатович 

29.09.1996 

 

“Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 
Т.Х.Байдосовтың ұлы 

69 Байдосов Данияр 

Талгатович 

09.08.2002 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 
Т.Х.Байдосовтың ұлы 

70 Байдосова Диана 

Талгатовна 

30.07.2004 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 

Т.Х.Байдосовтың қызы 
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71 Байдосов 

Нуриддин 

Талгатович 

17.01.2013 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 

Т.Х.Байдосовтың ұлы 

72 Кедекова Бикамал 04.03.1948 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 
Т.Х.Байдосовтың 

зайыбының шешесі 

73 Кедекова Жанар 

Сериковна 

16.06.1969 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 
Т.Х.Байдосовтың 

зайыбының апасы 

74 Кедекова Бахыт 

Сериковна 

02.03.1971 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 
64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 
Т.Х.Байдосовтың 

зайыбының апасы 

75 Кедекова Шынар 

Сериковна 

27.08.1974 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 

Т.Х.Байдосовтың 
зайыбының апасы 

76 Кедекова Анар 

Сериковна 

29.08.1983 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 

64-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасы 

19.04.2021 "Лизинг Групп" АҚ 

Басқарма мұшесі 

Т.Х.Байдосовтың 
зайыбының апасы 

Заңды тұлғалар 

 
 

№ 

  
 

Заңды тұлғаның атауы 

 
Үлестестігін тануға арналған 

негіздер 

  
 

Үлестестік пайда болған күн 

  
 

Ескертпе 

1 
 

«Самұрық-Қазына Инвест» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

 
“Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 64-бабы 
1-тармағының 1) тармақшасы 

 
03.12.2014 

 
Эмитенттің ірі акционері 

2  "TP Financial Holdings" 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

 “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 64-бабы 
1-тармағының 1) тармақшасы 

 25.10.2018  Эмитенттің ірі акционері 

3  AT Acquisition Corp 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

 “Акционерлік қоғамдар 
туралы” ҚР Заңының 64-бабы 
1-тармағының 5) тармақшасы 

 10.02.2021  Эмитенттің Директорлар кеңесінің 
мүшесі А.Д. Ушбаевтың жарғылық 
капиталындағы үлестің 1%-ын 
иеленген 

4  "Pietro Florentini Kazakhstan" 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 64-бабы 

1-тармағының 5) тармақшасы 

 31.10.2018  Эмитенттің Директорлар 

кеңесінің Төрағасы 

А.М.Тулегенов мырза 
жарғылық капиталдағы 

үлестің 50%-ын иеленген 

5  "Kazakhstan Beige Book" 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 64-бабы 
1-тармағының 5) тармақшасы 

 31.10.2018  Эмитенттің Директорлар 

кеңесінің мүшесі А.Д.Ушбаев 
мырза жарғылық капиталдағы 

үлестің 40%-ын иеленген 

6  "КЕФАР КЕНЕС 

ФАРМА" 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 64-бабы 

1-тармағының 5) тармақшасы 

 19.09.2016  Эмитенттің Директорлар 

кеңесінің мүшесі А.Д.Ушбаев 

мырза жарғылық капиталдағы 

үлестің 100%-ын иеленген 

7  "Tengri Partners Investment 

Banking (Kazakhstan)" 
акционерлік қоғамы 

 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 64-бабы 
3-тармағының 4) тармақшасы 

 25.02.2019  Эмитенттің ірі акционері не 

лауазымды адамы болып 

табылатын мүшесімен бақыланады 

8  "Tengri Partners Investment 

Banking (Kazakhstan)" 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

 “Акционерлік қоғамдар 

туралы” ҚР Заңының 64-бабы 

1-тармағының 5) тармақшасы 

 08.04.2021  Эмитенттің ірі акционері 
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Свидетельство о государственной регистрации облигационной программы

«"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік мекемесі»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное

учреждение "Агентство Республики
Казахстан по регулированию и развитию

финансового рынка"»

IDENTАгентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового
рынка произвело государственную регистрацию второй облигационной программы
Акционерного общества «Лизинг Групп» (Республика Казахстан, город Алматы,
Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 17, офис 201), бизнес-
идентификационный номер 050940003917. Объем выпуска облигационной программы
составляет 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге. Выпуск внесен в Государственный
реестр эмиссионных ценных бумаг за номером H36.
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