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«ӨкҚлеттҚ органмен жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттҚк тҚркеуҚ, Проспектте 
жазылған акцияларды алуға инвесторларға кепҚлдеме берудҚ белгҚлемейдҚ. Жарияланған акциялар 
шығарылымын жүзеге асыратын өкҚлеттҚ орган, осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығы үшҚн жауап 
бермейдҚ. Акциялар шығарылымының ПроспектҚ тек қана Қазақстан Республикасы заңының 
талаптарына сəйкес болуына қарастырылды. АкционерлҚк қоғамның лауазымды тұлғалары нағыз 
проспекттегҚ ақпараттың дұрыстығы үшҚн жауап бередҚ, жəне қоғам мен оның орналастырылатын 
акцияларына қатысты ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын жəне инвесторларды 
жаңылдырмайтынын растайды». 
 

Павлодар қ. 



Раздел 1. Акционерлiк қоғам туралы жалпы мəлiметтер. 
 

1. Акционерлiк қоғамның атауы 
қазақ тiлiнде: 

• толық: "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" акционерлiк қоғамы 
• қысқаша: "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ 

орыс тiлiнде: 
• толық: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
• қысқаша: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
 
Акционерлiк қоғамның алдындағы атаулары:  

қазақ тiлiнде: 
• толық: "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" ашық акционерлiк қоғамы  
• қысқаша: "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" ЖАҚ 

орыс тiлiнде: 
• толық: Открытое акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
• қысқаша: ОАО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 

Акционерлiк қоғамның алдындағы атауы өзгертiлген кұн 2003 жылғы 13 желтоқсан 
 

“ПАВЛОДАРЭНЕРГОң ААҚ "Солтүстiк жылу желiлерi" жауапкершiлiгi шектеулi 
серiктестiгiн (мемлекеттiк қайта тiркеу туралы куəлiгi № 8616–1945–ЖШС, 2002 
жылғы 25 маусымда берiлген) қайта құру арқылы құрылған жəне (Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексiне, (Қазақстан Республикасының 10.07.1998 
жылғы “Акционерлiк қоғамдар туралың Заңына сəйкес қайта құруға дейiн болған 
барлық құқықтары мен мiндеттерiнiң құқықтық мирасқоры болып табылады. 

2. Акционерлiк қо№амды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мəлiметтер 

• “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-н 2003 жылғы 13 желтоқсанда Павлодар 
облысының əдiлет басқармасы қайта тiркеген. 2003 жылғы 13 желтоқсандағы 
заңды тұлғаны мемлекеттiк қайта тiркеу туралы куəлiгi № 8616–1945–ЖШС.  

• Бастапқы тiркелген кұнi - 27.06.2002 жыл. 

3. Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi:  

• СТН 451500014268 

4. Акционерлiк қоғамның орналасқан жерi:  

• Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Кривенко көшесi, 27, телефон: 
(3182) 39-93-59, факс: (3182) 39-92-52  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Акционерлiк қоғамның банктiк деректемелерi:  

Банктiң атауы жəне 
деректемелерi 

Банктiң орналасқан жерi Эмитенттiң  банктiк 
деректемелерi  

“Қазкоммерцбанкң ААҚ 
Павлодар филиалы,  

БСК 193201725 

СТН 451500022214 

637000, Павлодар қаласы, 
М. Исиналиев көшесi, 11, 
тел.  (3182) 32-11-46 

ДСК (теңге): № 005467338 

№ 001467057  № 001467358 

№ 001467882  № 001467387 

№ 001467992  № 009467729 

№ 001467510  № 002467878 

№ 003467000  № 003467822 

№ 003467644  № 003467958 

№ 004467410  № 004467627 

№ 004467041  № 004467863 

 ДСК (ресей рублi): № 002160421 

№ 000160054  № 000160355 

№ 000160669  № 001160260 

№ 002160900  № 002160706 

№ 002160311  № 002160515 

ДСК (USD): № 001070758 

№ 000070759  № 000070160 

№ 000070872  № 001070017 

№ 001070334  № 001070130 

№ 001070839  № 001070347 

“Қазкоммерцбанкң ААҚ 
Алматы филиалы,  

БСК 190501724 

СТН 600400055239 

Алматы қаласы, Гагарин 
даң№ылы, 135ж 

тел. (3272) 58-53-03 

ДСК (теңге): № 006467275 

ДСК (ресей рублi): № 000160950 

ДСК (USD): № 003070445 

Павлодарский областной 
филиал АО "Народный банк 

Казахстана", 

БСК 193201601 

СТН 451500020790 

637000, Павлодар қаласы, 
Калинин көшесi, 36/1 

тел. (3182) 32-31-61 

ДСК (теңге):  № 0026467457 

ДСК (ресей рублi): № 358160859 

ДСК (USD): № 301070637 

АО "АТФ Банк", 

БСК 190501956 

СТН 600900079718 

480091, Алматы қаласы, 

Фурманов көшесi, 100 

тел. (3272) 50-30-40 

ДСК (теңге): № 044467593 

№ 045467110 

ДСК (ресей рублi):): № 758160047 

ДСК (USD): № 038070446 

АО "Евразийский банк", 

БСК 190501948 

СТН 600900063755 

480002, Алматы қаласы, 
Қонаев көшесi, 56 

тел. (3272) 50-86-06 

ДСК (теңге): № 003467704 

ДСК (ресей рублi):  № 000160606 

ДСК (USD): № 002070891 

ЗАО "Ситибанк Казахстан", 

БСК 190501832 

СТН 600900130821 

480100, Алматы қаласы, 
Қазыбек би көшесi, 41 

тел. (3272) 98-04-00 

ДСК № 250164500 

ДСК № 250164801 

ДСК № 250164610 

 



6. Акционерлiк қоғамның қызмет түрлерi 

• “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-ның негiзгi қызмет тұрi жылу жəне электр қуатын 
өндiру, тасымалдау, өткiзу болып табылады. 

7. Акционерлiк қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық 
рейтинг агенттiктерi жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттiктерi 
берген рейтингiлердiң болуы туралы мəлiметтер 

• “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-ның акционерлiк қоғамға немесе ол шығарған 
ба№алы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттiктерi немесе Қазақстан 
Республикасының рейтинг агенттiктерi берген рейтингiлерi жоқ. 

8. Акционерлiк қоғамның барлық филиалдары мен өкiлдiктерiнiң атаулары, тiркелу 
кұндерi, орналасқан жерлерi жəне пошталық мекен-жайлары 

• “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-ның филиалдары мен өкiлдiктерi жоқ. 

9. Акционерлiк қоғамның қаржылық есеп-қисабының аудитын жұзеге асыратын 
(жұзеге асырған) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың тегi, есiмi, 
бар болса – əкесiнiң есiмi) 

• “KPMG-Жанатң жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi 

Раздел 2. Қоғамның органдары жəне құрылтайшылары (акционерлерi)  

10. Акционерлiк қоғамның директорлар кеңесi 
 

Директорлар кеңесҚнҚң төрағасы 
Амирханов Еркын 

Адамиянович 
(1967 жылы туған) 

Қызмет орны / лауазымы КезеңҚ 
«ЦАТЭК» АҚ / Директорлар КеңесҚнҚң төрағасы 2000 ж. - қазҚргҚ кезде де 
«Эксимбанк Казахстан» АҚ / Директорлар КеңесҚнҚң 
мүшесҚ 

2004 ж. - қазҚргҚ кезде де 

«Эксимбанк Казахстан» АҚ / Басқарма бастығы 2004 ж. - қазҚргҚ кезде де 
АкционерлҚк қоғамның орналастырған акциялардың 
жалпы санына директорлар кеңесҚ мүшелерҚне 
тиесҚлҚ акциялардың пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 

Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының 
(жарғылық капитал үлесҚмен) жалпы санына еншҚлес 
жəне тəуелдҚ ұйымдардағы директорлар кеңесҚнҚң 
мүшелерҚне тиесҚлҚ акциялардың (жарғылық капитал 
үлесҚмен) пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 

 
Директорлар кеңесҚнҚң мүшесҚ Дука Анатолий

Иванович
(1951 жылы туған)

Қызмет орны / лауазымы КезеңҚ 
«Павлодарские тепловые сети» АҚ / Директорлар 
КеңесҚнҚң төрағасы 

2007 ж. – қазҚргҚ кезде де 

«Павлодарэнерго» АҚ / Басқарма төрағасы 2003 ж. - қазҚргҚ кезде де 
«Павлодарэнергосервис» АҚ / Директорлар КеңесҚнҚң 
төрағасы 

2004 ж. - қазҚргҚ кезде де 

«Энергоцентр» АҚ / Директорлар КеңесҚнҚң төрағасы 2004 ж. - қазҚргҚ кезде де 



АкционерлҚк қоғамның орналастырған акциялардың 
жалпы санына директорлар кеңесҚ мүшелерҚне 
тиесҚлҚ акциялардың пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 

Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының 
(жарғылық капитал үлесҚмен) жалпы санына еншҚлес 
жəне тəуелдҚ ұйымдардағы директорлар кеңесҚнҚң 
мүшелерҚне тиесҚлҚ акциялардың (жарғылық капитал 
үлесҚмен) пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 

 
Директорлар кеңесҚнҚң мүшесҚ Артамбаева Гульнара 

Джумагалиевна
(1969 жылы туған)

Қызмет орны / лауазымы КезеңҚ 
«Павлодарские тепловые сети» АҚ / Директорлар 
КеңесҚнҚң мүшесҚ 

2007 ж. - қазҚргҚ кезде де 

«Павлодарэнерго» АҚ / Директорлар КеңесҚнҚң мүшесҚ 2002 ж. - қазҚргҚ кезде де 
«Павлодарэнергосервис» АҚ / Директорлар КеңесҚнҚң 
мүшесҚ 

2002 ж. - қазҚргҚ кезде де 

«Энергоцентр» АҚ / Директорлар КеңесҚнҚң мүшесҚ 2002 ж. - қазҚргҚ кезде де 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар КеңесҚнҚң 
мүшесҚ 

2004 ж. - қазҚргҚ кезде де 

«Открытый накопительный пенсионный фонд им. Д.А. 
Кунаева» АҚ / Директорлар КеңесҚнҚң төрағасы 

2006 ж. - қазҚргҚ кезде де 

«Центрально – Азиатская топливно – энергетическая 
компания» АҚ / Президент 

2000 ж. - қазҚргҚ кезде де 

АкционерлҚк қоғамның орналастырған акциялардың 
жалпы санына директорлар кеңесҚ мүшелерҚне 
тиесҚлҚ акциялардың пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 

Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының 
(жарғылық капитал үлесҚмен) жалпы санына еншҚлес 
жəне тəуелдҚ ұйымдардағы директорлар кеңесҚнҚң 
мүшелерҚне тиесҚлҚ акциялардың (жарғылық капитал 
үлесҚмен) пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 

 
Директорлар кеңесҚнҚң мүшесҚ / Дербес директор Андреев Геннадий

Иванович
(1943 жылы туған)

Қызмет орны / лауазымы КезеңҚ 
«Павлодарские тепловые сети» АҚ / Директорлар 
КеңесҚнҚң мүшесҚ 

2007 ж. – қазҚргҚ кезде 
де 

«Институт «КазНИПИЭнергопром» ЖШС / Бас директор 1994 ж. – қазҚргҚ кезде 
де 

«KEGOК» АҚ / Директорлар КеңесҚнҚң мүшесҚ (дербес 
директор) 

2006 ж. - қазҚргҚ кезде 
де 

АкционерлҚк қоғамның орналастырған акциялардың 
жалпы санына директорлар кеңесҚ мүшелерҚне тиесҚлҚ 
акциялардың пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 

Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының 
(жарғылық капитал үлесҚмен) жалпы санына еншҚлес 
жəне тəуелдҚ ұйымдардағы директорлар кеңесҚнҚң 
мүшелерҚне тиесҚлҚ акциялардың (жарғылық капитал 
үлесҚмен) пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 



 
Директорлар кеңесҚнҚң мүшесҚ / Дербес директор Корженецкий Анатолий

Андреевич
(1951 жылы туған)

Қызмет орны / лауазымы КезеңҚ 
«Павлодарские тепловые сети» АҚ / Директорлар 
КеңесҚнҚң мүшесҚ 

2007 ж. – қазҚргҚ кезде 
де 

«Институт «КазНИПИЭнергопром» ЖШС / Бас инженер 1996 ж. – қазҚргҚ кезде 
де 

АкционерлҚк қоғамның орналастырған акциялардың 
жалпы санына директорлар кеңесҚ мүшелерҚне тиесҚлҚ 
акциялардың пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 

Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының 
(жарғылық капитал үлесҚмен) жалпы санына еншҚлес 
жəне тəуелдҚ ұйымдардағы директорлар кеңесҚнҚң 
мүшелерҚне тиесҚлҚ акциялардың (жарғылық капитал 
үлесҚмен) пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 

 
• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ акционерлерҚнҚң 30 сəуҚр 2007 жылы болған жалпы 

жиналысының шешҚмҚне сəйкес Қоғамның директорлар кеңесҚ жаңадан 
сайланды. Директорлар кеңесҚне жаңадан келесҚ тұлғалар сайланды: Амирханов 
Е.А., Артамбаева Г.Д., Андреев Г.И. (тəулсҚз директор), Дука А.И., Корженецкий 
А.А. (тəуелсҚз директор). КөрсетҚлген өзгертулер Қоғамның басқару органдарына 
тəуелсҚз директорларды енгҚзу мақсатымен жасалды. 

11.  Акционерлiк қоғамның алқалы атқарушы органы 
 

Басқарма төрағасы Дука Анатолий Иванович 
(1951 жылы туған) 

Қызмет орны / лауазымы КезеңҚ 
«Павлодарские тепловые сети» АҚ / Директорлар 
КеңесҚнҚң төрағасы 

2007 ж. – қазҚргҚ кезде де 

«Павлодарэнерго» АҚ / Басқарма төрағасы 2003 ж. - қазҚргҚ кезде де 
«Павлодарэнергосервис» АҚ / Директорлар 
КеңесҚнҚң төрағасы 

2004 ж. - қазҚргҚ кезде де 

«Энергоцентр» АҚ / Директорлар КеңесҚнҚң төрағасы 2004 ж. - қазҚргҚ кезде де 

АкционерлҚк қоғамның орналастырған акциялардың 
жалпы санына директорлар кеңесҚ мүшелерҚне 
тиесҚлҚ акциялардың пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 

Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының 
(жарғылық капитал үлесҚмен) жалпы санына 
еншҚлес жəне тəуелдҚ ұйымдардағы директорлар 
кеңесҚнҚң мүшелерҚне тиесҚлҚ акциялардың 
(жарғылық капитал үлесҚмен) пайыздық ара 
қатынастары. 

жоқ 

 
Басқарма төрағасының экономика жəне қаржы 
бойынша бҚрҚншҚ орынбасары 

Ризен Инна 
(1948 жылы туған) 

Қызмет орны / лауазымы КезеңҚ 



«Павлодарэнерго» АҚ / Басқарма төрағасының 
экономика жəне қаржы бойынша бҚрҚншҚ 
орынбасары 

2004 ж. - қазҚргҚ кезде де 

«Энергоцентр» АҚ / Директорлар КеңесҚнҚң мүшесҚ 2004 ж. - қазҚргҚ кезде де 
АкционерлҚк қоғамның орналастырған акциялардың 
жалпы санына директорлар кеңесҚ мүшелерҚне 
тиесҚлҚ акциялардың пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 

Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының 
(жарғылық капитал үлесҚмен) жалпы санына 
еншҚлес жəне тəуелдҚ ұйымдардағы директорлар 
кеңесҚнҚң мүшелерҚне тиесҚлҚ акциялардың 
(жарғылық капитал үлесҚмен) пайыздық ара 
қатынастары. 

жоқ 

 
Басқарма төрағасының өндҚрҚс бойынша 
орынбасары 

Асмус Александр 
(1950 жылы туған) 

Қызмет орны / лауазымы КезеңҚ 
«Павлодарэнерго» АҚ / Басқарма төрағасының 
өндҚрҚс бойынша орынбасары 

2006 ж. - қазҚргҚ кезде де 

АкционерлҚк қоғамның орналастырған акциялардың 
жалпы санына директорлар кеңесҚ мүшелерҚне 
тиесҚлҚ акциялардың пайыздық ара қатынастары. 

жоқ 

Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының 
(жарғылық капитал үлесҚмен) жалпы санына 
еншҚлес жəне тəуелдҚ ұйымдардағы директорлар 
кеңесҚнҚң мүшелерҚне тиесҚлҚ акциялардың 
(жарғылық капитал үлесҚмен) пайыздық ара 
қатынастары. 

жоқ 

 

12. Директорлар кеңесiнiң мұшелерiне, атқарушы органның мұшелерi мен 
эмитенттiң басқа басшы тҰлғаларына төленетiн сыйақы. 

 
Т.Е.Ə. Лауазымы  Табыс сомасы 

Əмiрханов Еркiн 
Адамиянович 

 

Директорлар кеңесiнiң төрағасы 
465 000 тенге 

Дука А.И. Директорлар кеңесiнiң мұшесi, 
Басқарма төрағасы 

465 000 тенге 

Артамбаева Г.Д. Директорлар кеңесiнiң мұшесi 465 000 тенге 

Прихожан Д.А. Директорлар кеңесiнiң мұшесi 465 000 тенге 

Чувашов Е.В. Директорлар кеңесiнiң мұшесi 139 500 тенге 

13. “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ Ұйымдық қҰрылымы 

• “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ басқармасы Басқарма Төрағасынан тұрады, оған 
төмендегiлер бағынады:  

- Басқарма төрағасының бiрiншi орынбасары,  
- Басқарма төрағасының өндiрiс жөнiндегi бiрiншi орынбасары,  
- Басқарма төрағасының келешек даму жөнiндегi орынбасары,  



- Басқарма төрағасының коммерция жөнiндегi орынбасары,  
- Басқарма төрағасының инфрақҰрылым жөнiндегi орынбасары  
- Iстер басқармасы, Заң департаментi, Қызметкерлер жөнiндегi департамент, 
ТЖ жəне АҚ жөнiндегi көмекшi, Режим мен кұзет департаментi, ЕҚ жəне 
ҚТ басқармасы, Басқарма төрағасы жанындағы кеңесшi. 

• Басқарма төрағасының бiрiншi орынбасары төмендегiлерге жетекшiлiк етедi: 

- Бас бухгалтер, Бух. есеп жұргiзу жəне есеп-қисап департаментi, Бухгалтерия 
- Қазынашылық департаментi, Қаржы бөлiмi, Дебиторлық борышпен жҰмыс 
жөнiндегi бөлiм 

- Жоспарлау-экономика департаментi, Жоспарлау-экономика бөлiмi, 
ЕµжəнеЕБ 
- Бiрiктiрiлген есеп жұргiзу, есеп-қисап жəне iшкi аудит департаментi, Iшкi 
аудит бөлiмi, Экономикалық талдау бөлiмi  

• Басқарма төрағасының өндiрiс жөнiндегi бiрiншi орынбасары төмендегiлерге 
жетекшiлiк етедi: 

Басқарма төрағасының келешек даму жөнiндегi орынбасары, оған 
төмендегiлер бағынады: Ақпараттық технологиялар департаментi мен Жоба 
басқару департаментi. 

- ґндiрiстiк техникалық департамент, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ПТС, Электр желiлерi, 
Жөндеу басқармасы, Қоршаған ортаны қорғау басқармасы, автоматтандыру 
мен метрология департаментi  

- Электр станциялапы мен электр мен жылу желiлерiн пайдалану жөнiндегi 
бас инспекция департаментi  

- ДЦДУ 

• Басқарма төрағасының коммерция жөнiндегi орынбасары төмендегiлерге 
жетекшiлiк етедi: 

- Материалдық-техникалық жабдықтау департаментi, Көлiк департаментi, 
Энергетикалық ресурстар нарығы департаментi  

• Басқарма төрағасының инфрақҰрылым жөнiндегi орынбасары төмендегiлерге 
жетекшiлiк етедi: 

- ИнфрақҰрылым департаментi, Телекоммуникациялар департаментi 

14. Акционерлiк қоғамның қҰрылтайшылары (акционерлерi). 
 

 1 мамыр 2007 ж. кезеңге дейҚн ЭмитенттҚң дауысы бар акцияларының оннан 
жəне оданда көп акцияларына иелҚк ететҚн акционерлердҚң саны екҚ заңды 
тұлғадан тұрады: 

• «Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы» АкционерлҚк қоғамы («ОАОЭК» 
АҚ), Алматы қ. Карасай батыра к-сҚ, 89, 72 000 000 (жетпҚс екҚ миллион) жай 
акция немесе 72 % даусысы бар акцияларға иелҚк етедҚ; 

• «КапиталИмпорт Корп» ЖауапкершҚлҚгҚ шектеулҚ серктестҚк 
(«КапиталИмпорт Корп» ЖШС), Алматы қ. Аль Фараби, үй 133, п.26, мекен 
жайында орналасқан 28 000 000 (жиырма сегҚз миллион) жай акцияны немесе 
28% Қоғамның орналастырылған (дауысы бар) акцияларды иелҚк етедҚ; 

 Қоғамның акционерҚ емес бҚрақ басқада ұйымдар арқылы Қоғамның қызметҚн 
қадағалайтын тұлғалар жоқ. 

15. Акционерлiк қоғам iрi акционерi болып табылатын - Ұйымның орналастырылған 
акцияларының (жарғылық капиталындағы ұлестердiң) он жəне одан көп (халықтық 



акционерлiк қоғамда – бес жəне одан көп) пайыздарын иеленетiн Ұйымдар туралы 
мəлiметтер  

• “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ басқа Ұйымдарда (заңды тҰлғаларда) бҰл 
Ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы 
ұлестерiнiң) он жəне одан көп пайызын иеленбейдi. 

16. Қоғам қатысатын өнеркəсiптiк, банктiк, қаржылық топтар, холдингтер, 
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат  

• “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ қандай да бiр өнеркəсiптiк, банктiк, қаржылық 
топтарға, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға 
жатпайды. 

17. Акционерлiк қоғамның басқа ұлестес тҰлғалары туралы мəлiметтер. 

• “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-ның ұлестес тҰлғалары "Инвестициялық 
технологиялар" ЖАҚ,, "ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС" АҚ,, "Энергоцентр" 
АҚ, аталған акционерлiк қоғамдардың басшы қызметкерлерi, Прихожан Д.А. 
болып табылады. 

3 тарау. Акционерлiк қоғам қызметiнiң суреттемесi 

18. Акционерлiк қоғамның негiзгi қызмет тұрлерiнiң қысқаша суреттемесi, 
акционерлiк қоғамның бəсекелестерi болып табылатын Ұйымдар туралы мəлiметтер. 

• “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-ның негiзгi қызмет тұрi жылу жəне электр 
энергиясын өндiру болып табылады. “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ қазiргi кезде 
шын мəнiнде басқарушы компания болып табылады. Компанияның 
басқаруында Павлодар қаласының Солтұстiк ауданында орналасқан, жалпы 
Ұзындығы  137 207,49 метр қҰрайтын магистралдық жəне кварталiшiлiк 
жылу желiлерi, ыстық сумен жабдықтау желiлерi жəне жылу – механикалық 
жабдығы бар. Компания сондай-ақ Павлодар ТЭЦ-2 мен Павлодар ТЭЦ-3-тiң 
мұлiктiк кешендерiн басқарады. Компанияның басқаруындағы барлық 
нысандар сенiмгерлiк басқару туралы жасалған шарттардың негiзiнде 
табысталған. Мұлiктi табыстау имущества предполагает переход к Компании 
права владения и пользования и не влечет за собой права  распоряжения. 

• Жылу жəне электр энергиясын өндiру бойынша “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-
ның аймақтағы бəсекелестерi "Қазақстан Алюминийi" ААҚ (ТЭЦ-1), 
"Евроазиялық энергетикалық корпорация" ААҚ (Ермак ГРЭС-i - тек электр 
энергиясын ғана өндiредi), ЕкiбастҰз AES Ecibastuz (ГРЭС-1, тек электр 
энергиясын ғана өндiредi) жəне ЕкiбастҰз энергия орталығы (ГРЭС-2, тек 
электр энергиясын ғана өндiредi) болып табылады. 

19. Акционерлiк қоғамның негiзгi қызмет тұрлерi бойынша сату (жҰмыстар, 
қызметтер) табыстылығына оңды жəне терiс əсер ететiн факторлар. 

• Негiзгi қызмет тұрлерi бойынша сату (жҰмыстар, қызметтер) табыстылығына 
оңды жəне терiс əсер ететiн негiзгi фактор маусымдылық болып табылады. 
Қысқы кезеңде жылу жəне электр энергиясын тҰтыну көлемi артады, бҰл 
сатудың (жҰмыстардың, қызметтердiң) табыстылығының артуына ықпал 
етедi. Жазғы кезеңде тиiсiнше сатудың (жҰмыстардың, қызметтердiң) 
табыстылығы азаяды. 

20. Соңғы екi жылдың iшiнде немесе акционерлiк қоғамның нақты тiршiлiк кезеңiнiң 
iшiнде өткiзiлген өнiмдердiң (орындалған жҰмыстардың, қызметтердiң) көлемi. 
Соңғы екi жылдың iшiнде немесе акционерлiк қоғамның нақты тiршiлiк кезеңiнiң 



iшiнде акционерлiк қоғамның сатып өткiзiлген өнiмдерiнiң (орындалған 
жҰмыстарының, қызметтерiнiң) көлемiндегi өзгерiстерге талдау. 

 

 

 
ґнiм ґлшем 

бiрлiгi 
2002* 2003 

  көлемi мың теңге көлемi мың теңге 

Электр энергиясы тыс. кВт 737 309 895 096 2 146 952 3 390 872 

Жылу энергиясы Гкал 1 110 834 1 184 895 2 878 360 2 387 640 

* “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ жылу жəне электр энергиясын өндiрумен тек 2002 жылдың 2-шi 
жартыжылдығынан бастап қана айналыса бастағанын есепке алған жөн. Электр энергиясын 
тұпкiлiктi тҰтынушыларға саитып өткiзудi “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ тек 2003 жылғы 
наурыз айында ғана бастады. 

21. Акционерлiк қоғамның өз өнiмiн (работ, услуг) сатуды Ұйымдастыру жөнiндегi 
қызметi. 

• барлық жеткiзiлiмдердiң он пайызынан астамы ұлесiне келетiн 
жеткiзушiлердiң атауы, жеткiзiлiмдердiң жалпы көлемiндегi олардың ұлесi:  

- “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-ның негiзгi жеткiзушiлерi төмендегiлер болып 
табылады: "Восточный" қимасы – көмiр жеткiзiлiмiнiң 95%-ы; "Павлодар-
Суканал" ЖШС - су жеткiзiлiмiнiң 100%-ы; "ПавлодартҰз" ААҚ – 
техникалық тҰз жеткiзiлiмiнiң 79%-ы; "Усольехимпром" (Ресей) – кұйдiргiш 
натр жеткiзiлiмiнiң 100%-ы; "Кварц-1" ЖШС – əк жеткiзiлiмi. 

• акционерлiк қоғамның өнiмiн (жҰмыстарын, қызметтерiн) сатып өткiзуден 
тұсетiн жалпы тұсiмнiң он пайыздан астамы ұлесiне тиетiн тҰтынушылардың 
атауы, сатып өткiзудiң жалпы көлемiндегi олардың ұлесi:  

- “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-ның өнiмiн тҰтынушылардың iшiндегi ең 
iрiлерi төмендегiлер болып табылады: "Павлодар мҰнай-химия зауыты" ЖАҚ 
– сатылатын өнiмнiң 27%-ға жуығы; "ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС" АҚ – 
24.5%; "Северный Жылу Орталығы" ЖШС – 15.7%; "Қазақстан Темiр Жолы" 
µК ЖАҚ- 14.6%. 

22. Акционерлiк қоғамның қызметiне ықпал ететiн факторлар  

1. маусымдық сипатқа ие қызмет тұрлерi, олардың акционерлiк қоғамның негiзгi 
табысындағы ұлесi: 

- Маусымдық сипаттағы қызмет тұрлерi “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-да жоқ, 
себебi, жылу жəне электр энергиясын тҰтыну жыл мезгiлiнен тəуелсiз, ұнемi 
орын алып отырады. 

2. акционерлiк қоғамға жеткiзiлетiн (көрсетiлетiн) шикiзаттағы (жҰмыстардағы, 
қызметтердегi) импорт ұлесi жəне акционерлiк қоғам экспортқа өткiзетiн 
өнiмдердiң (жҰмыстардың, қызметтердiң) жалпы өткiзiлетiн өнiмнiң 
көлемiндегi ұлесi: 

- “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-на жеткiзiлетiн (көрсетiлетiн) шикiзаттағы 
(жҰмыстардағы, қызметтердегi) импорт ұлесi 2.3% қҰрайды. Кейiнгi кезге 
дейiн “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ экспортқа өнiм сатып өткiзген жоқ.  



3. акционерлiк қоғамның сот процестерiне қатысуы туралы мəлiметтер. Ол 
қатысқан, нəтижелерi бойынша акционерлiк қоғамның қызметiн тоқтату 
немесе өзгерту, одан ақшалай жəне өзге мiндеттемелер өндiрiп алу орын алуы 
мұмкiн сот процестерi мəнiнiң суреттемесiн беру қажет: 

- “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ қандай да бiр сот процестерiне қатысқан жоқ 

4. соңғы бiр жылдың iшiнде акционерлiк қоғамға жəне оның лауазымды 
тҰлғаларына уəкiлеттi мемлекеттiк органдар жəне (немесе) сот қолданған 
барлық əкiмшiлiк жазалар туралы мəлiметтер. 

- соңғы бiр жылдың iшiнде “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-на жəне оның 
лауазымды тҰлғаларына уəкiлеттi мемлекеттiк органдар жəне (немесе) сот 
əкiмшiлiк жазалар қолданған жоқ. 

5. тəуекелдiк факторлары.  

- Елдегi саяси ахуалдың өзгеруi 

- Экологиялық заңнамадағы өзгерiстер 

“ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ қызметi мемлекеттiк органдар (экологиялық 
органдар, мемлекеттiк техникалық қадағалау, санэпидемстанция) тарапынан 
бақылануға жатады.  “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ қызметiне экологиялық 
заңнамадағы өзгерiстер ықпал етуi мұмкiн, бҰл өндiрiс қҰнының артуына 
əкелiп соғуы мұмкiн, ал бҰл өз кезегiнде Қоғамның қаржылық позициясына 
жəне қызметiнiң нəтижелерiне əсер етуi мұмкiн. 

- ґндiрiлген өнiмнiң бағалары 

Қазiргi кезде компания Павлодардағы жылу мен электр энергиясын негiзгi 
жеткiзушi болып табылады жəне табиғи монополистер (жылу энергиясы 
бойынша) қатарына жатады. Тиiсiнше, өндiрiлетiн жылу энергиясының 
тарифтерiн Табиғи монополияларды реттеу жөнiндегi агенттiк реттеп 
отырады. 

4 тарау. Қаржылық ахуалы  

23. Инвестициялар 

• “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-ның басқа Ұйымдардың капиталында Ұзақ 
мерзiмдi инвестициялары жоқ 

24. Дебиторлық берешек 

 
р/р 

N 

µйымның атауы Сомасы,  
теңге 

Пайда 
болу кұнi 

ґтеу кұнi  

1 "Энергоорталық" АҚ 1,201,035,827 12.2002 03.2004 

2 "Инвестициялық технологиялар"  12,000,000 12.2002 12.2003 

3 "Ертiс футбол клубы" ФҚ 38,285,000 01.2003 12.2003 

4 "Энергоремсервис-АА" ЖШС 19,749,243 05.2003 12.2003 

5 "Энергетик" Демалыс ұйiң ЖШС 10,237,528 07.2003 12.2003 

6 Павлодар қалалық коммуналдық 
меншiк басқармасы 

1,105,322 12.2002 12.2003 



7 "ОЛСЕГ-Альянс" ЖШС 2,800,000 04.2003 12.2003 

8 "ҚҰрылыс компаниясы-ПВ" ЖШС 1,099,375 09.2003 12.2003 

9 "CBC-TRANS" ЖШС 8,707,754 06.2003 12.2003 

10 "ПКРЗ" ЖАҚ 2,083,423 11.2003 12.2003 

11 "Энергоинвест-ПВ" ЖШС 4,247,966 09.2003 12.2003 

12 "ТЦ Свежий ветер" ЖШС 3,826,236 07.2003 12.2003 

13 "Литмашкомплект" ЖШС 4,228,023 11.2003 12.2003 

14 "Эталон" ААҚ 821,625 11.2003 12.2003 

15 "Центрэнергомеханизация" ЖШС 809,880 11.2003 12.2003 

16 "Мидас-Павлодар Ко" ЖШС 1,512,990 05.2003 12.2003 

17 "Қазпошта" ґФ ААҚ 792,233 11.2003 12.2003 

18 "ALUWIN LTD" ЖШС 909,413 06.2003 12.2003 

19 "Протос" ЖШС 700,000 10.2003 12.2003 

20 Павлодар қаласы бойынша Салық 
комитетi 

737,404 10.2003 12.2003 

21 Еңбекақыдан Ұстау 1,283,697 10.2003 12.2003 

22 "Стандарт-S" ЖШС 748,132 12.2002 12.2003 

23 "BUILD-Service" ЖШС 550,000 11.2003 12.2003 

24 "Айдахар Компания" ЖШС 602,000 11.2003 12.2003 

25 "АқсҰңқар" ЖШС 598,955 06.2003 12.2003 

26 "Теплоцентр" ЖШС 543,600 12.2002 12.2003 

27 "Қазақинстрах" ґФ ЖАҚ 627,164 10.2003 12.2003 

28 Павлодар ТехПД ґФ ЖАҚ "µК КТЖ" 639,386 11.2003 12.2003 

29 Басқалар 9,022,156  12.2003 

 Барлығы 1,330,304,339   

25.  Жарғылық капиталы 

• “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-ның жарияланған жарғылық капиталы 10 000 000 
000 (Он миллиард) теңгенi құрайды.  

• Құрылтайшылар (бiрден бiр акционер) төлеген жарғылық капиталдың 
мөлшеiр 50 000 000 (Елу миллион) теңгенi құрайды. 

26. Қарыздар 

• “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ облигациялар шығарған жоқ, банктiк қарыздар 
мен несие желiлерiн тартқан жоқ. 

27.  Қоғамның негiзгi қызметiн жұзеге асыруына байланысты несиелiк берешек 
(жеткiзушiлер алдындағы берешек, алынған аванстар): 

 



р/р 

N 

µйымның атауы Сома, 
теңге 

Пайда 
болу кұнi 

ґтелу 
кұнi 

1 "ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС" АҚ 238,330,445 01.2003 01.2004 

2 " ОАОЭК " ЖАҚ 168,249,336 12.2002 01.2004 

3 "ПХЗ" ААҚ 112,749,862 12.2002 01.2004 

4 "Ертiс Орда" ЖШС 243,106,262 12.2002 01.2004 

5 " Ертiс-Павлодар-Табыс" ЖШС 489,910,332 08.2003 01.2004 

6 "ТрансБлок" ЖШС 6,384,760 11.2003 01.2004 

7 "Ақжан ПВ" ЖШС 4,626,593 11.2003 01.2004 

8 "Еуразиялық энергетикалық корпорация" 
АҚ 

1,163,936 08.2003 01.2004 

9 "ПНХЗ" АҚ 19,285,229 12.2002 01.2004 

10 "Қазақстан Алюминийi" АҚ 166,931,463 12.2002 01.2004 

11 "Сəтпаев атындағы канал" ґФ РМК 6,410,167 08.2003 01.2004 

12 "КазБытХимСервис" ЖШС 5,997,633 10.2003 01.2004 

13 "Павлодар-Суканал" ЖШС 10,995,201 12.2002 01.2004 

14 "Экватор" ЖШС 16,705,833 12.2002 01.2004 

15 "Теплокомплект-Павлодар" ЖШС 22,945,851 05.2003 01.2004 

16 "Кастинг" ЖШС 1,512,906 10.2003 01.2004 

17 "А.М.Т. пв" ЖШС 1,251,760 10.2003 01.2004 

18 "СА PetroGroup" ЖШС 520,269 10.2003 01.2004 

19 "Қазэнергокабель" ААҚ 54,420,766 01.2003 01.2004 

20 "AES ЕкiбастҰз" ЖШС 12,378,196 10.2003 01.2004 

21 "ҚазмҰнайгазмаш" ЖАҚ 9,859,523 10.2003 01.2004 

22 "Павлодар Ертiс-Су" ЖШС 4,402,869 12.2002 01.2004 

23 "Аксес Энерго Трейд" ЖШС 768,085 10.2003 01.2004 

24 "Фирма ПавлодармҰнай" ЖШС 1,060,290 10.2003 01.2004 

25 "ҚҰрылысэнергожөндеу-Павлодар" 
ЖШС 

37,294,495 10.2003 01.2004 

26 "Востокгазоочистка" ЖШС 552,315 11.2003 01.2004 

27 ҚБ арнайы кұзет қызметi басқармасы 695,436 11.2003 01.2004 

28 Павлодар қалалық Трамвай басқармасы 
ҚКК 

505,680 11.2003 12.2003 

29 "ґРТ сөндiрушi" ґФ РМК 611,695 11.2003 01.2004 

30 Алименттер 1,618,801 10.2003 01.2004 

31 "Траст ЭК" ЖШС 3,727,350 11.2003 01.2004 

32 "Дорстрой" ЖШС 2,729,620 11.2003 01.2004 



33 "Экосистема" ЖШС 1,475,000 11.2003 01.2004 

34 "Октябрь зауыты" ЖШС 1,182,381 11.2003 01.2004 

35 KEGOK ААҚ 12,329,014 11.2003 12.2003 

36 Басқалар 7,099,922 11.2003 01.2004 

 Барлығы 1,669,789,289   

28. Қаржылық нəтижелерге талдау 

• Есептi кезең iшiнде “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ 5 417 783 мың теңге 
сомасында жиынтықты табыс алды. Компанияның өнiм өндiру мен оны сатып 
өткiзуге кеткен жалпы шығындары 5 415 671 мың теңгенi қҰрады. ¶стiмiздегi 
жылдың 11 айы iшiндегi сатып өткiзiлген өнiмнiң өзiндiк қҰны - 4 665 325 
мың теңге, кезеңнiң шығыстары - 567 391 мың теңге. Аталған кезең iшiнде 
“ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ 2 112 мың теңге сомасында таза табыс алды. 

01.12.2003 жылы “ПАВЛОДАРЭНЕРГОң АҚ-ның баланс валютасы  6 813 460 
мың теңге қҰрады. Активтердiң төмендегiдей қҰрылымы қалыптасты: 

  
Активтер мың теңге ¶лес 

салмағы, 
% 

µзақ мерзiмдi активтер 4 873 176 71.5 

- негiзгi қаражат 3 528 620 51.8 

- бейматериалдық активтер 979 0.0 

- аяқталмаған кұрделi қҰрылыс 1 343 578 19.7 

Ағымдағы активтер 1 940 284 28.5 

- ТМЗ 595 673 8.7 

- болашақ кезеңдердiң шығыстары 459 0.0 

- дебиторлық берешек  1 332 770 19.6 

- ақшалай қаражат 11 382  0.2 

Барлығы 6 813 460 100.0 

2003 жылдың 11 айы iшiнде кəсiпорын билiгiндегi шаруашылық қаражаттың 
сомасы 1 979 190 мың теңгеге артты жəне есептi кезеңнiң соңында 6 813 460 
мың теңгенi қҰрады. БҰл компанияның мұлiктiк əлеуетiнiң артып келе 
жатқанын көрсетедi.  

Жиынтықты активтер қҰрылымындағы ең ұлкен ұлес салмағы жылдың 
баяында да – 77.4% сол сияқты жылдың аяғында да – 71.5% айналымнан тыс 
активтерге тиесiлi болып отыр, бҰл активтер қҰрылымының едəуiр белсендi 
екенiн көрсетедi. Айналымды активтер ұлесiнiң 22.6%-дан 28.5 %-ға дейiн 
артуы компания қаражатының айналымдылығының артуына ықпалдасады, 
бҰл оңды фактор болып табылады. 

Есептi кезең iшiнде активтердiң қҰрылымы шамалы ғана өзгердi: негiзгi 
капиталдың ұлесi 5.9%-ға кемiдi, ал айналымды капиталдың ұлесi тиiсiнше 
көбейдi. Капиталдың органикалық қҰрылымы өзгердi: айналымды 



капиталдың негiзгi капиталға қатынасы жылдың басына қарай – 0.30, 2003 
жылғы 01 желтоқсандағы ахуал бойынша – 0.40 қҰрады. 

Дебиторлық берешек сомасының басым бөлiгi негiзгi қызметтi жұзеге асыруға 
байланысты тұзiлдi. 

ґнiмдi сатып өткiзу мен қызметтер көрсету бойынша берешек – 1 327 486 мың 
теңге 
Есеп берiлетiн сомалар бойынша берешек – 3 925 мың теңге 
Басқа дебиторлар – 2 359 мың теңге 
Барлығы       1 332 770 мың теңге 
Компанияның 01.12.03 жылғы пассивтер қҰрылымы төмендегiдей тұрде 
қалыптасты: 

 
Пассивтер мың теңге Үлес 

салмағы, 
% 

Меншiктi капитал 63 003 0.9 

Ағымдағы мiндеттемелер 6 750 457 99.1 

- несиегерлiк берешек 6 750 457 99.1 

Барлығы 6 813 460 100.0 

Аталған  құрылым қыржылыө-шаруашылық қызметтiң ерекше сипатының 
нəтижесiнде, атап айтқанда, меншiктi негiзгi қаражаттың болмауы себептi 
қалыптасты. 

Несиегерлiк берешекке төмендегiлер кiредi: 

 
Атауы Жылдың басында Жылдың соңында ґзгерiс 

 мың теңге % мың 
теңге 

% мың 
теңге 

% 

Жеткiзушiлерге 
берешек 

337 580 7.07 1 452 685 21.52 1 115 105 14.4 

Салықтар бойынша 
берешек 

74 469 1.55 154 570 2.29 80 401 0.7 

ЖҰмыскерлерге 
берешек 

667 0.01 1 488 0.02 821 0.0 

Бюджеттен тыс 
қорларға (зейнетақы) 
берешек 

6 534 0.14 28 296 0.42 21 762 0.3 

Еңбекақы бойынша 
қызметкерлерге 
берешек 

29 053 0.61 49 170 0.73 20 117 0.1 

Медициналық қор 940 0.02 1 657 0.02 717 0.0 

Арендалық 
мiндеттемелер 

4 111 190 86.13 4 998 364 74.04  -
12.1 



Еңбек демалысы ұшiн 
өтемақы бойынша 
берешек  

2 983 0.06 1 702 0.03 -1 282 0.0 

Басқа несиегерлiк 
берешек 

210 241 4.40 62 525 0.93 -147 715 -3.5 

Барлығы 4 773 357 100.00 6 750 457 100.00 1 977 100 0.0 

Есептi жыл iшiнде несиегерлiк берешек 1 977 100 мың теңгеге артты да,  жыл 
соңында 6 750 457 мың теңге сомасын қҰрады.  

Несиегерлiк берешектi талдаған кезде оның сонымен қатар дебиторлық 
берешектi де жабу көзi болып табылатынын ескеру керек. Дебиторлық жəне 
несиегерлiк берешек сомаларын талдау есептi жылда компанияның пассивтi 
сальдосы болғаны (несиегерлiк берешек дебиторлық берешектен асады) 
туралы қорытынды жасауға мұмкiндiк бередi. БҰл компанияның өз қорлары 
мен өз борышкерлерiнiң төлемдерiнiң мерзiмiн шегерудi коммерциялық 
несиегерлерге төлем жасамау есебiнен қаржыландырғанын көрсетедi.  

2003 жылдың 11 айы iшiнде қызметтiң барлық тұрлерiнен тұскен ақша 
қаражаты 5 153 861 мың теңгенi, кеткенi – 5 225 957 мың теңгенi қҰрады. 
Табыстардың негiзгi ұлесi - 93% өнiмды сатып өткiзу нəтижесiнде алынды. 
Инвестициялық қызмет есебiнен 80 мың теңге алынды. 

Ақша қаражаты жеткiзушiлер мен басқа да контрагенттердiң шоттары 
бойынша төлем жасауға, еңбекақы төлеуге, салықтарды өтеуге жəне бюджет 
пен бюджеттен тыс қорларға төлемдерге жҰмсалды. Операциялық қызмет 
нəтижесiнде ақша қаражатының кетуi 72 177 мың теңгенi қҰрады. 
Қаржылыфқ қызметке ақша қаражаты жҰмсалған жоқ. 

Ауысатын қалдықты (83 478 мың теңге) есепке алғандағы ақша қаражатының 
қалдығы 2003 жылғы қараша айының соңында 11 382 мың теңгенi қҰрады. 

Сөйтiп, жоғарыда аталған көрсеткiштi қарастыру компанияның табысты 
қызмет iстеуге жəне дамуға, төлем қабылеттiлiгiн арттыруға жəне өзiнiң 
қаржылық жағдайын нығайтуға қабiлеттi екенi туралы қорытынды жасауға 
мұмкiндiк бередi.  

5 тарау. Бағалы қағаздар шығарылымы туралы мəлiмет  

Эмитенттiң бастапқы (бiрден бiр) шығарылымының параметрлерi  

Акциялар шығару көлемi 50 000 000 теңге 

Акциялардың жалпы саны 500 000 дана 

Акциялар тұрi жай атаулы 

Акциялардың атаулы қҰны 100 теңге 

Шығарылым нысаны құжатталмаған 

НИН берудi жұзеге асырған орган  Қазақстан Республикасының µлттық банкi  

НИН KZ1C491900X5 

Мемлекеттiк тiркеу нөмiрi жəне НИН беру 
туралы куəлiк кұнi  

N А4919, 2002 жылғы 29 шiлде 

Акцияларды орналастыруды бастау кұнi  2002 жылғы 29 шiлде  



Акцияларды орналастыруды аяқтау кұнi 2002 жылғы 15 қазан 

Қоғамның бағалы қағаздарын 
иеленушiлер алдындағы өз 
мiндеттемелерiн орындамау жайттары, 
облигациялар бойынша сыйақы төлемеу 
(төлеудi кiдiрту), жай жəне 
артықшылықты акциялар бойынша 
дивидендтер төлемеу (төлеудi кiдiрту), 
соның iшiнде орындалмаған 
мiндеттемелердiң мөлшерi мен оларды 
орындау мерзiмдерiн шегеру  туралы 
ақпарат   

жоқ 

егер бағалы қағаздарды орналастыру 
немесе олардың айналымы тоқтатыла 
тҰрған жағдайда немесе бағалы қағаздар 
шығарылымы орын алған жоқ деп 
танылған болса, осы шешiмдi қабылдаған 
мемлекеттiк органды, шешiм қабылданған 
кұндi жəне оның негiздемесiн көрсету 
қажет  

ешқандай бағалы қағаздар шығарылымы 
тоқтатылған жоқ жəне орын алмаған деп 
танылған жоқ  

облигацияларды өтеу кұндерi жəне олар 
бойынша төлемдердiң жалпы мөлшерi  

облигациялар шығарылған жоқ 

соңғы ұш қаржылық жылдың əрқайсысы 
ұшiн бiр акцияға (жай, артықшылықты) 
дивиденд сомасы жəне акцияның əр тұрiне 
дивидендтердiң жалпы сомасы. 
Дивидендтердi есептеу мен төлеу 
бойынша берешек болған жағдайда 
себептерi көрсетiлсiн   

дивидендтер есептелген жоқ жəне 
төленген жоқ  

эмитенттiң бағалы қағаздарын саудаға 
тұсiур жұзеге асырылатын негiзгi 
нарықтар, соның iшiнде сауда-саттықты 
Ұйымдастырушылардың атауы  

эмитенттiң бағалы қағаздары нарықта 
саудаға тұскен жоқ  

6 тарау. Жарияланған акцяилар шығарылымы туралы мəлiмет 
 

Акциялардың жалпы саны 200 000 000 дана 

Акциялар тұрi жай 

ҚҰрылтайшылар арасында 
орналастырылатын акциялар саны  

500 000 дана 

ҚҰрылтайшылар арасында 
орналастырылатын акциялар тұрi 

жай атаулы 

ҚҰрылтайшылар ақысын төлейтiн 
акцияның атаулы қҰны  

100 теңге 

Артықшылықты акциялар бойынша 
дивидендтiң кепiлдiк берiлген мөлшерi 

артықшылықты акциялар жоқ 

Қоғамның айырбасталатын бағалы 
қағаздары 

жоқ  



Акционерлiк қоғамның тiркеушiсi туралы 
мəлiмет 

«КАЗРЕЕСТР» АкционерлҚк қоғамы, 
050022, Алматы қ., Қазыбек би көшесҚ, 
50, оф.18, Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу 
жəне қадағалау агенттҚгҚнҚң 2006 
жылғы 03 ақпандағы № 0406200469 
лицензиясы. Шарт № 04-11/06-АО от 
24.11.2006 ж. 

Төлем агентi туралы мəлiмет Төлем агентi жоқ, себебi оны сайлау 
туралы эмитент органының шешiмi 
қабылданған жоқ. 

7 тарау. Қосымша ақпарат 
 

Акциялар шығаруға кеткен шығындар 
сомасы  

шығындар жоқ 

Инвесторларға арналған ақпарат эмитенттiң жарғысының көшiрмесiмен 
жəне акциялар эмиссиясының 
проспектiмен төмендегi мекен-жай 
бойынша танысуға болады: Павлодар 
қаласы, Кривенко көшесi, 27,  
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ əкiмшiлiгiнiң 
ғимараты  

 

 

 

Басқарма Төрағасы       Дука А.И. 

 

 

Бас бухгалтер        Беликова С.Н. 

 

М.О. 


