
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕСЕП БЕРУЛЕРІ  
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1. Қоғамның атауы және оның мекен-жайы: «РЭМИКС-Р» Акционерлік қоғамы 
(«РЭМИКС-Р» АҚ), 050030, Алматы қ., Бекмаханов көшесі,93. 
 
1-1. Қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтері: Алматы 
қаласы, Әділет Департаментінің 2004ж. 22.06. берген заңды тұлғаның Мемлекеттік ітркелуі 
жөніндегі № 63946-1910-АҚ куәлігі. 
 
2. Жарияланған акцияларды шығарудың мемлекеттік тіркелу күні (жарияланған 
акцияларды шығарудың мемлекеттік тіркелуі туралы куәлігінің ауыстырылуы) және 
шығарылуының мемлекеттік тіркелу номері: Қарапайым акциялардың шығарылуы 2004 
жылғы 16 қыркүйекте эмиссиялық бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізілімінің номері А5174. 
 
3. Қоғамның қаржылық есеп берулерінің мәліметтеріне сай жарғысы және капиталы 
жөніндегі мәліметтері: Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1 000 000 000 (бір 
миллиард) теңгені құрайды. 
Қоғамның жарғы капиталы 666 526 667 (алты жүз алпыс алты миллион бес жүз жиырма алты 
мың алты жүз алпыс жеті) теңгені құрайды. 
Қоғамның меншікті капиталы 796 660 214 (жеті жүз тоқсан алты миллион алты жүз  алпыс 
мың екі жүз он төрт)  теңгені құрайды. 
 
4. Қоғамның акциялары орналастырылған және хабарламаның күні көрсетілген 
дивидендтері төленген бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары: Бұқаралық ақпарат 
құралдарында қоғамның акцияларының орналастырылғаны және хабарламаның күнін 
көрсетумен дивидендтері төленгені туралы хабарлама жарияланған жоқ  
 
4-1. Қоғамның өзінің акционерлеріне олардың қоғамның акцияларын қоғамның 
жарғысымен көзделген тәсілдерінің бірімен  артықшылықпен сатып алу құқына сәйкес 
сатып алу туралы ұсынысын жеткізу жөніндегі ақпарат:   
1) мәліметтің жөнелтілген күнін көрсетумен жазбаша нысандағы дербес мәліметті жіберу 
арқылы -   Б.Ж. Бітімбаевқа.2007 ж. 10.07. жөнелтілген № 53 жазбаша нысандағы мәліметі;  
Д.Ж. Шайқақовқа  2007ж. 10.07. жөнелтілген № 54  жазбаша нысандағы мәліметі;  
«Досжан темір жолы» АҚ 2007ж. 10.07. жөнелтілген № 55 жазбаша нысандағы мәліметі;  
«KAZCAT» АҚ 2007ж. 10.07.  жөнелтілген № 56 жазбаша нысандағы мәліметі;  
«Триумф» ЗПИФРИ ( «Алматы қаржы орталығы» АҚ басқарушы компаниясы) 2007ж. 10.07.  
жөнелтілген № 57 жазбаша нысандағы мәліметі. 
2) бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетілген ұсынысты жариялаумен,  бұқаралық ақпарат 
құралдарының атауын және жарияланған күнін көрсету арқылы - бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланған жоқ.  
 
5. Акциялар жөніндегі мәліметтер: 
1) Жарияланған акциялардың жалпы саны, соның ішінде: 
қарапайым акциялар - 1 000 000 000 (бір миллиард) данасы; 
артықшылықты – жоқ.  
2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдендірілген мөлшері– 
артықшылықты акциялар жоқ;  
3) акциялар конвертіленген болса, оның тәртібін және сандарын көрсету қажет - 
акцияларды конвертілеу жүзеге асырылған жоқ.  
 
6. Қоғамның ішкі құжатын қабылдау және аукциондардың талаптарын және өткізу 
тәртібін немесе жазылуын бекіткен күні туралы мәліметтер: құжат жоқ. 
 
7. Егер қоғамның акциялары сауданы ұйымдастырушылардың тізіміне енгізілген 
болса, оның енгізілген күнін көрсету қажет: «РЭМИКС-Р» Акционерлік қоғамының 
қарапайым акциялары (НИН KZ1C51740013) Қазақстандық Қаржы Қорының бағалы 
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қағаздардың арнайы «В» санатының ресми тізіміне 2006 жылғы 01 тамыздағы Биржалық 
кеңестің шешіміне сай енгізілді.      
 
8. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер : 
1) акцияларды орналастырудың есеп берулерінің басталған күні және акцияларды 
орналастырудың есеп берулерінің аяқталған күні– орналастырудың есеп берулерінің 
басталған күні 2007ж. 16.03., акцияларды орналастырудың есеп берулерінің аяқталған күні 
2007ж. 16.09.; 
2) орналастырылған акциялардың жалпы сандарын көрсетумен алдыңғы есеп 
берулердің бекітілген күні және келесі есеп берулерін ұсыну кезіндегі акцияларды 
орналастырудың алдыңғы есеп берулері кезеңіндегі төлемақы сомалары  
2005 жылғы 28 сәуір (2004ж. 16.09. - 2005ж. 16.03.). Орналастырылған акциялардың жалпы 
саны  396 526 667 (үш жүз тоқсан алты миллион бес жүз жиырма алты мың алты жүз алпыс 
жеті) дана.  Номиналына төленгені – 1 (бір) теңге; 
2005ж. 07 қазан (2005ж.16.03.-.2005ж.16.09.) – орналастырылған жоқ; 
2006 ж. 18 сәуірде (2005ж.16.09.-2006ж.16.03.) - орналастырылған жоқ; 
2007 ж. 22 маусымда (2006ж. 16.03.- 2006ж. 16.09) - орналастырылған жоқ;  
2007ж. 14 тамызда (2006ж. 16.09.- 2007ж.16.03.). Орналастырылған акциялардың жалпы саны 
496 526 667 (төрт жүз тоқсан алты миллион бес жүз жиырма алты мың алты жүз алпыс жеті) 
дана. Номиналына төленгені– 1 (бір) теңге.  
3) Қоғамның директорлар кеңесінің есеп берулер кезеңінде орналастырылатын 
акциялардың санын белгілеу жөнінде, сондай-ақ, акцияларды орналастыру жөнінде 
бұқаралық ақпарат құралдарында инвесторлардың шектелмеген ортасында 
орналастыру кезіндегі оларды орналастырудың бағасы  жөнінде шешім қабылданған 
күн      
Директорлар Кеңесі 2007 жылғы 02.07. Қоғамның 503 473 333 (бес жүз үш миллион төрт жүз 
жетпіс үш мың үш жүз отыз үш) дана қарапайым акцияларын бір қарапайым акциясының 
бағасын  1 (бір) теңгемен орналастыру жөнінде шешім қабылдады. Бұқаралық ақпарат 
құралдарында акцияларды орналастыру жөнінде ақпараттар жарияланған жоқ.   
4) есеп берулер кезеңінде орналастырылған акциялардың саны және 
орналастырылмаған  акциялар түрлеріне қарай 
Қоғамның есеп берулер кезеңінде олрналастырған акцияларының саны: 
Қарапайым акциялар – 170 000 000 (бір жүз жетпіс миллион) дана 
Артықшылықты акциялар - жоқ; 
Қоғамның орналастырмаған акцияларының саны; 
Қарапайым акциялар – 333 473 333 (үшжүз отыз үш миллион төрт жүз жетпіс үш мың үш жүз 
отыз үш) дана 
Артықшылықты акциялар – жоқ. 
5) Қоғамның бастамасымен және/немесе акционерлердің талабы бойынша бір 
қарапайым және артықшылықты акцияларды сатып алу бағасын, акцияларды сатып 
алу туралы шешім қабылдау күнін, сондай-ақ, қоғамның орналастырылған 
акцияларды сатып алуға жұмсаған шығындарын (сатып алудың әрбір түріне жекелей) 
көрсетумен есеп беру кезеңінің аяқталған күні сатып алынған акциялардың саны- есеп 
беру кезеңінде Қоғам акцияларды сатып алуды жүзеге асырған жоқ.     
Акционерлердің жалпы жиналысының акцияларды қоғамның сатып алу кезіндегі 
акциялардың құнын анықтау әдістемесін бекіткен күні – 2007 жылғы 20 маусым. 
9. Акцияларды орналастырудың есеп берулері кезеңіндегі акцияларды орналастыру 
(іске асыру) тәсілі: 
1) акциялардың түрін, санын, орналастырылу бағасын және төлем ақысын көрсетумен 
артықшылықпен сатып алу құқы бойынша– қоғамның қарапайым акциялары 20 000 000 
(жиырма  миллион) дана 1 (бір) қарапайым акцияға 1 (бір) теңге, барлығының сомасы 
20 000 000 (жиырма  миллион) теңге; 
2) акциялардың, түрін, санын, орналастыру бағасын, төленген сомасының жазылудың 
басталған/аяқталған күнін көрсету арқылы   – жазылудың басталған күні 2007 жылғы 02 
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шілде аяқталған күні 2007 жылғы 31 желтоқсан, қарапайым акциялар 150 000 000 (бір жүз елу 
миллион) данасы 1 (бір) акцияға  1 (бір) теңге, барлығының сомасы 150 000 000 (бір жүз елу) 
теңге; 
3) аукционның өткізілген күнін, түрін, акциялардың санын, төленген сомасын көрсету 
арқылы – аукцион арқылы орналастырулар жүзеге асырылған жоқ; 
4) акциялардың түрін, санын, жалпы төленген сомасын, алғашқы және соңғы 
саудаларды өткізілген күнін көрсетумен бағалы қағаздардың ұйымдастырылған 
нарығында, есеп берулер кезеңіндегі бір акцияның ең төмен және ең жоғары 
орналастырылған бағасы, есеп берулер кезеңіндегі бір қарапайым және 
артықшылықты акуциялардың нарықтық құны (есептелген болса) көрсетіледі – есеп 
берулер кезеңінде қбағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында Қоғамның қарапайым 
акциялары орналастырылған жоқ,  Қоғамның қарапайым акцияларының нарықтық құны 
есептелген жоқ;  
 
5) құрылтайшылардың арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін) – орналастырылған 
жоқ; 
6) шет ел мемлекетінің аумағында өнімді бағалы қағаздарды орналастыру арқылы 
(өнімді бағалы қағаздардың атауларын,  өнімді бағалы қағаздарды орналастыру 
арқылы орналастырылған акциялардың саны, Қазақстан Республикасының бағалы 
қағаздар нарығында сатып алуға ұсынылған акциялардың санын, өнімді бағалы 
қағаздардың мемлекеттің заңнамаларына  сәйкес орналастырылғанын көрсетумен ) – 
орналастырылған жоқ.   
 
10. олардың санын және төленген сомасын көрсетумен акциялардың ақысын төлеу 
тәсілі: 
1) ақшалай (төлемдік құжаттың деректемелерін көрсетумен (төлем құжаттары), 
құрылтайшылардың (инвесторлардың) акциялардың ақысын, төлем сомасын және 
төлемшінің атауын  райстайтын – 2 000 000 (екі миллион) теңге,.2007 ж. 21.08. № 50605331 
төлем қағазымен  төлемші Бітімбаев Бауыржан Жораұлы; 150 000 000 (бір жүз елу миллион) 
теңге, кірістік кассалық ордер 2007 жылғы 29.08. № 12., төлемші Қалиева Алиман 
Мырзабайқызы. 
2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздардың эмитентінің атауын, оның адресін, бағалы 
қағаздардың ұлттық идентификациялық номерін, олардың сандарын, баға беру актін 
кімнің дайындағанын, оның толтырылған күнін, бағалау сомасын көрсетумен)  – 
төленген жоқ; 
3) зиятты қызмет нәтижесінің құқымен (зиятты меншікке баға беру актін кімнің 
дайындағаны, оның толтырылған күні, баға беру сомасын, зиятты меншікті қабылдау-
өткізу акті жөніндегі мәліметтерін көрсетумен)  -төленген жоқ; 
4) несие берушінің алдында борышкерліктерді өтеу шарты бойынша (несие берушінің 
қандай органының борышкерліктерді акцияларға ақы төлеу есебінен  өтеу туралы қай 
күні шешім қабылдағанын, борышкерліктерді тексеру актінің деретемелерін, талап ету 
құқына баға беру актін кімнің дайындағаны, оның толтырылған күні, бағасының 
сомасын көрсетумен) – уақытша қайтарымды қаржылық көмегін ұсыну туралы Шарты    
2007ж. 22.05., өзара есептесулерді тексеру акті 2007ж. 14.08. № 4., уақытша қайтарымды 
қаржылық көмегін ұсыну туралы 2007ж. 14.08. Шарты бойынша шегіну жөніндегі Келісімі, 
сомасы 18 000 000 (он сегіз миллион) теңге; 
5) Қоғамның таза табысын бөлу есебімен  (осы шешімді қабылдаған акционерлердің 
жиналысының өткізілген күнін көрсетумен, акцияларға төленген ақы сомасын, 
бюджетке төленген салық сомасын көрсетумен)  – төленген жоқ; 
6) басқалай артықшылықты құқықтармен (баға беру актін кімнің дайындағанын, оның 
толтырылған күнін, баға беру сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актін көрсетумен)  – 
төленген жоқ; 
7) өзге тәсілдермен – төленген жоқ. 
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10-1. Қоғамның акцияларын шығарудың андеррайтерлері туралы ақпарат (эмиссионды 
консорциумдарда).  
1) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атаулары туралы, қоғамның 
жасаған, андеррайтерлердің қызмет көрсету жөніндегі шарттың номері мен күні, 
сондай-ақ, эмиссионды  консорциумның қатысушылары жөнінде – Андеррайтерлермен 
шарт жасалған жоқ.  
1-1) Андерайтерлердің акцияларды орналастыру тәсілдері туралы- Қоғамның қарапайым 
акцияларын андеррайтерлер орналастырған жоқ; 
2) Андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа да қатысушыларына төленген 
комиссиялық сыйақылары (төленуі тиіс), орналастырудың жалпы көлемінде өкілдерге 
пайыздық кескінде және әрбір орналастырылған  акцияларға, сондай-ақ, шығындар 
туралы өзге де мәліметтер – комиссиялық сыйақылар төленген жоқ; 
3) Шығарудың негізгі санаттары, орналастыру және листингіге енгізу жөнінде. 
Көрсетілген шығындарды эмитенттің өзі төлемесе,оларды төлеген тұлғаны көрсету 
қажет 
- 352149 теңге мөлшеріндегі листингілік алым. (Қазақстандық Қор Биржасы АҚ) 
- 62608 теңге мөлшеріндегі аудиторлық қызметтер (Соломон Аудиторлық компаниясы) 
- 250000 теңге сомасындағы Қаржылық консультациялар (АИМ АҚ) 
4) Андеррайтерлерді тартпастан және болашақтағы орналастыру жоспарларынсыз есеп 
берулер кезеңіндегі орналастырылған акциялардың сандары 
Есеп берулер кезінде Қоғам андеррайтерлерді тартпастан 170 000 000 (бір жүз жетпіс 
миллион) дана қарапайым акцияларды орналастырды. Одан кейін қоғам қоғамның 
орналастырылмаған қарапайым акцияларының қалдықтарын орналастыруды жоспарлайды.  
 
11. Опциондарды орындау жөніндегі мәліметтер. 
Опциондар жасалған жоқ. 
 
11-1. Акциялардың нарықтық және баланстық құндарының тарихы жөніндегі ақпарат.  
 «РЭМИКС-Р» АҚ бойынша бірінші акциялардың саудасының бағасы екінші реттік нарық 
секторында –2007ж. 23.05., KASE осы акциялардың саудасы көрсетілген күнінен бастап 
күнделікті жұмыс күндері KASE «Сауда регламенті және Растау жүйесінің жұмыстары» ішкі 
құжатына сай жүргізілуде. 
Екінші реттік нарықта  2007ж. 23.05.- 2007ж. 16.09. жалпы сомасы  1 528,0 млн. теңге 
болатын, 43 мәміле жасалды, оның бағасы  қағазына 1,00 - 4,95 теңге. 
KASE «бағалы қағазды бағалау әдістемесі» ішкі құжатына сай осы акциялардың нарықтық 
бағасы KASE –де маркет-майкерінің болмауына байланысты жүргізілмейді.   
 
Қоғамның акцияларының баланстық құны 
Жылы Күні 

 
Меншікті капитал,   

теңге 
Орналастырылған 
акциялардың 
саны, данасы 

Баланстық құны, 
теңге 

2004ж. 31 
желтоқсанда 

 

402 765 625 396 526 667 1,015734 

2005ж. 31 наурызда 
 

406 303 823 396 526 667 1,024657 

 30 маусымда 
 

403 519 126 396 526 667 1,017634 

 30 қыркүйекте 
 

               396 553 524 
 

396 526 667 1,000067 

 31 
желтоқсанда 

 

645 271 217 396 526 667 1,627308 
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2006ж. 31 наурызда 
 

645 466 322 396 526 667 1,627800 

 30 маусымда  
 

609 956 760 396 526 667 1,538249 

 30 қыркүйекте 
 

365 764 139 396 526 667 0,922420 

 1 қазанда 
 

365 764 139 396 526 667 0,922420 

 1 қарашада 
 

365 276 570 396 526 667 0,921190 

 1 желтоқсанда 
 

365 194 163 396 526 667 0,920982 

2007ж 1 қаңтарда 
 

765 377 008 496 526 667  1,541462 

 1 ақпанда 
 

765 421 109 496 526 667 1,541551 

 1 наурызда 
 

762 855 329 496 526 667 1,536383 

 1 сәуірде 624 682 213 496 526 667 1,258104 

 1 мамырда 612 891 000 496 526 667 1,234357 

 1 маусымда 605 347 902 496 526 667 1,219165 

 1 шілдеде 632 808 143 496 526 667 1,274470 

 1 тамызда 776 376 693 496 526 667 1,563615 

 1 қыркүйекте 773 268 196 666 526 667 1,160146 

 
12. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер: 
Дивидендтер төленген жоқ. 
 
13. Қоғамды тіркеуші туралы мәліметтер: 
1) акцияларды ұстаушылардың тізімінің жүйесін жүргізуді жүзеге асырушы тіркеушінің 
мекен-жайы мен атауы – «Тіркеуші «Зерде» Акционерлік қоғамы, Алматы қаласы, Манас 
көшесі, Жандосов көшесінің қиылысы 34а/8а. 2006 жылғы 24.01.№ 0406200451 рұқсаты; 
2) Қоғамның акцияларын ұстаушының жүргізуші туралы Шарттың номері мен күні -  
Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушының тізімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
жөніндегі.2006 ж. 01.03. № 627/331 Шарты. 
 
14. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталған күнгі ірі акционерлер туралы 
мәліметтер.  Осы мәліметтер тіркеушінің есеп берулердің ажырамас бөлігі болып 
табылатын, ұқсас күні берген анықтамасының негізінде толтырырылады: 

  
Акционерле
рдің толық 
атаулары –
заңды 

тұлғалардың 
немесе жеке 
тұлғалардың 
аты-жөні, 

Акционердің –жеке 
тұлғаның жеке 

тұлғасын 
куәландыратын 
құжатының 

деректемелері және 
атауы немесе 

акционердің - заңды 

Акционерге 
тиесілі  

акцияларының 
жалпы саны,   
акциясының 

түрін көрсетумен 

Акционерге 
тиесілі  

акцияларының 
түрін 

көрсетумен 
орналастырылға
н акциялардың 
жалпы санына 

Акционерге 
тиесілі  

акциялары-
ның дауыс 
беруші 

акцияларды
ң жалпы 
санына 
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тегі  тұлғаның 
мемлекеттік тіркелу 
күні және номері, 

мекен-жайы   

деген пайыздық 
қатынасы  

деген 
пайыздық 
қатынасы  

 «ІСКЕ СӘТ 
COMPANY» 

АҚ 

2004ж 23.07. 
мемлекеттік тіркеу 
туралы куәлігі № 
64595-1910-АҚ  

120 000 000 (бір 
жүз жиырма 
миллион) дана 
қарапайым 
акциялар  

18,004% 
қарапайым  
акциялар 

18,004% 

Бітімбаев 
Бауыржан 
Жораұлы 

2003 ж. 16.06..ҚР ІІМ 
берген жеке куәлігі  

№ 014233645  

241 526 667 (екі 
жүз қырық бір 
миллион бес жүз 
жиырма алты 
мың алты жүз 
алпыс жеті) 
қарапайым  
акциялар 

36,2366% 
қарапайым  
акциялар 

36,2366% 

Қалиева 
Алиман 

Мұрзабай-
қызы 

1998ж. 30.09.ҚР ІІМ 
берген жеке куәлігі  

№ 009434730  

150 000 000 (бір 
жүз елу  

миллион) дана 
қарапайым 
акциялар 

22,505% 
қарапайым  
акциялар  

22,505% 

 «GLOTUR 
(ГЛОТУР)» 

АҚ 

2003 жылғы 20.11 
Мемлекеттік қайта 
тіркеу туралы  

№ 30379–1910-АҚ 
куәлігі 

95 763 793 
(тоқсан бес 
миллион жеті 
жүз алпыс үш 
мың жеті жүз 

тоқсан үш) дана 
қарапайым 
акциялар 

14, 3676% 
қарапайым 
акциялар 

14, 3676% 

  
15. Номиналды ұстаушылардың атаулары туралы мәліметтер және олардың 

номиналды ұстауындағы қоғамның акцияларының саны, егер орталық 
депозитарийдің есепке алу жүйесінде акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталған 
күні қоғамның он немесе одлан көп орналастырылған акцияларына (қоғамның 
сатып алған акцияларын шегергендегі) ие акцияларын номиналды ұстаудағы 
акционерлер туралы мәліметтер болмаса– Қоғамның қарапайым акциялары «Бағалы 
қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, номиналды ұстаудағы акциялардың саны 
276 526 667 (екі жүз жетпіс алты миллион бес жүз жиырма алты мың алты жүз алпыс 
жеті) дана. 

 
Атқарушы директор 
«РЭМИКС-Р» АҚ     Бітімбаев Б.Ж. 
 
 
Бас бухгалтер      Байсиикова К.А. 
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