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облигациялық бағдарламаны шығару проспектісі 01 маусым 2012 ж. қарай құрастырылды, 
қаржы көрсеткіштері 01 сәуір 2012 ж. қарай көрсетілген

Облигацияларды шығаруды уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуі инвесторларға 
проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты  қандай да ұсыныстары беруді 
білдірмейді. Облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы 
құжатта келтірілген ақпараттың дұрыстығына жауап бермейді. Облигацияларды шығару проспектісі 
тек Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкестікке қарастырылды. Эмитенттің
лауазымды тұлғалары осы проспектіде келтірілген ақпараттың дұрыстығы үшін жауап береді және 
ондағы келтірілген барлық ақпараттың дұрыс екенін және инвесторларды эмитентке және оның 
облигацияларына қатысты жаңылыстырмайтынын растайды. 

Алматы қ., 2012 жыл



1 ТАРАУ. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

2. Эмитенттің атауы 

Эмитенттің атауы Мемлекеттік тілде Орыс тілінде Ағылшын тілінде

Толық атауы
«SAT & Company» 

Акционерлiк  қоғамы
Акционерное общество 

«SAT & Company»
«SAT & Company» Joint 

Stock Company
Қысқартылған 

атауы
«SAT & Company» АҚ

АО «SAT & Company»
«SAT & Company» JSC

Эмитенттің бұрынғы толық және қысқартылған атауы:
Қоғамның құрылуы алдында «SAT & Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
(мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік №43446-1910-ТОО, 25 қаңтар 2005 ж. выдано Алматы 
қаласы Әділет департаментімен берілген, біріншілік тіркеу күні 18 қазан 2001 ж.) «SAT & 
Company» акционерлік қоғамына түрленуі түрінде қайта ұйымдастырылды.

Қоғам қайта ұйымдастырылған «SAT & Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мүлігінің, 
барлық құқықтарының және міндеттерінің тапсыру актісіне сәйкес құқықтық мирасқоры болып 
табылады.

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 79711-1910-АО, 15.08.2006 ж., Қазақстан 
Республикасы Әділет Министрлігі, Алматы қаласы Әділет Департаментінде тіркелген.

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі

СТН 600 700 233 440.

5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының және факс нөмірлері, 
электронды пошта нөмірі
Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Алмалы ауданы, Мұқанов көш., 
241-үй
Тұрғылықты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Алмалы ауданы, Мұқанов 
көш., 241-үй
 +7 (727) 277 71 11, 355 88 00,  +7 (727) 277 71 00, E-mail: info@sat.kz, www.sat.kz

6. Эмитенттің банктік деректемелері
«Еуразиялық банк» АҚ № 6 АФ, БСК EURIKZKA

KZ2294806KZT22030426 KZT
KZ3094806USD22030160 USD 
KZ6494806GBP22030012 GBP
KZ1594806EUR22030095 EUR

«Қазақстанның Эксим Банкі», БСК EXKAKZKA
KZ839420022030000307 KZT
KZ779420022030000512 USD 
KZ139420022030000306 RUB
KZ039420022030000098 EUR

«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ № 139900 АОФ, БСК HSBKKZKX
KZ046010131000059723 KZT
KZ316010131000059722 KZT
KZ636010131000049543 KZT
KZ126010131000099543 EUR
KZ186010131000100987 GBP
KZ366010131000049544 USD 
KZ096010131000049545 RUB

7. Эмитенттің қызмет түрлері
Жарғыға сәйкес Эмитент келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1. инвестициялық қызмет;



2. халық тұтынатын тауарларды көтерме және бөлшектік сату;
3. іргелі құрылыс үшін инженерлік барлаулар;
4. іргелі құрылыс үшін жоба жұмыстары;
5. құрылыс ғимараттарын, бұйымдарды және материалдарды дайындау және өндіру;
6. сәулеттік-қаоа құрылысы қызметінің басқа да түрлері;
7. өзіндік материалдық-техникалық қорды қалыптастыру, делдалдық және маркетингтік 

қызметтер, өкілдік және агенттік қызметтер;
8. қоғамдық тамақтану, соның ішінде асханалар, дәмханалар, барлар, мейрамханалар және 

т.б. желілерін қалыптастыру;
9. коммерциялық дүкендер, сауда орталықтары желілерін қалыптастыру;
10. ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, даярлау, сақтау және қайта өңдеу;
11. құрылыс-жөндеу жұмыстары;
12. халық тұтынатын тауарларды өндіру;
13. қонақ үйлік қызмет көрсету;
14. жарнамалық қызмет;
15. риэлтерлік қызметтер;
16. халыққа тұрмыстық қызмет көрсету;
17. автожанармай бекеттері желілерін ұйымдастыру;
18. мұнай өнімдерін, жанар-жағар май материалдарын сатып алу, қайта өңдеу және сату;
19. көлік құралдарын жөндеу және техникалық жабдықтау;
20. жүк тасымалдау бойынша қызметтер және басқа да көлікті-экспедициялық қызметтер;
21. кеңсе техникасын, тұрмыстық теле-радио аппаратураны және электр құралдарын жөндеу 

және жабдықтау;
22. бағдарламалық қамтаманы әзірлеу, ендіру және қолдау;
23. құрал жасау;
24. сауда-саттық, сауда-өкілдік, соның ішінде сыртқы сауда қызметі;
25. Қазақстан Республикасы заңнамасымен тйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

7-1. Егер эмитент қаржы агенттігі мәртебесіне ие болса, онда келесі мәліметтерді 
көрсету керек:

Эмитент қаржы агенттігі мәртебесіне ие емес.

8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік 
агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері меншіктеген 
рейтингтер туралы мәлімет. Егер эмитентке қаржы агенттігі мәртебесі меншіктелсе, уәкілетті 
орган қаулысының күнін, нөмірін көрсету керек

«Эксперт РА Қазақстан» Рейтингтік Агенттігі» 29 мамыр 2012 жылы Эмитентке 
кредиткеқабілеттілік рейтингісін – (В+) (кредиткеқабілеттіліктің тиісті деңгейі) облигациялық 
заем сенімділгі рейтингісін ҰСН KZ2C0Y07C826 – (В+) (кредиткеқабілеттіліктің тиісті деңгейі). 
Әрекет ету мерзімі 1 жыл (29.05.2012 ж. бастап 29.05.2013 ж. дейін).

Қоғамға қаржы агенттігі мәртебесі меншіктелмеді.

9. Эмитенттің барлық бөлімшелерінің және өкілдіктерінің атаулары, тіркелу күндері, 
орналасқан жерлері және пошталық мекенжайлары

Эмитенттің бөлімшелері және өкілдіктері жоқ.

10. Эмитенттің соңғы үш аяқталған қаржылық жылындағы қаржылық есебіне аудитті 
жүзеге асырған (жүзеге асырушы) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың 
тегі, аты, бар болуы жағдайында – әкесінің аты), олардың сәйкес алқалықтарға 
(ассоциацияларға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып

2010-2011 жж. шоғырландырылған қаржылық есептілікке аудитті «ПрайсуотерхаусКуперс»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудиторлық компаниясы жүзеге асырды, Қазақстан 
Республикасы Қаржы Министрлігінің Бас мемлекеттік лицензиясы № 0000005, 21 қазан 1999 ж. 
аудиторлық компания атынан тәуелсіз аудитор есебі «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС басқарушы 
директоры Жанбота Т. Бекенов, аудитор атқарушы Светлана Белокурова, біліктілік куәлігі



№0000357, 21 ақпан 1998 ж., Азамат Конратбаев, аудит бойынша серіктес (АССА Қорғаушы 
Бухгалтерлер Институты, сертификат № 00770863, 08 мамыр 2003 ж.) тарапынан бекітілді.

«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС «Қазақстан Республикасы Аудиторлар Палатасы» кәсіби 
аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылады.

2008-2009 жж. шоғырландырылған қаржылық есептілікке аудитті «BDO Қазақстанаудит»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудиторлық компаниясы жүүзеге асырды (заңды тұлғаны 
мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 61409-1910-ТОО, 31.05.2006ж. Алматы қ. Әділет 
департаментімен берілген), Аудиторлық қызметпен айналысу үшін берілген Бас мемлекеттік 
лицензия №0000276, 24 маусым 2004 ж. Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігімен берілді. 
Есеп «BDO Қазақстанаудит» ЖШС Басқарушы серіктесі, Бас директоры Сапар Хайсаханович 
Кошкимбаев тарапынан бекітілсе, аудитор Абдул-Газиз Шакаримович Мукашев (біліктілік куәлігі
№0000016, 13 маусым 1994 ж.) тарапынан қол қойылды.

«BDO Қазақстанаудит» ЖШС «Қазақстан Республикасы Аудиторлар Палатасы» кәсіби 
аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылады (негіз: Аудиторлар Палатасы Кеңесінің № 11 18 
қазан 1994 ж. Қаулысы).

Проспектіні уәкілетті органға ұсынғанға дейін үш жыл ішінде сәйкес қызметтерді 
көрсету туралы келісімшарттар жасасқан заң және қаржы мәселелері жөніндегі 
кеңесшілердің толық ресми атауы, олардың сәйкес алқалықтарға (ассоциацияларға, 
палаталарға) тиістілігін көрсете отырып

Заң кеңесшілері:
Атауы Орналасқан 

жері
Бірінші 

басшының ТАӘ
Сәйкес алқалықтарға 

(ассоциацияларға, палаталарға) 
тиістілігі

Norton Rose LLP. Лондон қ. Ақпарат жоқ Ақпарат жоқ
Houthoff Buruma Амстердам қ. Ақпарат жоқ Ақпарат жоқ
Maclay Murray and 
Spens LLP.

Лондон қ. Ақпарат жоқ Ақпарат жоқ

Қаржы мәселелері жөніндегі кеңесшілер: 
Атауы Орналасқа

н жері
Бірінші 

басшының 
ТАӘ

Сәйкес алқалықтарға 
(ассоциацияларға, палаталарға) 

тиістілігі
RBS Hoare Govett 
Limited

Лондон қ. Ақпарат жоқ Ақпарат жоқ

«Ренессанс Капитал 
Инвестментс 
Қазақстан» АҚ

Алматы қ. Юлдашева 
Дина 
Камбаровна

«Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі
Қазақстан қаржыгерлері 
ассоциациясының мүшесі

«ORKEN Invest» АҚ Алматы қ. Усеров Даулет 
Ералыевич

«Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі
Қазақстан қаржыгерлері 
ассоциациясының мүшесі

11. Эмитенттің корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (егер оның 
қабылдануы қоғам жарғысымен қарастырылса)

Корпоративтік басқару кодексі жалғыз акционердің 9 қараша 2006 ж. № S&Co-7-2-10/1 шешімімен 
қабылданды.



2 ТАРАУ. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы
Қоғам органдарының құрылымы оның Жарғысымен анықталған.
Жарғыға сәйкес, Эмитенттің органдары болып келесілер табылады:

Жоғары орган Акционерлердің жалпы жиналысы
Басқару органы Директорлар Кеңесі
Атқарушы орган Басқарма
Бақылаушы орган Ішкі аудит қызметі

Акционерлердің жалпы жиналысы ерекше құзыреті:
1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа түзетілімін 
бекіту; 

2) Корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар ол қабылдануы жағдайында оған 
енгізілген өзгерістер мен түзетулерді бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немес жою; 
4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы немесе Қоғамның 
орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешімдерді қабылдау; 

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттылықтарын және тәртібін анықтау, 
сонымен қатар оларды өзгерту;

6) Есептік комиссия құрамын және оның уәкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін 
сайлау және оларды сайлау барысында олардың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату; 

7) Директорлар Кеңесі құрамын және оның уәкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін 
сайлау және олардың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар 
Кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шамасын және шартылықтарын анықтау; 

8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 
9) Жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 
      9-1) қоғам акцияларының ерікті делистинг туралы шешім қабылдау;
10) Есептік қаржылық жылдағы Қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібін бекіту, қарапайым 
акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысы 
бойынша Қоғамның бір қарапайым акциясы есебінде дивиденд шамасын бекіту; 

11) осы Жарғының 6 бабының 6 тармағында қарастырылған жағдайлар орын алғанда, 
Қоғамның қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы 
шешім қабылдау; 

12) Қоғамның жалпы есеппен Қоғамға тиеселі балық активтердің жиырма бес және одан да 
көп пайызын құрайтын активтерінің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа заңды 
тұлғаларды құруға немесе оның қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

13) Қоғамның акционерлерді Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама 
түрін анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру турады 
шешім қабылдау; 

14) Оларды Қоғам Заңға сәйкес сатып алу жағдайында, акциялар құнын анықтау әдістемесіне 
енгізілген өзгерістерді бекіту (егер құрылтайшы жиналыс бекітпесе, әдістемені бекіту);

15) Акционерлердің Жалпы жиналасының күн тәртібін бекіту;
16) Қоғамның қызметі, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы ақпаратты 
акционерлерге ұсыну тәртібін анықтау; 

17) "алтын акцияны" енгізу және күшін жою;  
18) олар бойынша шешім қабылдау Заңмен және Қоғамның Жарғысымен акцинерлердің 
Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге сұрақтар. 

19) Осы баптың 11 тармағының 1-4 тармақшаларында көрсетілген сұрақтар бойынша 
акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі, Қоғамның дауыс беретін акциясының жалпы 
санынан айқын көпшілікпен қабылданады.     

20) Басқа сұрақтар бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі, дауыс беруге 
қатысушы Қоғамның дауыс беретін акциясының, жалпы санынан қарапайым көпшілікпен 
қабылданады.     

21) Шешім қабылдау акционерлердің Жалпы жиналасының ерекше құзыретіне жатқызылған 
сұрақтарды басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғаларының және жұмысшыларының 



құзыретіне беру рұқсат етілмейді, егер Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге 
заңнамалық актілерімен өзгесі қарастырылмаған болса. 

22) Акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның ішкі қызметіне жататын сұрақтар 
бойынша Қоғамның басқа органының  кез келген шешімінен бас тартуға құқығы бар. 

Директорлар кеңесінің ерекше құзыреті:
1) Қоғам қызметінің басым бағытын анықтау; 
2) Акционерлердің жалпы жиналысының жылдық және кезектен тыс жиналысы туралы шешім 
қабылдау; 
3) Орналастыру (іске асыру), соның ішінде жарияланған акциялар саны бойынша орнатылған (іске 
асырылған) акциялардың саны, оларды орналастыру (іске асыру) әдісі мен бағасы  туралы шешім қабылдау, 
4) Қоғамның орнатылған акцияларын немесе басқа құнды қағаздарын сатып алу және олардың 
сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 
5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту; 
6) Қоғамның туынды бағалы қағаздарын және облигацияларды шығару шарттарын анықтау; 
7) Басқарма уәкілеттіліктерінің сандық құрамын, мерзімін анықтау, оның басшысын және 
мүшелерін (атқарушы органның қызметтерін жекедара жүзеге асырушы тұлғалар)  тағайындау , 
сонымен қатар олардың уәкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 
8) Басшыға және Басқарма мүшелерге (атқарушы органның қызметтерін жекедара жүзеге 
асырушы тұлғалар)  жалақы және сыйлықақы төлеу шарттарын және қызметтік жалақыларының 
көлемін анықтау;
9) Ішкі аудит Қызмет уәкілеттелігінің сандық құрамын, мерзімін анықтау, оның басшысын және 
мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың уәкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі 
аудит қызметінің жұмыс тәртібін және  қызметкерлерінің еңбек ақысы мен сыйлық ақысын төлеу 
шарттарын анықтау;
10) Бірлестік хатышысының уәкілеттілік мерзімін тағайындау, анықтау, оның уәкілеттілігін 
мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар бірлестік хатшысының  қызметтік жалақы көлемін және 
сыйақы төлеу шарттарын анықтау; 
11) Аудиторлық ұйым  қызметінің, сонымен қатар Қоғам акциясының төлеуге берілген, немесе 
ірі келісім мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының 
жалақы көлемін анықтау; 
12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында 
атқарушы орган қабылдайтын құжаттардан басқа), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарының 
жазылысын және бәссаудасын өткізу тәртібін және шарттарын орнатушы ішкі құжаттарды бекіту;
13) Қоғам бөлімшелері мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар 
туралы ережені бекіту; 
14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардан он және одан астам акция пайыздарын (жарғы 
капиталындағы қатысу үлесі) алу туралы шешім қабылдау;
15) Он және одан астам акция пайыздары (жарғы капиталындағы қатысу үлесі)  Қоғамға тиесілі, 
заңды тұлғаның, акционерлер (қатысушылар) жалпы жиналысының құзыретіне жататын 
қызметіне қатысты сұрақтар бойынша шешім қабылдауы;  
16) Қоғамның міндеттерін оның меншікті капитал көлемінің он және одан астам пайызын 
құрайтын мөлшерге дейін өсіру; 
17) Бұрынғы тіркеушімен келісім шартты бұзған жағдайда, Қоғамның тіркеуішін таңдау;
18) Қоғам және оның қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпиясын 
құрайтын қызметі туралы ақпаратты анықтау;
19) Ірі келісімдер және Қоғам мүдделігі бар жасалған келісімдер  жасау туралы шешім қабылдау; 
20) Үшінші тараптардың міндеттерін, соның ішінде үшінші тараптарға кепілдер беруді жүзеге 
асыруды қамтамасыз ету туралы шешім қабылдау;
21) Үшінші тараптардан қарыз және инвестиция алу, сонымен қатар үшінші тараптарға 
қаржылық және басқа да көмек көрсету туралы шешім қабылдау; 
22) Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын Қоғамның 
Жарғысымен қарастырылған басқа сұрақтар; 

Басқарма құзыреті:
1. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің қарап тексеруіне 

тиісті барлық сұрақтарды алдын ала талқылайды, осыған байланысты қажетті құжаттарды 



дайындайды, директорлар Кеңесінің және Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының 
шешімдерін орындауды ұйымдастырады; 
2. Қоғам жұмысымен басшының мәселелерін  шешеді; 
3. Акционерлердің Жалпы жиналысына өткен жылдың жылдық қаржы есебін ұсынады;
4. Қоғамның ішкі құызметін реттеуші құжаттарды өңдейді және бекітеді.
5. Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын және  Қоғамның 

директорлар Кеңесінің құзыретін жатпайтын басқа мәселелерді қарайды және шешеді. 

13. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің (бақылаушы кеңестің) мүшелері 
Қоғамның 

Директорлар 
кеңесінің Басқарма 

төрағасы және 
мүшелерінің тегі, 
аты, бар болуы 
жағдайында -

әкесінің аты және
туған жылы 

Соңғы үш жылдағы және осы уақыттағы 
Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің 

лауазымдары, хронологиялық тәртіпте, соның 
ішінде – қосарлы қызмет, олардың лауазым еткен 

мерзімдері

Директорлар 
кеңесі 

мүшелерінің 
Қоғамның 

(акциялардың) 
жарғылық 

капиталына 
қатысуы, 

қатысу үлесін 
көрсете отырып

Директорлар 
кеңесі 

мүшелерінің 
еншілес және 
байланысты 
ұйымдардың 

жарғылық 
капиталына 

қатысуы, 
қатысу үлесін 

көрсете отырып

Директорлар 
кеңесінің Төрағасы 

Ракишев Кеңес 
Хамитұлы, 1979 ж/т.

1) 07 қараша 2008 ж. – 26 қаңтар 2010 жыл, 
28 қаңтар 2010 жылдан – осы уақыт бойы Қоғамның 
Директор кеңесінің Төрағасы;
2) 23 қыркүйек 2011 жылдан осы уақыт бойы - SatFerro 
Limited Директоры;
2) 18 тамыз 2011 жылдан осы уақыт бойы - SAT & Co 
Netherlands N.V. Төрағасы / Орындамайтын директоры;
3) 19 желтоқсан 2011 жылдан осы уақыт бойы 
ShalkiyaZinc N.V. Директорлар кеңесінің Төрағасы
4) 2010 жылдың 22 желтоқсанан осы уақыт бойы 
Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial and Trading Co.,Ltd, 
Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co.,Ltd, Taonan City 
Jinsheng Metallurgical Products Co.,LTd, Ulanhot 
Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.,Ltd Директорлар 
кеңесінің Төрағасы;
5) 04 тамыз 2008 ж. – 26 сәуір 2010 жыл - «Kazakhstan 
Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал 
Индастриз Инк.») ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі.

Қосымша жұмыс істеушілік бойынша
6) 2004 жылдың 11 қазынан осы уақыт бойы –
Қазақстан Республикасының Сауда-Өнеркәсіптік 
Палатасының Вице-президенті лауазымында.

66,36 %

Жоқ 

Директорлар 
кеңесінің мүшесі 
Тохтаров Олжас 

Танирбергенович, 
1980 ж/т.

1) 1) 07 қараша 2008 ж. – осы уақыт бойы - Қоғам 
Басқармасының Төрағасы;

2) 2) 15 қараша 2007 ж. –  22 қаңтар 2010 ж. және 12 
наурыз 2012 ж. - осы уақыт бойы - Қоғамның 
Директорлар Кеңесінің мүшесі.

3) 3) 23 қыркүйек 2011 ж. - осы уақыт бойы -
SatFerro Limited Басқармасы құрамындағы 
директор,

4) 4) 18 тамыз 2011 ж. - осы уақыт бойы - SAT & Co 
Netherlands N.V. Басқармасы құрамындағы тәуелсіз 
директор  

0,73% Жоқ

Директорлар 
кеңесінің мүшесі,    
тәуелсіз директор
Рахимов Сейткали 

Сайлаубаевич 1965 ж/т.

1) 2009 жылдың сәуірінен 2012 жылдың ақпанына 
дейін – «Тау-Кен Самрұқ» Ұлттық таукен компаниясы» 
АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
2) с 12 наурыз 2012 года осы уақыт бойы –
Независимый директор Общества.

Қосымша жұмыс істеушілік бойынша
3) 2011 жылдың маусымнан бастап қырқүйегіне 
дейін – «Қазгеология» ұлттық геологиялық барлау 
компаниясы» АҚ құру бойынша ҚР Қаржы 
Министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитетінің уәкілетті тұлғасы    

Жоқ Жоқ

Директорлар 
кеңесінің мүшесі,    

1) 26 наурыз 2007 ж. – осы уақыт бойы – Қоғамның 
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Жоқ Жоқ



тәуелсіз директор
Каракулов Шарип 

Ганиевич, 1979 ж/т.

2) 2010 жылдың 03 сәуірінен бастап  2011 жылдың 01 
шілдесіне дейін - «КМ-АгроТрейд» ЖШС директоры;
3) 07 қыркүйек 2008 жылдан - 02 ақпан 2009 жылға 
дейін -  «Seven Rivers Capital» АҚ Ішкі аудит қызметі 
директоры 

Алдыңғы екі жылдың ішінде Эмитент директорлар Кеңесінің құрамындағы 
өзгертулер және көрсетілген өзгертулардің себептері:
 Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен № S&Co-7-2-01 хаттама 29 
шілде 2009 ж. бастап  Директорлар Кеңесінің сандық құрамы бес адамға дейін өзгертілді.
 22 қаңтар 2010 жылы өз қалауларымен директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің 
уәкілеттіліктері тоқтатылды:

1) Давид Машури  - тәуелсіз директор,
2) Мимикенов Каиржан Махмедович,
3) Тохтаров Олжас Танирбергенович.

Негіздеме: «Директорлар Кеңесі құрамынан өз қалауымен кету туралы» хабарлама  
 Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен № S&Co-7-2-01 хаттама  26 
қаңтар 2010 жылдан бастап директорлар Кеңесінің мүшелерінің үәкілеттіліктері мерзімінен бұрын 
тоқтатылды. Директорлар Кеңесінің сандық  құрамының үш адамға дейін өзгеруі  және жаңа 
директорлар Кеңесінің сайлануы: Ракишев Кеңес Хамитұлы,  Каракулов Шарип Ганиевич 
(тәуелсіз директор), Ишмуратов Малик Жаксылыкович».

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен № S&Co-7-2-02 хаттама 13 маусым 2011 
жылдан бастап директорлар Кеңесінің құрамына Дегтярев Евгений Евгеньевич сайланды, 11 сәуір 
2011 жылы директорлар Кеңесінің мүшесі Ишмуратов Малик Жаксылыковичтің үәкілеттігі 
мерзімінен бұрын тоқтатылды.  

Негіздеме: «Директорлар Кеңесі құрамынан өз қалауымен кету туралы» хабарлама  
 Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен № S&Co-7-2-01 хаттама  12 

наурыз  2012 жылдан бастап Дегтярев Евгений Евгеньевичтің директорлар Кеңесінің 
құрамында үәкілеттілігі тоқтатылды;

Негіздеме: АКБ

ДК құрамы 4 адамға дейін көбейді және С.С Рахимов-тәуілсіз директор және О.Т.Тохтаров 
Басқарма төрағасы ретінде сайланды. 

13-1. Эмитент директорлар кеңесінің комитеті (болған жағдайда)

Қоғамда Директорлар Кеңесінің комитеттері құрылған жоқ. 

13-2. Ішкі аудит қызметі (болған жағдайда)
Ішкі аудит қызметі таңдалған жоқ.

14. Эмитенттің атқарушы органы – Басқарма

Басқарма төрағасы 
және мүшелерінің 

тегі, аты, бар болуы 
жағдайында -

әкесінің аты және
туған жылы 

Соңғы үш жылдағы және осы уақыттағы лауазымдары, 
хронологиялық тәртіпте, соның ішінде – қосарлы қызмет, 

олардың лауазым еткен мерзімдері

Қоғамның 
төленген 

жарғылық 
капиталын
дағы үлесі 

Басқа 
ұйымдард

ың 
төленген 
жарғылы

қ 
капиталы

ндағы 
үлесі

Басқарма Төрағасы
Тохтаров Олжас 

Танирбергенович, 
1980 т/ж.

1) 07 қараша 2008 ж. – осы уақыт бойы - Қоғам 
Басқармасының Төрағасы;

2) 15 қараша 2007 ж. –  22 қаңтар 2010 ж. және 12 наурыз 2012 
ж. - осы уақыт бойы - Қоғамның Директорлар Кеңесінің 
мүшесі.

3) 23 қыркүйек 2011 ж. - осы уақыт бойы - SatFerro Limited 
Басқармасы құрамындағы директор,

0,73% Жоқ



4) 18 тамыз 2011 ж. - осы уақыт бойы - SAT & Co Netherlands 
N.V. Басқармасы құрамындағы тәуелсіз директор  

Басқарма мүшесі, 
Басқарма 

Төрағасының 
Бірінші орынбасары

Мусинов Роллан 
Даниялович, 1979 т/ж.

1) 19 желтоқсан 2011 ж. - осы уақыт бойы - ShalkiyaZinc 
N.V.Директорлар Кеңесінің мүшесі;
2) 25 қазан 2011 ж. - 02 ақпан 2012 ж. - « Standard» сақтандыру 
компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі;
3) 23 қыркүйек - осы уақыт бойы - SatFerro Limited Директоры;
18 қыркүйек 2011 ж. - осы уақыт бойы – SAT & Co Netherlands 
N.V.Басқарма мүшесі, Атқарушы директоры 
4) 18 қаңтар – 19 желтоқсан 2011 ж. – ShalkiyaZinc N.V. 
Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 
5) 18 қазан 2009 ж. – 22 желтоқсан 2010 ж. - Директорлар 
Кеңесінің Төрағасы, 22 желтоқсан 2010 ж. - осы уақыт бойы -
Директорлар Кеңесінің мүшесі келесі компанияларда: «Taonan 
City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd".», «Ulanhot Jinyuanda 
Heavy Chemical Industry Co.Ltd.», «Baicheng Jinsheng Nickel 
Industry Co. Ltd»;
6) 18 қазан 2009 ж. –22 желтоқсан 2010 ж. - «Jincheng SAT 
(Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd» Қытай Халық 
Республикасы, Тянзин қ., Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 22 
желтоқсан 2010 ж.  - осы уақыт бойы -  Директорлар Кеңесінің 
мүшесі;
7) 25 қыркүйек 2007 ж. –30 қаңтар 2009 ж. -  Қоғамның 
Басқарма Төрағасының кеңесшісі;
8) 30 қаңтар 2009 ж. – осы уақыт бойы - Басқарма мүшесі, 
Қоғамның Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары;
9) 02 маусым 2009 ж. – 03 маусым 2011 ж. - «КазФерроСталь» 
АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы;
10) 22 сәуір 2009 ж. – осы уақыт бойы - «SAT & Co HOLDING 
ANONIM SIRKETI» («САТ & КО Холдинг Аноним Ширкети») 
АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы;
11) 22 сәуір 2009 ж. – осы уақыт бойы  - «SAT & Co 
MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» («САТ 
& КО Маденжилик Ишлетме Тиджарет  Аноним Ширкети») АҚ 
Директорлар Кеңесінің Төрағасы;
12) 22 сәуір 2009 ж. – 25 шілде 2011 ж. - «SIVAS MADENCILIK 
ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» ( «Cивас Маденжилик 
Ишлетме Тиджарет  Аноним Ширкети») АҚ Директорлар 
Кеңесінің Төрағасы;
13) 22 сәуір 2009 ж. – 25 шілде 2011 ж.  - «DENIZLI 
MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» 
(«Денизли Маденжилик Ишлетме Тиджарет  Аноним 
Ширкети») АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы.

0,75% Жоқ

Басқарма мүшесі, 
Басқарма 

Төрағасының заң 
мәселелері жөніндегі 

орынбасары
Рахматулаев Аблимит 
Абдурашитович, 1979 

т/ж.

1) 07 қараша 2006 ж. – осы уақыт бойы - Басқарма мүшесі, 
Басқарма Төрағасының заң мәселелері жөніндегі орынбасары;
2) 26 мамыр 2010 ж. – осы уақыт бойы «Kazakhstan 
Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал 
Индастриз Инк.») ЖШС Бақылаушы Кеңесінің мүшесі;
3) 16 сәуір 2010 ж. – 07 қыркүйек 2010 ж. – «Отан» ашық 
жинақтаушы зейжоқақы қоры» АҚ Директорлар Кеңесінің 
мүшесі;
4) 18 қазан 2009 ж. – осы уақыт бойы - «Jincheng SAT (Tianjin) 
Commercial&Trade Co., Ltd» Қытай Халық Республикасы, 
Тянзин қ., Директорлар Кеңесінің мүшесі;
5) 18 қазан 2009 ж. – осы уақыт бойы - Директорлар Кеңесінің 
мүшесі келесі компанияларда: «Taonan City Jinsheng 
Metallurgical Products Co.Ltd»., «Ulanhot Jinyuanda Heavy 
Chemical Industry Co.Ltd», «Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. 
Ltd»;
6) 6 наурыз 2012 ж. - осы уақыт бойы – «Ammonia 
production & distribution (Аммония продакшн энд 
дистрибьюшн)» ЖШС Бақылаушы Кеңесінің мүшесі.
7) 13 сәуір 2012 ж. – осы уақыт бойы -
«КАЗГЕОКОСМОС» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, 13 
мамыр – осы уақыт бойы - Директорлар Кеңесінің Төрағасы

Жоқ Жоқ

Басқарма мүшесі, 
Басқарма 

Төрағасының қаржы 
және инвестициялар 

1)02 наурыз 2009 ж. - осы уақыт бойы - Қоғамның Басқарма 
мүшесі, Басқарма Төрағасының қаржы және инвестициялар 
жөніндегі орынбасары;
2) 16 сәуір 2010 ж. – 07 қыркүйек 2010 ж. - «Отан» ашық 

Жоқ Жоқ



жөніндегі 
орынбасары

Сагитова  Румия 
Шафхатовна, 1978 

т/ж.

жинақтаушы зейжоқақы қоры» АҚ Директорлар Кеңесінің 
мүшесі.

15. Егер Эмитенттің атқарушы органының уәкілеттіліктері басқа коммерциялық 
ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жағдайда.

Егер Эмитенттің атқарушы органының уәкілеттіліктері басқа коммерциялық ұйымға 
(басқарушы ұйымға) берілмеді.

16. Эмитенттің Директорлар Кеңесі мүшелеріне, атқарушы орган және басқа да 
басқарушы тұлғаларға төлежоқін сыйақы 

№ і/т Органның атауы Облигациялық бағдарламаны 
шығару туралы шешім 

қабылдағанға дейін соңғы үш айда 
алынған сыйақы 

Облигациялық бағдарламаны шығару туралы
шешім қабылдағаннан кейінгі он екі ай ішінде 

төленуі жоспарланған сыйақының жалпы 
шамасы

1. Директорлар Кеңесі 3 007 083 теңге 11 946 000 теңге
2. Басқарма 3 770 214 теңге 15 354 000 теңге

17. Эмитенттің ұйымдастырушылық құрылымы 

1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, бөлімшелері және өкілдіктері

Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері туралы ақпарат осы Проспектіне № 1 Қосымшада 
келтірілген. 

2) Эмитент жұмысшыларының жалпы саны, соның ішінде Қоғам бөлімшелеріндегі 
және өкілдіктеріндегі жұмысшылар саны

Осы облигацияларды шығару проспектісін жазу күніне қарай Эмитенттің 
жұмысшыларының саны 65 адамды құрайды.

3) Эмитент бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет (тегі, аты, бар болуы 
жағдайында – әкесінің аты, туған жылы)

Т.А.Ә. Туған 
жылы

Бөлімше Лауазымы

1. Шарабок Надежда 
Ивановна

1955 Бухгалтерлік есептілік департаменті Бас бухгалтер

2. Хамитов Женисхан 1956 Тау-кен-металлургия департаменті  Департамент 
директоры

3. Шакен Мухтар 
Шакенүлы  

1980 Маркетинга және логистика 
департаменті 

Департамент 
директоры

4. Смагулов Миржан 
Кулмагамбетович

1955 Іргелі құрылыс бөлімі Бөлім директоры

5. Қаржы департаменті Департамент 
директоры

6. Жангабылов Мухтар 
Серикович 

1981 Заң департаменті Басқарушы директор 

7. Менсеитова Алия 
Рафиковна

1982 Бюджеттендіру департаменті Департамент 
директоры

8. Бекбасарова Майра 
Джангалиевна

1961 Қызметкерлерді басқару және 
әкімшілік департаменті

Департамент 
директоры



3 ТАРАУ. ЭМИТЕТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖӘНЕ
ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ 

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары).

1) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны және он және одан 
көбірек пайызына иелік ететін (орналастырылған және дауыс беретін акциялар) 
акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (толық және қысқартылған атауы, заңды 
тұлғаның орналасқан орны не болмаса жеке тұлғаның тегі, аты, болған жағдайда әкесінің 
аты):

Эмитент акционерлерінің жалпы саны, осы облигацияларды шығару проспектісін жазған 
күнгі жағдай бойынша 28 акционерді құрайды, олардың ішінен он және одан көбірек пайызына  
иелік ететін (орналастырылған және дауыс беретін акциялар) бір жеке тұлға:

Дауыс беретін акциялардың он және одан көбірек пайызына иелік ететін жеке тұлғалар 
Тегі, аты, әкесінің аты Тұрған жері Дауыс беретін акциялардың % 

арақатынасы 
Ракишев Кеңес Хамитұлы Алматы қ. 66,36%

2) Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ 
Эмитенттің қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылау құқығына ие тұлғалар туралы 
мәліметтер:

Эмитент қоғамның акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ қоғамның  
қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылау құқығына ие не болмаса қоғам қабылдайтын 
шешімдерге келісім-шарт күшімен немесе өзге түрде ыпал етуге қабілетті қандай да бір 
тұлғалармен байланысты емес.

19. Эмитент акциялардың (үлестердің) он және одан көбірек пайызына иелік ететін 
заңды тұлғалар туралы мәліметтер, заңды тұлғаның толық атауын, оның орналасқан 
орнын, оның жарғылық капиталындағы эмитент акцияларының (үлестердің) пайыздық 
арақатынасын, қызмет түрін, бірінші басшының тегі, аты, болған жағдайда – әкесінің атын 
көрсету 

№ Заңды тұлғаның атауы 
ЖК 

үлесі 
Қызмет түрі Мекен-жайы Бірінші басшы 

1
«SAT Petrochemicals» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік

100%

Бөлшек және көтерме сауда, 
халықтық тұтыну тауарларын 

өндіру және сату 
Алматы қ., 

Масанчи к-сі, 26
Орынбаева Айжан 

Нургалымовна

2
«SAT Trade»

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік

50%
Мұнай өнімдерін және шикі 

мұнайды сату 

Алматы қ., 
Мұқанов к-сі, 

241

Габдулин Алмаз 
Аскарович

3
«Астананефтехим»

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік

100%
Өнімдерді, тауарларды сату, 
жұмыстарды орындау және 

қызмет көрсету 

Астана қ., Гёте к-
сі, 4

Довганюк Кирилл 
Игоревич

4
«Шығыс-Мұнай»

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік

100%
Мұнай өнімдерін және шикі 

мұнайды сату
Алматы қ., 

Майлин к-сі, 17А
Сагитов Ренат 
Шафхатович

5 «САТ Сауда Үйі» ЖШҚ 100%

Металл және металл кендерін 
көтерме сату 

Мәскеу қ.,
Лужнецкая 

набережная к-сі,
2/4-үй, стр.3А

Саттаров Руслан 
Рафхатович

6
«Актаулық Битум» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік

100%

Битум, битумді-полимерлік 
эмульсияларды, шайырларды, 

майларды, майлайтын 
қоспаларды және т.б. өндіру  

Ақтау қ., 14-
ықшамаудан, 33-

ғимарат

Касьян Татьяна 
Евгеньевна

7
«Дан Констракшн» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік 50%

Үлестік қатысу үшін жеке және 
заңды тұлғалардың ақшасын 

тарту жолымен көп 
функционалдық мақсатқа ие 

ғимараттарды, кешендерді салу 

Алматы қ., 
Мыңбаев к-сі, 

43-үй, 404-кеңсе

Исабекова Лиза 
Амрекуловна

8
«Хай Текнолоджи» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік

50% Көтерме және бөлшек сауда 
Алматы қ., 

Мыңбаев к-сі, 
43-үй, 404-кеңсе

Чалов Данияр 
Тулегенович

9 «Kazakhstan Petrochemical Атырау облысында алғашқы Атырау қ,  Исмагулов Чингис 



Industries Inc.» (Қазақстан 
Петрокемикал Индастриз 

Инк) жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік; 49%

біріктірілген газ химиялық 
кешенді, жобаға қосымша 

инфрақұрылымдық объектілерді 
және Теңізшевройлдың 

өндірістік ғимараттарынан газ 
шикізатын беру үшін 

құбырларды салу 

Карабатано
ауданы,
«Ұлттық 

индустриалды 
мұнай химиялық 

технопарк» 
арнайы 

экономикалық 
аймақ аумағы 

Джалиденович

10

  «SatKomir» тау-кен 
компаниясы» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік 100%

Көмір өнімдерін өндіру, сату 
және сатып алу 

Қарағанды 
облысы, 100410, 

Бұхар Жырау 
ауданы, 

Қарақұдық 
ауылы, 

Набережная к-сі, 
5-үй 

Тохтаров 
Танирберген 
Тохтарович

11

«Jinsheng SAT (Tianjin) 
Commercial&Trade Co., 

Ltd» жауапкерлігі 
шектеулі қытай-шетелдік 

бірлескен компания

51%

Металл өнімдерін және 
бұйымдарын көтерме және 
бөлшек сауда, импорт және 

экспорт 

Қытай Халық 
Республикасы, 
Тяньцзинь қ. –
Жоғары және 

жаңа 
технологиялар 

кәсіпшілігін 
ендірудің 

Биньхайлық 
аймағы 

Jong-Seon Kang

12
ShalkiyaZinc N.V.

98,1%
Тау-кен өндірісі және карьер 

жасап шығару 
Нидерланды 
Корольдігі, 

Роттердам қ.

Куанбай Алькен 
Данелулы

13

«Орталық Азиялық 
инвестициялық 

консалтингтік компания» 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік

99,91
%

Консалтинг, инвестициялық 
жобалар 

Алматы қ., 
Мұқанов к-сі, 

241

Маханов Нуржан 
Зарлыкович

14

«Бутадиен»
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік
100%

Көмірсутек шикізатын қайта 
өндіру және мұнай химиялық 
өнімдерді шығару бойынша 

мұнай химиялық өндірістерді 
құру және дамыту бойынша 

жобаларды жасау және жүзеге 
асыру, соның ішінде будадиен 

өндіру 

Алматы қ., 
Мұқанов к-сі, 

241

Салыкбаев Ренат 
Кайратович

15

«HQ Rubber production and 
distribution» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік

100%

Көмірсутек шикізатын қайта 
өндіру және мұнай химиялық 
өнімдерді шығару бойынша 

мұнай химиялық өндірістерді 
құру және дамыту бойынша 

жобаларды жасау және жүзеге 
асыру, соның ішінде каучук

өндіру 

Алматы қ., 
Мұқанов к-сі, 

241

Салыкбаев Ренат 
Кайратович

16

«Ammonia production and 
distribution» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік

25%

Көмірсутек шикізатын қайта 
өндіру және мұнай химиялық 
өнімдерді шығару бойынша 

мұнай химиялық өндірістерді 
құру және дамыту бойынша 

жобаларды жасау және жүзеге 
асыру, соның ішінде аммоний 

және карбомид өндіру 

Алматы қ., 
Мұқанов к-сі, 

241

Еспаев Алимхан 
Майданович

17
«Қазгеоғарыш»

акционерлік қоғамы 32%

Биік, орташа және төменгі 
кеңістік айқындылыққа ие көп 

спектрлі әуе ғарыштық 
ақпаратты қабылдау 

Алматы қ., 
Мұқанов к-сі 223 

В

Аманбаев Руслан 
Нуртаевич

18 SatFerro Limited 100%
One London Wall, 

Лондон, EC2Y 
5AB, Англия, 

Ракишев Кенес 
Хамитулы



Англия және 
Уэльстің 

компаниялар 
тізілімінде 
тіркелген 

(органның атауы
– Companies 

House) 
№7785523
нөмірмен

Тохтаров Олжас 
Танирбергенович

Мусинов Роллан 
Даниялович

19 SAT Ferro B.V. 100%
Қаржылық холдинг (SBI 6420)

Strawinskylaan 
411,1077 XX 
Amsterdam

Басқарушы 
компания 

United International 
Management B.V.
(келісім бойынша 

Р.Д. Мусинов)

20
«SAT Nickel»

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік

100%
Ферроникель зауытын салу және 

пайдалану 

Астана қ., 
Сарыарқа 
ауданы, 

Сарыарқа к-сі, 
15-үй, 710-кеңсе

Садыков Серик 
Барлыкович

21
«SAT Energy»

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік

100%
Электр энергиясын сатып алу, 

сату және тасымалдау 

Алматы қ., 
Мұқанов к-сі, 

241

Абишев Бекет 
Кудайбергенович

20. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, 
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат 

Эмитент мүшесі/қатысушысы болып табылады:

Атауы Орналасқан жері
«Кен-Металлургиялық Кәсіпорындары Қауымдастығы» заңды 
тұлғалардың бірлестігі (КМКҚ) 

010000 Астана қ., Қонаев к-сі, 12/1, «Сулы-
жасыл бульвар» БО

Басқа топтарда, холдингтерде, концерндерде, қауымдастықтарда және консорциумдарда Эмитент 
қатыспайда.

21. Эмитенттің басқа үлестес тұлғалары туралы мәліметтер.

Эмитенттің үлестес тұлғалары туралы ақпарат осы Проспектіге №2 қосымшада келтірілген және 
Уәкілетті органда ұсынылған.

22. Соңғы қаржы жылына үлестес тұлғалардың қатысуымен жасалған келісімдер. 

Күні
Келісім-шарт 

тараптары
Келісім-шарт мәні

Келісім-
шарт 

бойынша 
сома 

Келісім жасасу туралы 
шешім қабылдаған 

орган 

18.01.2011 Р.Д. Мусинов Уақытша қаржылық көмек алу 130 000 000 
теңге

Басқарма 

04.03.2011 «Қазгеоғарыш» АҚ Уақытша қаржылық көмек көрсету 19 430 505
теңге

Басқарма

22-1. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде 
секьюритизация келісімі тараптарының үлестестігі туралы ақпарат ашылады, үлестестігін 
қабылдау үшін негіз және оның пайда болу күнін көрсетумен қоса.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. 



4 ТАРАУ. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІН СИПАТТАУ
(егер эмитент IAS 27 қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес топ құрамына кіретін 

болса, онда бұл бөлім бүкіл топтың шоғырландырылған қаржы есеп-қисабының негізінде 
толтырылады)

23. Эмитент қызметіндегі жалпы тенденцияларды қысқаша сипаттау, соның ішінде 
Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша 

«SAT & Company» АҚ  өнеркәсіптің түрлі салаларында жұмыс істейтін кәсіпорындарды 
біріктіретін топтың бас компаниясы болып табылады: мұнай химиялық, мұнай-газ, металлургия 
және басқасы.

Бүгінгі таңда Компания марганец негізінде ферроқорытпаларды өндіру бойынша, никель 
және хром, мырыш және қорғасын концентраттарын табу және өндіру саласында активтері бар, 
көмір разрезін пайдаланады және Қазақстандағы мұнай-химия өнімдерін шығау бойынша ең ірі 
жоба құрысына қатысады.

1) Эмитенттің бәсекелестері саналатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Металлургиялық өнеркәсіп

Қазақстандық тау-металлургиялық кешенінің құрамына 70 аса кәсіпорындар мен ұйымдар кіреді. 
Қазақстанның ірі кәсіпорындарына мыналар жатады:

1. ENRC – біріктірілген өндіретін, қайта өңдейтін, энергетикалық және тасымалдаушы 
кәсіпорындары бар, минералды ресурстарды өндіру және қайта өңдеу саласындағы әлемдегі 
алдыңғы қатарлы топ саналады.
2. «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС – әлемдегі табиғи ресурстарды өндіру және өңдеу бойынша 
алдыңғы қатарлы компания. Негізгі қызметі – мыс шығару.
3. «Қазцинк» ЖШС – мыс, асыл металл және қорғасынды ілеспелі шығаруда үлкен үлесі бар 
мырыштың біріктірілген ірі өндірушісі.
4. «АрселорМиттал Теміртау» АҚ – Қазақстан Республикасының тау-металлургиялық саласының 
ірі кәсіпорны саналады және жеке көмір разрезі, темір кені және энергетикалық қоры бар 
біріктірілген тау-металлургиялық кешен болып табылады.

Химия өнеркәсібі 

Республикада барлығы 40 жуық химиялық кәсіпорындар бар. Қазақстанның химия өнеркәсібінің 
ірі кәсіпорындарына жататындар:

1. «Қазфосфат» ЖШС – Қазақстанның фосфорлық өнеркәсібінің басында тұр, ТМД елдері 
аумағында фосфор құрамдас өнімдерді өндіру бойынша көшбасшы компания саналады. 

2. «ҚазАзот» ЖШС – Қазақстан Республикасында аммиак және аммиакты селитра өндіретін 
жалғыз өндіруші саналады.  

3. «Ақтөбе Хром Қосындылары Зауыты» АҚ – Қазақстан Республикасының 60 ірі 
кәсіпорындарының тізіміне енеді, тері илейтін синтетикалық сығындыларды, хромит тұзын, хром 
тотығын, күкіртті натрий, натрий сульфатын және тұрмыстық химия туарларын өндіреді 

Химия саласының ірі кәсіпорындарының қатарына «Қазцинк» ЖШС, «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ, «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС кіреді. 

Мұнай өнеркәсібі 

Қазақстанның мұнайгаз саласында көлемі жағынан алуан түрлі компаниялар қызмет етеді. 
Қазақстанның мұнайгаз саласының ірі кәсіпорындарына жатады:

1. «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ – 44 мұнайгаз кен орындарының иелік ететін, 
Қазақстандағы ірі мұнайгаз компаниясы.
2. «Теңізшевройл» бірлескен кәсіпорны – геологиялық барлауды, жасауды, өндіруді жүргізетін, 
сондай-ақ мұнайды және ілеспелі өнімдерді өткізетін кәсіпорын. 



3. «CNPC-Ақтөбемұнайгаз» бірлескен кәсіпорны» АҚ - Қазақстанның батысында Ақтөбе 
облысының көмірсутекті шикізатын өндіретін Қазақстандық-Қытайлық бірлескен кәсіпорын, 
Қазақстанның алдыңғы қатарлы мұнайгаз операторларының бестігіне кіреді.
4. Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг – Қазақстанның мұнай саласын дамыту бойынша 
Қарашығанақ жобасын жүзеге асыру үшін біріккен компаниялардың консорциумы. Консорциумға 
Би Джи Груп» (32.5 пайыз), «Эни» (32.5 пайыз), «Шеврон» (20 пайыз) және «ЛУКОЙЛ» (15 
пайыз) кіреді. 

Көмір өнеркәсібі 

Қазақстанның көмір өнеркәсібінің ірі кәсіпорындары жататындары:
1. «АрселорМиттал Теміртау» АҚ – көмір өндіру бойынша топқа 8 шахта және «Шығыс ОБФ» 
тау-байытатын фабрика, сондай-ақ 10 жәрдемші кәсіпорын кіреді, өңдеуші кен орындарындағы 
көмір қоры 1,5 млрд. тонн. құрайды 
2. «Богатырь Көмір» ЖШС – ашық әдіспен «Богатырь» және «Солтүстік» екі разрезде көмір 
өндіретін әлемдегі ең ірі кәсіпорындардың бірі. Компанияның өнеркәсіптік жиынтық қоры 
шамамен 3 млрд. тонна көмірді құрайды. «Богатырь» разрезінің өнідірістік қуаты – жылына 32 
млн. тонна көмір, «Солтүстік» разрезінікі – жылына 10 млн. тонна көмір. Компанияның үлесіне 
Екібастұз көмір бассейнінде өндірілетін барлық көмір көлемінің  69% тиесілі.
3. «Шұбаркөл көмір» АҚ Қазақстандағы энергетикалық көмір өндіретін ірі өндіруші саналады.
4. «Ангренсор» ЖШС «Екібастұз» разрезінде 2005 жылдан бастап көмір өндіруді жүзеге асырып 
келеді.  

2) Қазақстан Республика ішінде орташа салалық және мүмкін болған жағдайда 
орташа әлемдік көрсеткіштерімен бірге эмитент қызметінің салыстырмалы сипаттамасы

Металлургиялық өнеркәсіп

2011 жыл бойынша қызметке шолу 
Бүгінгі таңда Қазақстанның тау-металлургиялық кешені өнеркәсіптік негізгі салаларының бірі 

саналады және қара және түсті металлургияны, сондай-ақ дайын металл өнімдерін өндіруді қамтиды. Тау-
металлургиялық кешеннің үлесіне Қазақстанның ІЖӨ шамамен 19% жуығы тиесілі, ал тау-металлургиялық 
кешеннің үлесі экспорт көлемінде 20% құрайды.  

2011 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қазақстандағы металлургиялық өнеркәсіптің өндіріс көлемі 
1 948 563 млн. теңгені құраған, ұқсас кезеңдегі физикалық көлем индексі 106,5% құрады. 2010 жылы ұқсас 
көрсеткіш 13,4% құрады. Осылайша, өнеркәсіп құрылымындағы металлургиялық өнеркәсіп үлесі 2011 
жылы қысқарды. 

Қара металлургияның өндіріс көлемі 785 432 млн. теңгені, негізгі асыл және түсті металдар -
1 156 016 млн. теңгені, металл құймасы - 7 115 млн. теңгені құрады. 2010 жылмен салыстырғанда қара 
металлургияның өндіріс көлемі 15,8%, негізгі асыл және түсті металдар - 30,9%, металл құймасы - 18,3% 
өскен.   

Экспорт құрылымында 2011 жылы металлдардың және олардың өнімдерінің үлесі 11,6% құрады.  

Металлургиялық өнеркәсіптегі өндіріс көлемі және физикалық көлем индексі
млн. теңге

Көрсеткіш 2010 жыл 2011 жыл
Металлургиялық өнеркәсіп 1 569 969   1 948 563
    - қара металлургия 678 255    785 432
     - негізгі асыл және түсті металдарды өндіру 883 001 1 156 016
     - метал құймасы 8 713    7 115
Алдыңғы жылға физикалық көлем индексі % 112,2 106,5

Химия өнеркәсібі 
2011 жыл бойынша қызметке шолу 
Бүгінгі таңда Қазақстанның химия өнеркәсібі жеке химия өнімдерінің өндірісімен ұсынылған. Мұнай-

химия, газ-химия және көмір-химияны ескермегенде, сала 10 ішсаланы қамтиды: минералды 
тыңайтқыштард өндіру; органикасыз химияның негізгі өнімдерін өндіру; жылтыр сырларды және бояуларды 
өндіру; жарылғыш заттарды өндіру; өсімдікті қорғау құралдарын өндіру; органикалық химия өнімдерін 
өндіру; тұтынушылық химикаттар өндіру; сүзгіш материалдарды, жеке және ұжымдық қорғаныс 
құралдарын өндіру; өзге химиялық өнімдерді өндіру; техногендік қалдықтарды қайта өңдеу. 

2011 жылы Қазақстандағы химиялық өнеркәсіп көлемі 142 729 млн. теңгені құрады, бұл алдыңғы 
жылмен салыстырғанда 39,3% көп. Физикалық көлем индексі 2011 жылы 121,5%, 2010 жылы – 121,4% 



құрады.   
Өнеркәсіптік өндіріс құрылымында химиялық өнеркәсіптің үлесі 2011 жылы 0,91% құрады. 2010 

жылы ұқсас көрсеткіш 0,87% көрсетті. Осылайша, өнеркәсіптік құрылымдағы металлургиялық өнеркәсіп 
үлесі 2011 жылы болмашы өскен. 

Химиялық өнеркәсіптегі өндіріс көлемі және физикалық көлем индексі 
Көрсеткіш 2010 жыл 2011 жыл

Химия өнеркәсібі, млн. теңге 102 395    142 729
Алдыңғы жылға физикалық көлем индексі % 121,4 121,5

Мұнай өнеркәсібі 
2011 жыл бойынша қызметке шолу 

Мұнай саласы Қазақстанның негізгі саласы саналады. Мұнайгаз секторының жалпы 
қосылған құндағы үлесі 2011 жылы 23,4% құрады. 

2011 жылы Қазақстандағы шикі мұнайды өндіру көлемі 8 512 002 млн. теңгені құрады, бұл 
2010 жылмен салыстырғанда 41,6% артық. Физикалық көлем индексі 2011 жылы 100,6%, 2010 
жылы – 105,8% құрады.

Өнеркәсіптік өндеріс құрылымындағы шикі мұнайды өндіру үлесі 2011 жылы 54,36% 
құраған. 2010 жылы ұқсас көрсеткіш 51,14% құрады. Осылайша, өнеркәсіптік құрылымдағы шикі 
мұнайды өндіру үлесі 2011 жылы өскен. 

2011 жылы Қазақстан 69,611 млн. тонна мұнай және газ конденсатын экспортқа шығарған, 
бұл 2010 жылға қарағанда 3,3% артығырақ. Ақшаға шаққанда мұнай және конденсатты экпорттау 
2011 жылы 55,2 млрд. АҚШ долларын құраған, бұл  2010 жылғы деңгейден 49,3% көп. Мұнай 
өнімдерінің экспорты 2011 жылы 4,442 млн. тоннаны құрады, бұл 2010 жылмен салыстырғанда 
9,7% кем.    

Мұнай өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі және физикалық көлем индексі 
Көрсеткіш 2010 жыл 2011 жыл

Шикі мұнайды өндіру, млн. теңге 6 012 132   8 512 002
Алдыңғы жылға физикалық көлем индексі % 105,8 100,6
Мұнай өңдеу өнімдерін өңдіру, млн. теңге 325 493    401 210
Алдыңғы жылға физикалық көлем индексі % 114,2 100,0

Көмір өнеркәсібі 

2011 жыл бойынша қызметке шолу 

Бүгінгі таңда көмір өнеркәсібі электр энергиясының 78% өндіруді, кокс-химиялық өндірісті 
толық қосуды қамтамасыз етеді. Қазақстан көмір қорының көлемі бойынша әлемде сегізінші 
орынға ие және шамамен қордың жалпы әлемдік көлемінің 4% қамтиды. 

2011 жылы Қазақстандағы көмір және лигнит өндірісінің көлемі 178 854 млн. теңгені 
құрады, бұл алдыңғы жылға қарағанда 31,6% артық. Физикалық көлем индексі 2011 жылы 100,6%, 
2010 жылы – 104,4% құраған. 

Өнеркәсіптік өндіріс құрылымында көмір өндіру көлемі 2011 жылы 1,14% құрады. 2010 
жылы ұқсас көрсеткіш 1,16% құрады. Осылайша, өнеркәсіп құрылымындағы көмір өндіру үлесі 
2011 жылы болмашы кеміген. 

Металлургия өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі және физикалық көлем индексі 
Көрсеткіш 2010 жыл 2011 жыл

көмір, лигнит өндіру, млн. теңге 135 955    178 854
Алдыңғы жылға физикалық көлем индексі % 104,4 100,6

3) саланың келешектегі дамуына және осы саладағы эмитенттің жай-күйіне 
қатысты болжам 

«Sat & Company» АҚ серпінді дамып отырған холдинг болып табылады. Топтың 
келешектегі дамуы, минералды ресурстарды өндіру және қайта өңдеу саласында бәсекеге қабілетті 
Компания болуға бағытталған.

Ферроқорытпа бағытының дамуы тау-кен қорын кеңейтуді және қолданыстағы кен 
орындарын дамытуды (Айткөкше, Сарыарқа mining) және «ТМЗ» ЖШС өндірісін қазіргі заманғы 
газ тазалау жүйесі бар жаңа ферроқорытпа пештерін іске қосу арқылы 250-300 тонна 
ферросиликомарганецке дейін арттыруды көздейді.   



Көмір өндіру бойынша даму келешегі:
 өндірістік қуатын жылына 3 млн. тонна көмірге дейін арттыру және ұстап тұру;
 Қарағанды облысының және жақын маңдағы өңірлердің қажеттіліктерін қамтамасыз ету;
 Өңірдің әлеуметтік ахуалын сақтау және жақсарту.

Никель бағыты тауарлық никель штейнін алу мақсатында Горностаевка кен орнында 
кобальт-никельдік кендерді қайта өңдеу өндірісін ұйымдастыруды көздейді. Жобаның даму 
келешегі төмендегілерді қамтиды:

 никель зауытының құрылысы;
 кобальт-никельдік кендерді қайта өңдеу және штейн және ферроникельді өндіру:
 өнімді сату.

Мырыш бөлімшесі бағытын дамытудың басым міндеттері:
 кен орнында жаңа қайта өңдеу зауытының құрылысын салу;
 өндірістік қуатын жылына 4 млн. тоннаға дейін арттыру;
 отандық металлургиялық кәсіпорындар үшін концентрат өндіру;
 өңірдің әлеуметтік сұрақтарын шешу.

Хром бағыты бойынша ағымдағы учаскілерді қорды арттыру мақсатында ауқымды барлау 
жұмыстарын жүргізу, тікелей кен орнында жаңа байыту фабрикасын салу және өндіру 
жоспарлануда. 

24. нәтижесінде эмитент қызметіне айтарлықтай ықпал етуі мүмкін, Эмитентпен 
жасалған келісімдер, шарттар туралы мәліметтер 

Сатып алушы Шарттар Шарттың мәні Шарт 
сомасы 

«Қазфероқорытпа» СҮ ЖШҚ 19.08.2011 жылғы №147-11-ТМЗ-
USD 

Ферросиликомарганец 4 884 000

«Жайремский ГОК» АҚ 27.10.2010 жылғы 595-Д Марганец концентраты 38% 2 944 000
«Орал Болаты» ААҚ 30.06.2011 жылғы № УС/11-993 Ферросиликомарганец 1 306 650
«АлтайКокс» ААҚ 23.04.2012 жылғы 108/01-2012-

1337  
Кокос жаңғағы 800 000

«ТНК «Қазхром» АҚ 13.01.2012 жылғы 2-12-ТарЭЗ ФМ-2 маркалы электроды қоспа 438 075

«Соликамский завод 
десульфураторов» ААҚ 

25.01.2012 жылғы № 08 Кальций карбиді 410 855

«Сибирский Антрацит» ЖАҚ 18.01.2012 жылғы 5СбА-1-2012 АМ маркалы антрацит 370 000

«ПромИнвестАлматы» ЖШС 10.01.2012 жылғы №1-12-ТМЗ  Ферросиликомарганец 250 621

«АрселорМиттал Теміртау»
АҚ 

31.01.2012 жылғы ТКС745 В маркалы пек 215 013

«ТЭМК» АҚ 27.04.2012 жылғы №78-12-ТМК Ферросиликомарганец 168 309

«ЭМИРЭЙТ» ЖШС 28.04.2012 жылғы 79-12-ТМЗ Ж маркалы көмір 140 000

Kimberley Management Group 
Corp

30.06.2010 жылғы №103-10-ТМЗ Ферросиликомарганец 133 200

«Қазфосфат» ЖШС 23.02.2012 жылғы 6-12-
ТарЭЗ/349/12/СС

КТ маркалы жөндеу қоспасы 120 000

25. Эмитент өз қызметін жүзеге асыруға алған лицензиялар, патенеттер, рұқсаттар 
жөніндегі мәліметтер, құжаттың күні мен нөмірін, әрекет ету мерзімін, аталмыш құжатты 
берген органды көрсету 

Эмитент лицензиялауға жататын қызметті жүргізбейді.

26. Соңғы екі жылда немесе нақты әрекет ету мерзіміндегі сатылған өнімдердің 
(атқарылған жұмыс, қызет) көлемі, қабылданған физикалық немесе сандық өлшем 
бірліктерінде  

тыс. тенге
Кіріс бабының атауы Өнімді, жұмысты, қызметті сатудан түскен кіріс 

2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 01.04.2012 ж.
Металл 1 890 943 - 5 060 398 2 468 115



Мұнай және мұнай өнімдері 1 896 105 1 033 064 972 096 -

Көмір 42 871 1 014 337 2 013 401 427 356

Хром кені 100 940 - - -

Басқалары 333 220 234 219 105 596 -

Жалғасып жатқан қызметтен түскен 
ақшаның барлығы 

4 264 079 2 281 620 8 151 491 -

2010 жылы тоқтаған металл қызметінен 
түскен ақша 

- 2 819 793 - -

Ақшаның барлығы 4 264 079 5 101 413 8 151 491 2 895 471

2009 жылы Эмитенттің жалпы тапқан ақшасы 4,2 млрд. теңгені құрады, олардың ішінде
нәтижелердің көбі мұнай және мұнай өнімдерін сату есебінен пайда болды. Олардың үлесіне 
барлығы 2009 жылы сатылған барлық өнімнің 88%-дан астамы келді. 

2010 жылы түскен ақшаның анағұрлым үлкен үлесі тоқтатылған қызметтен түсті. 2010 
жылдың 30-желтоқсанында Эмитент өзінің еншілес кәсіпорнын «Қазферроболат» АҚ сатты, 
көрсетілген кезеңдегі металл сатудан түскен ақша 2,8 млрд. Теңгені құрады (немесе түскен барлық 
ақшаның 55%). Мұнай және мұнай өнімдерін сатудан түскен үлес 20,2% құрады, өткен 2009 жылмен 
салыстырғанда түскен ақшаның көлемі 45% төмендеген. Көмір сату үлесіне 2010 жылы 19,8 % 
келді, көмір сату 2009 жылмен салыстырғанда 971,4 млн. теңгеге артқан. 

2011 жылы эмитенттің жалпы түскен ақшасының көлемі 8,1 млрд. теңгені құрады, бұл 2010 
жылмен салыстырғанда 57,9% жоғары. Ең көп үлес металл сатуға тиесілі 62%, көмір сату жалпы 
түскен ақшаның  24,7% құрап отыр, ағымдағы кезеңде көмір сатудан түскен ақаша 2010 жылғы 
көлемнен 98,4% артып түскен. 

01.04.2012 жылғы жағдай бойынша түскен ақшаның көлемі 2,8 млрд. теңгені құрады. Барлық 
түскен ақшаның 85% астамы металл сатуға тиесілі, көмір сату үлесіне алынған ақшаның 15% келеді. 
Мұнай және мұнай өнімдерінен пайданың түспеуі эмитенттің мұнайхимия зауытының уақытша 
жөндеуге жабылуы себепші болып табылады.  

27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сатылым (жұмыс, қызмет) 
табыстылығына жағымды және кері әсер ететін факторлар 

Эмитенттің қызметіне жағымды әсер ететін факторлар: 
 Бизнестің диверсификациялануы – мына бағыттар бойынша қызмет ететін компаниялар: 

ферроқорытпалар, хром, никель, көмір, болатты қайта өңдеу және Қазақстанның басқа өңірлері 
мен шетелдердегі өзге жобалар;

 ҚР Үкіметінің шикізат өндірісін дамыту бойынша қолдау көрсетуі;
 Өндірістік салада да, қаржы саласында да жұмыс тәжірибелері бар кәсіби маманданған 

қызметкерлер, бұл топқа қандай да болмасын активтерді сатып алу кезінде тәуекелдерді 
сапалы бағалауға мүмкіндік береді 

 Топтың нақты белгіленген стратегиясы – ТМД-ның 30 ірі өндірістік холдингтерінің қрамына 
ену;

 SAT & Company брендінің жергілікті нарықта да халықаралық нарықта да танымалдығы;
 Өндірісте халықаралық тәжірибелерді және жаңа технологияларды қолдану.

Эмитенттің қызметіне кері әсер ететін факторлар: 
 Өндірілетін өнімдердің өзіндік құнының жоғары болуы;
 Металға қойылатын халықаралық бағалар өзгерісіне жоғары тәуелді болуы (хром, 

ферроқорытпа, никель), көмір;
 Ұзақ өндірістік кезең;
 бәсекелестік.

28. Эмитенттің өз өнімдерінің (жұмыс, қызмет) сатылымын ұйымдастыру бойынша 
қызметі  

Эмитент өз тауарларының/қызметтерінің сатылымын ұйымдастыру үшін бірқатар 
шараларды жүзеге асырады:

1. Көрмелерге қатысу. «SAT & Company» АҚ 13-ші Азиялық ферроқорытпа конференциясының 
қатысушысы болды. Гонконг, Қытай, 2012 жылдың 27-29 наурызы. «Халықаралық нарықтардаы 
ТМД-дан келетін болат және шикізат» конференциясы, Киев, Украина, 2012 жылдың 23-24 сәуірі.



2. Жарнама өнімдерін шығару. Жарнамалық материалдарды «Қазақстан Республикасының тау-
металлургиялық кешені 2012» анықтамалық картасының стандартты бөліміне орналастыру. 
Жарнамалық блокті «Металл-Курьер. Болат және қорытпа нарығының жаңалықтары» журналына 
орналастыру. 

3. Жылсайын баспа кәдесыйлық өнімдері шығарылады - «SAT & Company» АҚ белгісі 
орналастырылған бүктемелер, күнтізбелер, пакеттер, плакаттар, күнделіктер және т.б. «SAT & 
Company» АҚ жайында «Business Report» басылымына мақала жарияланған. 

4. «SAT & Company» АҚ-ның, компанияның бедел-бейнесін айқандататын және тиімді жарнама 
жүргізетін өзіндік ғаламторы бар.

5. Тапсырыс берушілермен өз компаниясына сенімді жоғарылату арқылы ұзақ мерзімді серіктестік 
қатынастарды дамыту.

Жеткізілімдердің жалпы көлемінің 10 және одан көп % тиесілі Эмитенттің ірі 
жабдықтаушыларының атауы 

Жабдықтаушының атауы, орналасқан орны Жеткізілімнің жалпы құны
(мың, теңге) 

Жалпы көлемдегі 
үлесі 

«Жайремский ГОК» АҚ, Қарағанды қ. 630 714 24,63%

Эмитент жабдықтаушылармен ұзақ мерзімді шарт жасасқан, сондықтан жеткізілімдердің аталмыш 
көздері келешекте де қол жетімді болады.

Сатылымның жалпы көлемінің 10 және одан көп % тиесілі Эмитенттің ірі 
тұтынушыларының атауы 

Тұтынушының атауы, орналасқан орны
Жеткізілімнің 
сомасы (мың, 

теңге)

Жеткізілімнің 
жалпы 

көлеміндегі үлесі 
«Торговый Дом КАЗферросплав» ЖАҚ, Ресей Федерациясы, Челябинск қ. 1 497 713 51,73%

Өнімді сатуға әсер ететін кері факторлар, жоқ. 

29. Эмитенттің қызметіне әсер ететін басты факторлар:
1) Эмитент қызметінің маусымдығы, маусымдық сипатқа ие Эмитент қызметінің 

түрлері, және олардың Эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесі 
Эмитент қызметі саланың маусымдық ықпалына ұшыраған: мұнай өнімдерін сату, 

көмірді сату.
Мұнай өнімдерін сату маусымдық ықпалға ұшыраған, әдетте жанармайға және дизельді 

жанармайға сұраныс егістік және жинастыру жұмыстары кезеңінде көктем-күз және жаз 
айларында пайда болады, ал қызқа кезеңде мұнай өнімдерін тұтынудың төмендеуі байқалады. 
Мұнай өнімдерін сатудан түскен кірістің үлесі 2011 жылы сатылымнан түскен жалпы 
ақшаның 11,9% құраған.

Көмір сату маусымдық ықпалға ұшыраған, әдетте көмірге деген ең жоғары сұраныс 
жылыту маусымында, қыркүйектен мамыр айына дейін пайда болады. Көмір сатудан түскен 
кірістің үлесі 2011 жылы сатудан түскен жалпы ақшаның 25% құраған. 

Инвестициялық қызметке маусымдық факторлар әсер етпейді. 

2) Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, 
қызметтердің) жалпы көлеміндегі импорт үлесі және Эмитенттің экспортқа шығаратын 
өнімдерінің (жұмыс, қызмет) үлесі сатылатын өнімдердің жалпы көлемінде  

Эмитенттің шикізатының (жұмыстарының, қызметінің) жалпы көлеміндегі импорт үлесі 7,65% 
құрайды.

Эмитенттің сататын өнімдерінің жалпы көлеміндегі экспорт үлесі 61,7% құрайды.

3) облигция шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдын ішінде 
орындалуы (орындалулары) тиіс немесе жасалу (жасалулары) тиіс келіс (келісімдер) туралы 
мәліметтер, егер бұл келісімнің (келісімдердің) сомасы эмитент активтерінің баланстық 
құнының он пайызынан асатын болса  



Облигация шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде 
активтердің баланстық құнының 10 және одан көп пайызынан асатын қандай да болмасын 
келісімдерде жасасу жоспарда жоқ. 

4) Эмитенттің келешектегі міндеттері. Эмитенттің негізгі келешектегі 
міндеттері және осы міндеттер Эмитенттің қызметіне алып келуі мүмкін кері әсерлері, 
соның ішінде өзге Эмитенттердің облигациялары бойынша эмитенттің кепілдері туралы, 
үшінші тараптардың қамтамасыз етілген кепілдері, мұндай Эмитент туралы ақпаратты, 
облигациялардың санын, кепілдердің шарттарын, өтеу күнін және кепілдендірілген 
шығарылымның валютасын көрсету.
Эмитенттің бұл сын-талаптарға сәйкес келетін міндеттемелері жоқ. 

5) Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер. Эмитенттің 
қатысуымен өткен сот процестерінің мәніне сипаттама беру, олардың нәтижелері 
бойынша Эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі, оларға ақшалай немесе өзге 
міндеттемелердің салынуы мүмкін. 

Эмитенттің мұндай сот процестері жоқ. 

6) Эмитентке және оның лауазымды тұлғаларына уәкілетті мемлекеттік 
органдармен және/немесе сотпен соңғы жылдың ішінде салынған барлық әкімшілік 
санкциялары туралы мәліметтер:

Санкциялар салынбаған. 

7) тәуекел факторлары. Облигация ұстаушыларына төнуі мүмкін тәуекел 
факторларына талдау 
Макроэкономикалық тәуекелдер. 

Эмитент өз қызметін Қазақстан Республикасының нарығында, және оның аумағынан тыс 
жерлерде жүзеге асыратындықтан, оның қызметінің нәтижелері сырты және ішкі 
макроэкономикалық факторлардың әсеріне ұшырауы мүмкін. Өңірдегі, соның ішінде көрші 
елдердегі тұрақсыздық, оның қаржылық ахуалына және жұмыс нәтижелеріне кері ықпал етуі 
мүмкін. Бұл ретте, Қазақстан экономикасының жағымсыз даму тәуекелі қазіргі сәтте болмашы 
саналады. Қазақстанның экономикасы салыстырмалы түрде жоғары даму қарқынымен 
ерекшеленеді, сараптамалық болжамдар бойынша орташа мерзімді келешекте салыстырмалы 
түрде тұрақты болады.    

Валюталық тәуекел
Эмитенттің активтері мен міндеттемелері, сондай-ақ ақша ағымы көрсетілген валюта бағамының 

ауытқуы салдарынан туындайды. Қазіргі таңда тәуекелдің бұл түрінің беті қайтарылды, себебі Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі өз алдына валюталық реттемеге қатысты нақты мақсаттарды қойған.  

Саяси тәуекелдер. 
Тәукелдің бұл түрі елдегі саяси құрылымның өзгеру мүмкіндігімпен байланысты, бұл өз кезегінде 

инвестициялық жағдайдың әлсіреуіне әкеліп соғуы мүмкін. Қазақстандағы саяси тұрақтылықты, сонымен 
қатар мемлекет ұстанған тиімді саясат тенденцияларын ескере отырып, тәукел болмашы деуге болады.  

Индистриалды тәуекел 
Тәуекелдің бұл санаты Қоғам өз қызметін жүзеге асыратын экономика салалары жағымсыз дамыған 

жағдайда, Эмитенттің қаржылық жағдайының нашарлау мүмкіндігін қамтиды. Қоғамның осы сынды 
тәуекелдерді басқару қабілеті шектеулі, бірақ оларды алдын алу үшін Қоғам барыншы мүмкіндіктерді 
қолдана алады. 

Корпоративтік тәуекелдер 
Тәуекелдің аталмыш санаты, оның қызметінің нәтижесінде, сонымен қатар оған үлестес 

құрылымдарда болуы мүмкін кері өзгерістердің нәтижесінде Эмитенттің қаржылық жағдайының нашарлау 
мүмкіндігімен байланысты. Эмитенттің мұндай кері өзгерістердің туындау мүмкіндігіне тікелей ықпал 
етуге, сондай-ақ осы өзгерістердің нәтижесінде өзінің қаржылық жағдайына төнуі мүмкін кері әсерлерді 
барынша төмендетуге мүмкіндігі бар. 

8) Эмитент өз қызметін жүзеге асыратын нарықтар туралы, Эмитеттің қызметі туралы 
өзге ақпараттар  

«SAT & Company» АҚ шығарылатын бағалы қағаздарды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне 
«Рейтингтік бағасы берілген борышқорлық бағалы қағаздар» секторына қосуды жоспарлауда.  
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30. баланс құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнынан бес және 
одан көп пайызды құрайтын материалдық емес активтердің түрлері

мың теңге

Материалдық емес активтердің түрлері
Бастапқы құны 

Құнның кемуі Қалған құн

Жер астындағы байлықтарды қолдану құқығы 119 479 11 374 108 105
Басқа 25 171 23 770 1 402

Барлығы 144 650 35 144 109 506

31. баланс құны негізгі қаражаттың жалпы баланстық құнынан бес және одан көп 
пайызды құрайтын негізгі қаражат түрлері

мың теңге
Негізгі қаражаттың түрлері Бастапқы құны Құнның 

кемуі
Қалған құн

Жер, ғимараттар мен құрылыстар 30 675 778 1 865 050 28 810 728

Өзге де негізгі қаражаттар 12 111 962 1 458 649 10 653 313
Транспорт құралдары 346 054 117 439 228 615

Негізгі қаражат бойынша барлығы 43 133 794 3 441 138 39 692 656

32. Салымдар
мың теңге

Салымдардың түрі Сома
Өзге заңды тұлғалардың капиталына ұзақ мерзімді салымдар (үлескерлікпен қатысу әдісі бойынша 
ескерілетін ассоцияцияланған компанияларға)

3 371 089

Қысқа мерзімді салымдар -
Құнды қағаздардың салым портфелі (сауда үшін ұсталатын) 6

33. Дебиторлық қарыздың жалпы сомасынан бес және одан көп пайыз көлемінде 
дебиторлық қарыз
Дебиторлық қарыз құрылымы

мың теңге
Баптың атауы 

Қысқа мерзімді дебиторлық қарыз және өзге де активтер: соның ішінде 18 822 369

Сауда дебиторлық қарызы 17 667 147
Жұмысшылар мен өзге тұлғалардың қарызы 19 995
Өзге дебиторлық қарыз 4 531 439

Күдікті талаптар бойынша қор - 3 396 212

Ұзақ мерзімді дебиторлық қарыздар мен өзге де активтер, соның ішінде 11 237 653
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді қарызы 4 027 097

Жұмысшылардың ұзақ мерзімді қарызы 960
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді қарыз
Өзге де ұзақ мерзімді дебиторлық қарыз 7 209 596

Күдікті талаптар бойынша қор

Барлық дебиторлық қарыздар мен өзге де активтер 30 060 022

Эмитент алдында дебиторлық қарыздың жалпы сомасынан 5 және одан көп % көлемінде 
дебиторлық қарызы бар дебиторлардың тізімі (немесе ондаған ең ірілерінің тізімі)

мың теңге
Атауы Орналасқан жері Сомасы

LG Chem, Ltd Корей 7 240 730

«Независимое коллекторское агенство «Ultimate» ЖШС Қазақстан 5 376 364
«INDEPENDENT LAWYERS GROUP» ЖШС Ресей 3 628 559

«Эксимбанк Қазақстан» АҚ Қазақстан 2 600 000
«Road Construction Technics» ЖШС Қазақстан 2 511 908
«VINTEGRA» ЖШС Қазақстан 1 606 593

«СПК «Сарыарқа» АҚ ҰК Қазақстан 1 055 956



«Балқия Плюс» ЖШС Қазақстан 867 800
Қазақстан Республикасы Салық комитеті (ҚҚС  есептік) Қазақстан 3 093 225
MIDIEL AB Швеция 499 191

Outokumpu Technology Minerals Oy Түркия 494 822

Барлығы 21 734 418

33-1. Эмитенттің міндеттерін қамтамасыз ету болып табылатын, сонымен қатар 
келісімшарттарға сай әрекеттердің бітетін күні мен әрбір активтің құны көрсетіле отырып 
сенімгерлік басқаруға берілген  активтердің жалпы көлемінен ең азы он пайызды құрайтын 
Эмитент активтері туралы мәлімет

Эмитенттің міндеттерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын активтердің жалпы көлемінен 10 
және одан көп пайызда құрайтын активтер – жоқ.
Сенімгерлік басқаруға берілген активтер – жоқ.

34. Эмитенттің жарғылық және меншікті капиталының көлемі

01.04.2012 күнгі жағдай бойынша Эмитенттің жарғылық капиталы - 24 388 448 мың теңгеге тең.
01.04.2012 күнгі жағдай бойынша Эмитенттің меншікті капиталы - 28 255 171 мың теңгеге тең.

28 048 202 781 теңге көлемінде Эмитенттің акционерлік капиталы төленді, бұның ішінде 
артықшылықты акциялардың қарыздық компоненті 3 659 755 мың теңге,    

Баланста акционерлік капитал ұзақ мерзімді міндеттерде есепке алынатын қарыздық 
компонеттің шығарылуының есебімен 24 388 448 мың теңге  болып көрсетіледі.

Артықшылықты акциялар,  құрылымында үлескерлік және қарыздық компонент бірдей бар 
күрделі қаржылық құралдар болып табылады. Қарыздық компонент 1 ақцияға 1 теңге сомасында 
артықшылықты акциялар ұстаушыларына кепілді дивидендтердің төленуі бойынша Эмитенттің 
міндеттерін білдіреді.  Эмитент шектеусіз мерзімге таза келтірілген құнның формуласын қолдана 
отырып, міндетті жылдық дивидендтердің сомасына пайыздың тиісті тиімді мөлшерлемесін  қолдана 
отырып, қарыздық компонеттің әділ құнын бағалады. 



35. Эмитент займдары.

Қолданыстағы банктік заемдар және кредиттік желілер туралы ақпарат: 
мыңтеңге

Кредитор Мөлшерлеме % Валюта Кепіл түрі мен мекен-жайы Қарыз сомасы
2 т. 
2012

3 т. 2012 4 т. 2012
1 тоқсан 

2013

«Банк ВТБ» АҚ ЕБ
(Алматы қ.)

12 KZT

Қар.обл. Б-Жырау ауд., Қарақұдық а/о, Қарақұдық а., есептік 
квартал 024, жер телімі 658 мекен – жайы бойынша кешен мүлкінің 
ғимараттары мен құрылыстары; Жоғарывольтті желі 0,0112га жер 
телімімен бірге 12,774 шақырым; Жоғарывольтті желі 0,0848га жер 
телімімен бірге 10,226 шақырым; Автожол 18,5 шақырым; 
Айналымдағы тауарлар - көмір; Павлодар қ.  «Апай» ЖШС, 
Павлодар қ.  «Темір Азия Строй» ЖШС секілді сатып алушылармен 
жасалған келісімшарт бойынша келешекте түсетін ақшалар, ДЗ 98В 
Маркалы Автогрейдер

572 279   48 947   280 647   138 501   97 341   

ЛИЗИНГ/İŞ FİNANSAL KİRALAM
(Түркия)

7,5 USD
Лизингте алынған техника

25 951   - 19 760       6 191   -

İŞBANKASI
(Түркия)

5 EURO 3 441   3 441   - - -

«Сбербанк России» АҚ ЕБ
Алматы қ.

10 USD

Мүліктік кешен (жалпы алаңы 6 778,30 шаршы метр инженерлік 
корпус (Литер А), жалпы алаңы 3004,3 ш.м. асхана және жиналыс 
залы (Литер Б), жалпы алаңы 5655,2 ш.м ОЗЛ ғимараты (Литер В, 
В1, В2), жалпы алаңы  4 719,9 ш.м әкімшілік – тұрмыстық корпус 
(Литер Г), жалпы алаңы 1978,1 ш.м әкімшілік – тұрмыстық корпус 
(Литер Д,Д1), жалпы алаңы 6 686,2 ш.м. әкімшілік – тұрмыстық 
корпус (Литер Ж), жалпы алаңы 1644,3 ш.м әкімшілік – тұрмыстық 
корпус (Литер З), жалпы алаңы 916,9 ш.м қонақ үй (Литер И), 
630,644 га алаңдағы жер телімінде орналасқан, кадастрлық нөмірі 
06-097-031-083 қызметтік құрылыстар (Литер Г1-Г259)

5 093 233     -     156 466       168 083       220 262   

10 USD «Тараз металлургиялық зауыты» ЖШС зауытының құрылғылары 179 109   - - -    5 618   
10 USD

43 дана Автокөлік
475 389   - - -       5 497   

9,5 USD 4 488 730   510 337   2 557 062   571 491        849 840

10 USD
13.11.2006 күнгі «Химпром 2030»  ЖШС жарғылық капиталындағы  
100% қатысу үлесін сату-сатып алу келісімі  

2 213 235   11 079   51 630   83 809   99 898   

«Еуразиялық банк» АҚ 15 KZT
Алматы қ., Мұқанов көш., 241-үй мекен-жайындағы офистік 
ғимарат 186 075   31 864   31 864   31 864   31 864   

«ҚазақстанЭксимбанкі» АҚ 15 KZT депозит 2 600 000  мың теңге, сыйақыны есептемегенде 2600000 - - 2600000 -

Барлығы 15 837 442 605 668 3 097 429 3 599 939 1 310 320

Қолданыстағы банктік заемдар және кредиттік желілер туралы ақпарат (кестенің жалғасы): 
мыңтеңге

Кредитор Қарыз сомасы Мөлшерлеме % Валюта 2-4 т. 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж.
«Банк ВТБ» АҚ ЕБ

(Алматы қ.)
572 279   

12 KZT 6 843   - - - - -

АҚ ЕБ«Сбербанк России»
Алматы қ.

5 093 233   10 USD 664 670 886 221   886 221   886 221   886 221   338 868   

179 109   10 USD 25 281   33 709   33 709   33 709   33 709   13 374

475 389   10 USD 63 048 91 755   91 755   91 755   91 755   39 823



2 213 235   10 USD 299 696 317 939   399 592   399 592   399 592   150 408   
АО «Еуразиялық банк»

Алматы қ.
186 075   

15 KZT 58 619 - - - - -

Барлығы,көрсетілген кезеңде 1 118 152 1 329 624 1 411 277 1 411 277 1 411 277 542 475
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Банктік займдардан бөлек Эмитентте сонымен қатар облигациялар бойынша міндеттер де бар, 
Эмитенттің облигациялары туралы ақпарат осы проспекттің 37-бабының 1) тармағында берілген.

36. Эмитент тарапынан негізгі қызметтің жүзеге асуымен байланысты кредиттік қарыз
(жеткізушілердің алдындағы қарыз, алынған аванстар)
Кредиттік қарыз құрылымы 

мыңтеңге
Баптың атауы Сома

Қысқа мерзімді кредиттік қарыз, бұның ішінде 7 608 465
Сауда кредиттік қарыз 2 859 808
Жалақыны төлеу бойынша кредиттік қарыз 210 852
Жалдау бойынша кредиттік қарыз 788

Төлемге қысқа мерзімді сыйақылар 729 477
Өзге де кредиттік қарыздар 3 807 540

Ұзақ мерзімді кредиттік қарыздар, бұның ішінде 10 722 324
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиттік қарыз 3 212 725
Жалға алу бойынша ұзақ мерзімді кредиттік қарыз -
Төлемге ұзақ мерзімді сыйақылар -

Өзге де ұзақ  мерзімді міндеттер 7 509 599

Барлығы 21 444 644

Эмитент алдында кредиторлық қарыздың жалпы сомасынан 5 және одан көп % көлемде 
кредиторлық қарызы бар кредиторлардың тізімі (немесе ондаған ең ірілерінің тізімі)

мыңтеңге
Атауы Орналасқан жері Төлем мерзімі Сомасы

Neobrand Sales Ұлыбритания 3 тоқсан 2012 1 477 700
Ridani International Белиз 3 тоқсан 2012 1 477 700

БТА Банк АҚ Қазақстан 2015 3 091 622
Казэкспортгарант Казазстан 3 тоқсан 2012 770 702
"АЛМЭКС ПЛЮС" Фирмасы Қазақстан 2013 603 400

Мемлекеттік субсидиялардан алдағы 
кезеңдердің кірістері

Қазақстан 2017 3 151 819

Артықшылықты акциялардың қарыздық 
компоненттері

Қазақстан Мерзім анықталмаған 3 659 755

Ірілердің Барлығы  14 232 698

36-1. үш соңғы аяқталған қаржылық жыл (кесімде осы үш жылдың әрқайсысының 
жиынтығы бойынша)  үшін Эмитент тарапынан алынған (келтірілген) таза кіріс (шығын) 
көлемі

Өлшем бірлігі 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж.

Таза кіріс  мыңтеңге -504 237 2 241052 285867

36-2. Левередж
2009 ж. 2010 ж. 2011 ж 01.04.2012 ж.

күнгі
Жиынтық міндеттер (мыңтеңге) 17 366 885 36 822 919 50 183 228 50 746 644
Меншікті капитал  (мыңтеңге) 9 141 773 22 797 001 29 045 112 28 255 171

Левередж (Жиынтық міндеттер/ меншікті капитал) 1,90 1,62 1,73 1,80

36-4. Аудиторлық есеппен нақтыланған оның қаржылық есебіне сай соңғы екі 
аяқталған қаржылық жылдың біреуі үшін Эмитент қызметінен түскен ақшалай қаражаттың 
таза тасқындары.
теңгемен, мыңтеңге 2011г. 2010г.

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат қозғалысыи

Жүріп тұрған қызметтен салық салуға дейінгі кіріс (378,180) 1,134,502
Тоқтатылған қызметтен салық салуға дейінгі кіріс - 1,274,902
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Мыналарға түзету:

Еншілес компанияларда үлес саудасынан түскен кіріс (8,168,568) (1,072,266)
Кәсіпорындардың бірлесуінен түскен кіріс - (9,470,799)
Міндеттердің шығарылуынан түскен кіріс - (1,166,381)
Өзіндік құны бойынша есептелетін салымдардың құнсыздануы 1,039,383 3,372,883
Ассоцияцияланған қомпаниялардың шығындарында үлес 412,966 354,188
Негізгі құрал жабдықтардың тозуы мен құнсыздану және материалдық емес 

активтердің өтемпұлы
2,284,557 71,919

Дебиторлық қарыздың (құнсызданудың қалпына келтірілуі) / құнсыздануы (821,880) 1,934,717
Тауар-материалдық қорлар құнының азаю резерві 560,446 (8,267)
Мемлекеттік субсидиялар бойынша кіріс (72,875) -
Қаржылық кірістер (1,698,599) (21,719)
Қаржылық шығындар 3,989,788 1,773,804
Есеп беру валютасына қайта есептеу 353,995 116,407

Айналым капиталында өзгерістерге дейін операциялық қызметте 
қолданылған ақшалай қаражаттар

(2,498,967) (1,706,110)

Дебиторлық қарыздың азаюы 609,974 731,022
Тауар-материалдық қорлардың азаюы 36,762 405,089
Қысқа мерзімді активтердің (артуы) / азаюы (781,014) 74,331
Өзге де ұзақ мерзімді активтердің  (артуы) / азаюы (347,968) 326,278
Кредиторлық қарыздың азаюы (1,902,242) (1,283,669)
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттердің артуы 172,313 7,059

Операциялық қызметте қолданылған ақшалай қаражаттар (4,711,142) (1,446,000)

Төленген пайыздар (2,493,973) (1,478,837)
Артықшылықты акциялар бойынша төленген дивидендтер (106,666) -
Төленген кіріс салығы (5,149) (14,398)

Операциялық қызметте қолданылған таза ақшалай қаражаттар – сүрелі 
қызмет

(7,316,930) (2,939,235)

Операциялық қызметте қолданылған таза ақшалай қаражаттар –
қысқартылған қызмет

- (302,189)

Салым қызметінен түскен ақшалай қаражаттардың қозғалысы
Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтердің сатып алынуы (3,661,458) (1,229,685)
Барлау және бағалау бойынша активтердің сатып алынуы (590,888) (474,765)
Олардың ақшалай қаражат құрамында шыққандарды алып тастағанда еншілес 

компаниялардың саудасынан түскен түсімдер, 
2,149,095 5,686,507

Олардың құрамында қол жеткізілген ақшалай қаражаттарды шығарып 
тастағанда еншілес компаниялардың сатып алынуы

- (9,709,981)

Ассоцияцияланған компанияда үлестердің сатып алынуы - (3,788,156)
Басқа ұйымдарға ұсынылған займдардың төленуі 6,775,982 5,150,011
Займдардың ұсынылуы (16,861,952) (5,109,505)
Басқаруға берілген ақшалай қаражаттың (берілуі) /қайтарылуы (15,667) 2,166,595
Бизнесті сатып алуға аванстың түсімі - 1,005,500
Өзгелер (517,073) 83,682

Салым қызметтерінде қолданылған таза ақшалай қаражаттар – сүрелі 
қызмет

(12,721,961) (6,219,797)

Салым қызметтерінен түскен таза ақшалай қаражаттар – қысқартылған 
қызмет

- 403,011

Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттардың қозғалысы 
Акциялар эмиссиясы 8,890,071 8,467,659
Меншікті акцияларды сатып алу (102,688) (25,602)
Облигацияларды шығару 1,474,897 1,526,866
Облигацияларды сатып алу (205,255) (5,062)
Кредиттер мен займдардың түсімі 26,365,134 2,229,455
Кредиттер мен займдардың төленуі (18,177,004) (2,473,368)
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Өзге (136,040) 80,847

Қаржылық қызметтен – сүрелі қызмет- түскен таза ақшалай қаражаттар
18,109,115 9,800,795

Қаржылық қызметтен – қысқартылған қызмет- түскен таза ақшалай 
қаражаттар 

- 544,822

Ақшалай қаражаттардың таза (азаюы) / артуы (1,929,776) 1,287,407

Жыл басындағы ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары 2,668,384 1,380,977

Жыл соңындағы ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары 738,608 2,668,384
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6 ТАРАУ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

37. Эмитенттің облигацияларды шығару туралы шешім қабылдаған күніне дейін оның 
эмиссионды бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдарына қатысты мәлімет

1) шығарылым облигациясының жалпы саны, түрі және кесімді құны, 
орналастырылған облигациялар саны, сонымен қатар орналастыру кезінде тартылған 
ақшаның жалпы көлемі, негізгі қарыз сомасы, шығарылым бойынша есептелген және 
төленген сыйақы сомасы, сатып алынған облигациялар саны, сатып алу күнін көрсете. 
Облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, мемлекеттік тіркеу 
нөмірі және мұндай шығарылымды мемлекеттік тіркеу күні:

Шығарылым
Мемлекеттік тіркеу нөмірі С82
Мемлекеттік тіркеу күні 11 желтоқсан 2007 ж.
Облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді 
жүзеге асырған орган

Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі
Агенттігі

Жалпы саны, дана (жалпы шығарылым көлемі) 150 000 000
Түрі қамтамасыз етусіз купондық облигациялар
Облигациялардың кесімді құны, теңге 100
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі (кесімді құны бойынша), теңге

14 085 153 900

Орналастырылған облигациялар саны, дана 140 851 539
Айналымдағы облигациялар саны, дана 126 309 063
Сатып алынған облигациялар саны, дана 14 542 476
Негізгі қарыз сомасы (кесімді құны бойынша), теңге 12 630 906 300
Айналым басталғаннан бастап есептелген сыйақы 
сомасы,  теңге

3 663 328 982

Айналым басталғаннан бастап төленген сыйақы 
сомасы,  теңге

3 663 328 982

Өтеу күні 19 қаңтар 2015 ж.

2) құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі және кесімді құны,
сонымен қатар акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы.
Айналымдағы, сатып алынған акциялардың саны, соңғы күнгі сатып алу бағасын көрсете 
отырып. Акцияларды сатып алу әдістемесін бекіту күні. Акцияларды шығаруды мемлекеттік 
тіркеуді жүзеге асырған орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі және мұндай шығарылымды 
мемлекеттік тіркеу күні:

Шығарылған акциялар туралы мәлімет

Шығарылым

Жалпы саны 100 000 дана
Қарапайым атаулы акциялар 100 000 дана
Артықшылықты акциялар 0
Акционерлер төлеген акциялардың кесімді құны 18 841,16 теңге бір акция үшін, шамасы -  100 00 

дана
Акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның 
жалпы сомасы

1 884 116 000 теңге

Айналымдағы, сатып алынған акциялардың саны 100 000 дана, қоғам сатып алған акциялар - 0 дана
Акцияларды сатып алу әдістемесін бекіту күні Оларды сатып алу барысындағы акциялардың 

құнын анықтау әдістемесі бекітілмеді
Акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге 
асырған орган

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі 
агенттігі

Мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу 
күні

№А5462, 18 қазан 2006 ж.

4 ақпан 2009 ж. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау жөніндегі агенттігі акциялардың бөлшектенуіне байланысты Эмитенттің қарапайым 
акцияларын шығару куәлігін ауыстырды. Акциялар келесі түрде бөлшектенді: 100 000 дана
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қарапайым акция 1 000 000 000 дана қарапайым акцияға бөлшектенді. Мемлекеттік тіркеу туралы 
куәлік № А5462, 4 ақпан 2009 ж.

Шығарылым

Жалпы саны 2 750 000 000 дана
Қарапайым атаулы акциялар 2 000 000 000 дана
Артықшылықты акциялар 750 000 000 дана

Акционерлер төлеген акциялардың кесімді құны

71 теңге бір қарапайым акция үшін, шамасы -        
200 000 000 дана
30 теңге бір артықшылықты акция үшін шамасы -
106 666 667 дана
60 теңге бір артықшылықты акция үшін шамасы -
1 777 777 дана
31,23 теңге бір артықшылықты акция үшін шамасы 
- 277 215 072 дана

Қарапайым және артықшылықты акцияларды 
орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
сомасы

26 164 086 781 теңге

Айналымдағы, сатып алынған акциялардың саны* 200 000 000 дана қарапайым акция, қоғам сатып 
алған акциялар – 7 658 044 дана қарапайым акция
385 659 516 дана артықшылықты акция, қоғам 
сатып алған акциялар – 0 дана артықшылықты
акция

Акцияларды сатып алу әдістемесін бекіту күні Оларды сатып алу барысындағы акциялардың 
құнын анықтау әдістемесі акционерлердің жалпы 
жиналысымен 21 маусым 2007 жылы бекітілді.

Акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге 
асырған орган

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі 
агенттігі

Мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу 
күні

А5462, 4 ақпан 2009 ж.

* Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің 26 
мамыр 2008 ж. № 77 «Эмитентке және оның қор нарығындағы айналымға, сонымен қатар қор нарығы тізімінің жеке 
санаттарына жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына қойылатын талаптар туралы» қаулысына сәйкес, акцияларды 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміндегі бірінші (аса жоғары) санаттың «Акциялар» секторына кіріктіру үшін 
және аталмыш санатта аталмыш акциялар бойынша маркет-мейкердің болуы міндетті болып табылады. Жоғарыда 
көрсетілген қаулыға сәйкес, маркет-мейкер «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес акциялар бойынша 
сатуға/сатып алуға арналған міндетті белгілемелерін үнемі жариялап және қолдап тұруы тиіс
Маркет-мейкерлік белгілемелер шеңберінде сатып алынған акциялар саны – 7 658 044 (жеті миллион
алты жүз елу сегіз қырық төрт) дана.
Соңғы мәміле бағасы 49,99 (қырық тоғыз теңге тоқсан тоғыз тиын) теңге 1 акция үшін, мәміле күні 
29.03.2012 ж.

3) эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдында өз міндеттерін орындамауы 
(облигациялар бойынша төлемеу (төлеуді кідірту), акцяилар бойынша дивидендтерді 
төлемеу (төлеуді кідірту)) туралы мәлімет, соның ішінде орындалмаған міндеттер шамасы 
және оларды орындауды кідірту мерзімдері, бағалы қағаздар (түрі және шығарылымы 
бойынша жекелей) есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар туралы ақпарат

Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдында өз міндеттерін орындамауы фактілер 
кездеспейді.

4) егер бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылса немесе орын 
алмалы деп танылса немесе жоққа шығарылса, мұндай шешімді қабылдаған мемлекетті 
орган, оның негіздемесі және қабылдану күні көрсетіледі

Мұндай жағдайлар орын алмады.

5) әрбір тіркелген шығарылым бойынша сыйақы төлеу күндері, төлеуге тиісті сомалар, 
сатып алу күні және әрбір шығарылым бойынша өтеу кезінде төленген сомалар

Облигациялардың бірінші шығарылымы бойынша өтеу кестесі
Купондық 
төлемнің 

басталу күні

Мөлшерлеме,
жылына % 

Тіззілімді 
бекіту күні

Төлемнің 
аяқталу күні

Төленген сыйақы 
шамасы (теңге)

Негізгі қарыздың 
өтелуі (теңге)
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03.07.08 12 02.07.08 17.07.08 371 610 162   -
03.01.09 12 02.01.09 16.01.09 362 336 712   -
03.07.09 11,5 02.07.09 17.07.09 309 072 591   -
03.01.10 9,6 02.01.10 15.01.10 461 982 292   -
03.07.10 8,2 02.07.10 16.07.10 461 212 350   -
03.01.11 8,8 02.01.11 19.01.11 494 735 195   -
03.07.11 9,8 02.07.11 18.07.11 550 955 107   -
03.01.12 10,4 02.01.12 18.01.12 651 424 576   -
03.07.12 9,4 02.07.12 18.07.12 - -
03.01.13 R=i+m 02.01.13 17.01.13 - -
03.07.13 R=i+m 02.07.13 18.07.13 - -
03.01.14 R=i+m 02.01.14 17.01.14 - -
03.07.14 R=i+m 02.07.14 18.07.14 - -
03.01.15 R=i+m 02.01.15 19.01.15 -

Rmin=7%, Rmax=14%

6) соңғы екі қаржы жылындағы әрбір жылдағы немесе нақтылы бар болу кезеңіндегі бір 
акцияға (қарапайым, артықшылықты) шаққандағы дивиденд шамасы, есептелген дивидендтрдің 
сомасын және төленген дивидендтрдің сомасын көрсете отырып

Қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төленбеді. 

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер. Артықшылықты акцияларды шығару 
шарттылықтарына сәйкес, Эмитент дивидендті бір артықшылықты акция үшін 1 (бір) теңге шамасында 
есептейді және төлейді. Артықшылықты акциялар бойынша бірінші орналастыру 2010 жылы болды. 
Бірінші дивидендтік төлем 2011 жылы жүзеге асырылды.

Кезең артықшылықты акциялар үшін 
есептелген дивидендтер (теңге)

артықшылықты акциялар үшін төленген 
дивидендтер (теңге)

2009 жыл - -
2010 жыл - -
2011 жыл 106 666 667 106 666 667

2012 жылдың 1 тоқсанында қоғамның акциялары бойынша дивидендтер есептелмеді және төленбеді.

7) онда эмитенттің бағалы қағаздары сатылатын негізгі нарықтар, соның ішінде сауда 
ұйымдастырушылардың атаулары

«SAT & Company» АҚ бағалы қағаздарын сату «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда 
ұйымдастырушысының сауда алаңында жүзеге асырылды. 

«SAT & Company» АҚ акциялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміндегі бірінші 
(аса жоғары) санаттың «Акциялар» секторына кіріктірілген.

«SAT & Company» АҚ облигациялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ тізімінінің бірінші 
ішсанатындағы (аса жоғары санаттағы) «рейтингтік бағасыз қарыздарлық бағалы қағаздар» 
санатының «қарыздарлық бағалы қағаздар» секторына кіріктірілген.

8) алдында шығарылған облигациялардың әрбір түрі бойынша оларды ұстаушыларға 
берілген құқықтар, соның ішінде шектеулердің (ковенанттардың) бұзылуы және ұстаушылармен 
жасасқан бағалы қағазддарды сату-сатып алу келісімшарттарымен қарастырылған құқықтар,
ұстаушыларды аталмыш құқықтарды іске асыру тәртібін көрсете отырып. 

алдында шығарылған облигациялардың әрбір түрі бойынша оларды ұстаушыларға берілген 
құқықтар, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзылуы және ұстаушылармен жасасқан 
бағалы қағазддарды сату-сатып алу келісімшарттарымен қарастырылған құқықтар, ұстаушыларды 
аталмыш құқықтарды іске асыру тәртібін көрсете отырып:
 кесімді құнын алуға;
 осы Проспектімен қарастырылған мерзімде сыйақыларды алуға;
 Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте ақпарат алуға;
 Оларға тиесілі облигацияларды еркін иесіздендіруге және басқаша иелік етуге;
 Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте  өз қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға;
 облигацияға меншік құқығынан туындаған басқа да құқықтар;

Шектеулердің (ковенанттардың) бұзылуы орын алмады.



31

7 ТАРАУ. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ (аталмыш тарау
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды)

8 ТАРАУ. ҚОСЫМША АҚПАРАТ 

41-1. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде көрсетіледі:

1) Оның пайда болуымен эмитенттің облигациясы бойынша дефолт жариялануы 
мүмкін оқиғалар және қандай жағдайларда облигацияларды ұстаушылар облигациялардың 
мерзімінен бұрын өтелуін талап ете алады

блигациялар бойынша дефолт – бұл осы Проспектімен белгіленген сыйақылардың және / 
немесе негізгі қарыздың төлену мерзімінің бітетін күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс 
күні ішінде олардың өтелуі және соңғы купондық сыйақы кезінде облигациялардың кесімді 
құнының және / немесе купондық сыйақының төленбеуі немесе толық төленбеуі. Егер көрсетілген 
мерзім біткенге дейін эмитент өз міндеттерін атқармайтын болса, облигацияларды ұстаушылар 
барлық құқықтары мен олардың мүдделерінің қорғалуы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес жүзеге асырылады. 

Егер бұл орындамаушылық белгісіз күш жағдайларының салдарынан болған болса, 
Эмитент аталмыш Проспекті бойынша өз міндеттерінің жартылай немесе толық орындалмау 
жауапкершілігінен босатылады. Белгісіз күш жағдайлары дегенде пайда болуын алдын – ала 
байқау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар ұғынылады (апаттық құбылыстар, әскери 
әрекеттер, т.б.) Белгісіз күш жағдайлары пайда болған жағдайда Эмитент тарапынан осы 
Проспекті бойынша өз міндеттерін атқару мерзімі осы уақыт аралығында осындай жағдайлар мен 
олардың салдарының әрекет ететін уақытына сай жылжытылады. 

2) Облигациялар бойынша дефолт жағдайында эмитент тарапынан қолданылатын 
шаралар, облигациялар бойынша сыйақылары төлеу бойынша міндеттердің орындалмауы 
немесе тиісінше орындалмауы кезінде облигация ұстаушыларының қорғану процедуралары:

Сыйақылар және/ немесе негізгі қарыздың өтелуі бойынша облигация ұстаушыларының 
алдындағы өз міндеттерін орындамаған және / немесе дер уағында орындамаған жағдайда 
Эмитент келесі шараларды қолданады:

 Эмитенттің кінәсінен сыйақының және / немесе негізгі қарыздың өтелуі бойынша 
облигация ұстаушыларының алдындағы өз міндеттерін орыдамаған және / немесе дер 
уағында орындамаған жағдайда Эмитент облигация ұстаушыларына ақшалай міндет 
немесе оның бір бөлігінің орындалған күнге (сондай-ақ төлем жасалатын мерзімнің соңғы 
күнінен кейінгі күнге) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта 
қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне сүйене отырып әр кешіктірілген күн үшін 
өсімпұл есептеп, төлейді.

 Облигациялар  бойынша дефолт пайда болған кезде Эмитент дефолт тудырған себептерді 
жою үшін және облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін 
салады. 

3) Эмитент тарапынан орындалмаған міндеттердің көлемін, міндеттердің 
орындалмау себептерін, сондай-ақ эмитент тарапынан облигация бойынша міндеттерінің 
орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайында эмитенттің міндеттері бойынша 
ынтымақты және жәрдем қаражат жауапкершілігі бар тұлғаларға эмитентке қарсы 
талабымен жүгіну тәртібін қоса, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация 
ұстаушыларының мүмкін болатын әрекеттерін санап шығуды қамтитын дефолттың пайда 
болу фактілері туралы ақпараттардың облигация ұстаушыларына жеткізу тәртібінің, 
мерзімі мен әдісінің сипаттамасы. 

Облигация бойынша дефолт пайда болған жағдайда Эмитент облигация ұстаушыларын 
купондық сыйақының және / немесе олардың өтелуі кезінде облигацияның кесімді құнының 
төлемі үшін аталмыш Проспектімен белгіленген мерзімнің бітіуіне дейін ең кеш үш күн қалғанда 
«Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайты арқылы хабарлама жариялау арқылы, сондай-ақ 
Эмитенттің сайтында төмендегі ақпараттарды қамтитын тиісті хабарламаны жариялау арқылы 
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хабарландыруға міндеттенеді:
 Дефолттің фактісі туралы;
 Дефолт болған күнгі Эмитенттің орындалмаған міндеттерінің көлемі туралы;
 Міндеттердің орындалмау себептері туралы;
 Олардың Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса, өз талаптарын 

қанағаттандыру бойынша облигация ұстаушыларының мүмкін болатын әрекеттері туралы;
 Эмитенттің директорлар Кеңесінің шешімі бойынша басқа да ақпараттарды.

Егер эмитент тарапынан басқа бір заңды тұлғаға тапсырылған көрсетілген ақпарат 
жария болған жағдайда ол тұлғаның толық және қысқартылған атауы мен оның орналасқан   
мекені көрсетіледі

Көрметілген ақпараттың ашылуын Эмитент  басқа заңды тұлғаға тапсырмайды.

Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттің дефолты жағдайында өз 
қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша мүмкін әрекетттері.

Эмитенттің облигацияларды осы проспектімен қарастырылған мерзімінде өтеу барысында 
купондық сыйақыларды және/немесе негізгі қарызды төлеу бойынша міндеттерді орындамаған
немесе тиісті орындамаған жағдайда, облигацияларды ұстаушы құқылы:

 Эмитентке міндеттерді орындау туралы жазбаша талап-хат жіберуге. Бұл ретте міндеттер 
сомасын Эмитент облигацияларды ұстаушы мұндай талап-хатты жіберген күннен бастап 
30 күн ішінде төлеу керек;

 Егер көрсетілген мерзім, яғни Эмитент міндеттерді орындау туралы жазбаша талап-хат 
алған күннен бастап 30 күн ішінде аталған талап-хат қанағаттандырылмаса немесе 
көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін облигацияларды ұстаушы  Эмитенттен талап-хатты 
қанағаттандырудан бас тарту туралы хабарламаны алса, ол сотқа Эмитентке шағым бере 
алады.
Техникалық дефолт жағдайында облигацияларды ұстаушылар Эмитенттен Қазақстан 

Республикасы Азаматтық кодексіне сәйкес облигацияларды өтеу барысында купондық 
сыйақыларды және/немесе негізгі қарызды уақытысында төлемегені үшін пайыздарды төлеуді 
талап ете алады.

4)  Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару барысында концессиялық келісімшарт
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдік беруі туралы қаулысы а 
деректемелері көрсетіледі

Облигациялық бағдарлама шеңберінде инфрақұрылымдық облигацияларды шығару 
қарастырылған.

5) Тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, телефон нөмірлері, келісімшарт күні 
және нөмірі

Қоғамның облигацияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу және сақтауды «Бағалы қағаздарды 
тіркеу жүйесі» акционерлік қоғамы жүзеге асырады, лицензия № 0406200345, 10 наурыз 2005 ж., Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен 
берілген.
Мекенжайы: 050036, Алматы қ., Астана ы.а., 8-А.
Тел.: 8 (727) 7 727 226-11-64, 226-13-32, 226-13-35, 226-29-30
Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу туралы келісімшарт № 000-А-00006, 01 қыркүйек       
2006 ж.

42. Облигацияларды айналымға жіберудегі шектеулер
Бұл Проспектіде, Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан 

басқа, облигацияларды айналымға жіберуге және орналастырылған облигацияларды әлеуетті 
сатып алуышаларға, соның ішінде белгілі бір тұлғалар арасында облигацияларды орналастыруға 
қатысты шектеулер орнатылмаған. 

43. Эмитенттің облигацияларды шығаруға кеткен шығындар сомасы және бұл 
шығындардың қалай төленетіні туралы мәлімет.
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