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1. Наименование Общества и его место нахождения 

 
 На государственном языке На русском языке 

Полное 
наименование 

 
 

«Казакстан Кагазы» акционерлiк 
когамы  

 

Акционерное общество  
«Казахстан Кагазы» 

Сокращенное 
наименование 

«Казахстан Кагазы» АК  АО «Казахстан Кагазы» 

 
 Место нахождения АО «Казахстан Кагазы»: 040905 Алматинская область, 
Карасайский р-н, с.Абай. 
 Контактный телефон: +7 (3272)26 37 49 
 Контактный факс: + 7 (3272) 26 37 74.  
  
 

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены 
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер 
государственной регистрации выпуска 
 Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций в соответствии со Свидетельством о государственной 
регистрации эмиссии ценных бумаг от 13 декабря 2005 года № А4526 произвело 
государственную регистрацию выпуска объявленных акций АО «Казахстан Кагазы».  
 

3. Сведения об уставном и собственном капитале Общества согласно данным 
финансовой отчетности 

Размер уставного капитала Общества составляет 10 309 996 000 (десять миллиардов 
триста девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) тенге.  

Размер собственного капитала Общества составляет 12 618 073 000 (двенадцать 
миллиардов шестьсот восемнадцать миллионов семьдесят три тысячи) тенге.  
 

4. Наименование средств массовой информации, посредством которых 
Обществом размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с 
указанием даты данного сообщения. 

В связи с тем, что размещение акций осуществлялось среди акционеров, сообщение 
о размещении акций и выплате дивидендов не публиковалось в средствах массовой 
информации.  
 

5. Сведения об акциях. 
1) общее количество объявленных к выпуску акций, в том числе: 
простых акций – 6 560 751 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот 

пятьдесят одна) штука.  
привилегированных акций – отсутствуют.  
2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – Общество 

не выпускает привилегированных акций. В том случае если Общество объявит выпуск 
привилегированных акций, то в соответствии с пунктом 5.6. Устава АО «Казахстан 
Кагазы» гарантированный размер дивидендов за одну привилегированную акцию 
составит 20 (Двадцать) тенге и должен быть выплачен в течение 5 (пяти) месяцев по 
окончании финансового года. 

3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать 
порядок конвертирования и количество конвертируемых акций.

конвертирование акций не осуществлялось.  
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6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа Общества 

об условиях и порядке проведения аукционов или подписки 
На дату подачи настоящего Отчета о размещении в Обществе отсутствует 

внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или подписки. 
 

7. В случае, если акции Общества были включены в список организатора торгов, 
то необходимо указать дату их включения.

Акции АО «Казахстан Кагазы» не включены в список организатора торгов.  
 

8. Сведения  о размещении акций 
1) Дата начала отчетного периода размещения и дата окончания отчетного 

периода размещения акций  
начало размещения акций – 23 декабря 2005 года,  
окончание размещения акций – 31 мая 2006 года.  

 2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием 
общего количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие отчетные 
периоды размещения акций при представлении последующего отчета.  
 Отчет об итогах размещения выпуска 80 (восьмидесяти) простых именных акций 
зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 11 декабря 2001 года.  

Отчет об итогах размещения 657 039 (шестисот пятидесяти семи тысяч тридцати 
девяти) простых акций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 11 октября 2004 
года.  

Отчет об итогах размещения 903 712 (девятисот трех тысяч семисот двенадцати) 
простых акций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 сентября 2005 года.  

Отчет об итогах размещения 2 819 745 (двух миллионов восьмисот девятнадцати 
тысяч семистах сорока питии) акций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 29 декабря 
2005 года 

3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении 
количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а также 
дата опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой 
информации при размещении среди неограниченного круга инвесторов. 

Решение о размещении простых акций в количестве  1 976 500 (одного миллиона 
девятьсот семидесяти шести тысячи пятисот) штук по цене размещения 3000  (три тысячи) 
тенге за штуку было принято Советом директоров АО «Казахстан Кагазы» -              
Протокол № 4/1 от 2 мая 2006 года. 

В связи с тем, что размещение акций осуществлялось среди акционеров, сообщение 
о размещении акций и выплате дивидендов не публиковалось в средствах массовой 
информации. 

4) количество размещенных за отчетный период акций и неразмещенных акций 
в разрезе по видам: 

количество размещенных акций – 1 976 500 (один миллион девятьсот семьдесят 
шесть тысяч пятьсот) простых акций; 

количество не размещенных акций – 203 775 (двести три тысячи семьсот семьдесят 
пять) простых акций. 
 5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по 
инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа 
одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, 
а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому 
виду выкупа отдельно). 

 3



 Общество не осуществляло выкупа размещенных акций. 
 Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения стоимости 
акций при их выкупе обществом. 
 Общее собрание акционеров еще не осуществляло утверждения методики 
определения стоимости акций при их выкупе Обществом.    
 

9. Способы размещения (реализации) акций 
 1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, 
цене размещения и суммы оплаты: 

Размещение простых именных акций в количестве 1 976 500 (один миллион 
девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) штук, осуществлялось по праву 
преимущественной покупки, по цене размещения 3000 (три тысячи) тенге, с принятием в 
качестве оплаты 5 929 500 000 (пять миллиардов девятьсот двадцать девять миллионов 
пятьсот тысяч) тенге. 
 2) посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения 
подписки, вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты: 
 Нет 
 3) посредством аукциона с указанием даты его проведения, вида, количества 
акций и суммы оплаты: 
       Нет. 
 4) на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, 
общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, указывается 
наименьшая и наивысшая цена размещения одной акции на торгах за отчетный 
период, рыночная стоимость одной простой и привилегированной акции за 
отчетный период (в случае, если рассчитывалась) 
         Нет. 
 10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы денег, полученных 
обществом, в результате данного размещения в отчетном периоде:  
 1) деньгами (указать реквизиты платежного документа, сумму платежа и 
наименование плательщика): 
       В оплату за акции была перечислена суммы в размере: 
240 000 000 (двести сорок миллионов) тенге, платежное поручение № 186 от 12 мая 2006 
года. Плательщик – ТОО «Кагазы Инвест». 
37 000 000 (тридцать семь миллионов) тенге, платежное поручение № 187 от 12 мая 2006 
года. Плательщик – ТОО «Кагазы Инвест». 
109 161 000 (сто девять миллионов сто шестьдесят одна тысяча) тенге, платежное 
поручение № 187 от 12 мая 2006 года. Плательщик – ТОО «Кагазы Инвест». 
167 207 141 (сто шестьдесят семь миллионов двести семь тысяч сто сорок одна) тенге, 
платежное поручение № 200 от 15 мая 2006 года. Плательщик – ТОО «Кагазы Инвест». 
254 985 000 (двести пятьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч) тенге, 
платежное поручение № 201 от 15 мая 2006 года. Плательщик – ТОО «Кагазы Инвест». 
248 280 972 (двести сорок восемь миллионов двести восемьдесят тысяч девятьсот 
семьдесят две) тенге, платежное поручение № 202 от 15 мая 2006 года. Плательщик – ТОО 
«Кагазы Инвест». 
174 138 000 (сто сорок четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч) тенге, платежное 
поручение № 203 от 16 мая 2006 года. Плательщик – ТОО «Кагазы Инвест». 
127 887 (сто двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) тенге, платежное 
поручение № 270 от 31 мая 2006 года. Плательщик – ТОО «Кагазы Инвест». 
212 020 (двести двенадцать тысяч двадцать) тенге, платежное поручение № 271 от 31 мая 
2006 года. Плательщик – ТОО «Кагазы Инвест». 
 2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, 
национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, кем 
подготовлен акт оценки, дату его составления и сумму оценки): 
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         Нет. 
 3) правом на результаты интеллектуальной деятельности (указать кем 
подготовлен акт оценки интеллектуальной собственности, дату его составления, 
сумму оценки, акт приема–передачи интеллектуальной собственности): 
         Нет. 
      4) по договору погашения задолженности перед кредитором, решение органа 
кредитора о погашении задолженности в счет оплаты акций, акт сверки 
задолженности: 
        Нет. 
 5) за счет распределения чистого дохода общества (указать дату проведения 
собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение; сумму дохода, 
направленного на оплату акций; сумму налога, выплаченного в бюджет): 
      Нет. 
 6) другими имущественными правами (указать кем подготовлен акт оценки, 
дату его составления, сумму оценки, акт приема–передачи имущества): 

Также в оплату за акции в соответствии с пунктом 1 статьи 21 ЗРК от 13 мая 2005 
года № 415-II «Об акционерных обществах» были внесены земельные участки: 

Земельный участок общей площадью 50,4000 га., кадастровый номер 03-047-058-375, 
расположенный по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Ассоциация 
крестьянских хозяйств «Жетысу». Оценочная стоимость (независимая оценка) составляет 
1 353 290 400 (один миллиард триста пятьдесят три миллиона двести девяноста тысяч 
четыреста) тенге. 

Земельный участок общей площадью 24,4800 га., кадастровый номер 03-047-058-373, 
расположенный по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Ассоциация 
крестьянских хозяйств «Жетысу». Оценочная стоимость (независимая оценка «Apprais 
Consult») составляет 657 312 480 (шестьсот пятьдесят семь миллионов триста двенадцать 
тысяч четыреста восемьдесят) тенге. 

Земельный участок общей площадью 5,7600 га., кадастровый номер 03-047-058-467, 
расположенный по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Ассоциация 
крестьянских хозяйств «Жетысу». Оценочная стоимость (независимая оценка «Apprais 
Consult») составляет 154 661 760 (сто пятьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят 
одна тысяча семьсот шестьдесят) тенге. 

Земельный участок общей площадью 67,6800 га., кадастровый номер 03-047-058-466, 
расположенный по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Ассоциация 
крестьянских хозяйств «Жетысу». Оценочная стоимость (независимая оценка «Apprais 
Consult») составляет 1 817 275 680 (один миллиард восемьсот семнадцать миллионов 
двести семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) тенге. 

Земельный участок общей площадью 20,1600 га., кадастровый номер 03-047-058-214, 
расположенный по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Ассоциация 
крестьянских хозяйств «Жетысу». Оценочная стоимость (независимая оценка «Apprais 
Consult») составляет 541 316 160 (пятьсот сорок один миллион триста шестнадцать тысяч 
сто шестьдесят) тенге. 

Земельный участок общей площадью 6,5000 га., кадастровый номер 03-047-062-146, 
расположенный по адресу: Алматинская область, Карасайский район, производственный 
кооператив «Кок-Озек». Оценочная стоимость (независимая оценка «Apprais Consult») 
составляет 174 531 500 (сто семьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча 
пятьсот) тенге. 

В соответствии с Отчетом об оценке по состоянию на 31 мая 2006 года, 
подготовленным ТОО «Apprais Consult», рыночная стоимость собственности с не 
ограниченным правом владения на указанные участки земли составляет  4 698 387 980 
(четыре миллиарда шестьсот девяносто восемь миллионов триста восемьдесят семь тысяч 
девятьсот восемьдесят) тенге. Акт приема-передачи земельных участков от 31 мая 2006 
года между ТОО «Кагазы Инвест» и АО «Казахстан Кагазы». 
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 7) иным способом: 
       Нет  
 
 10-1. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций 
общества. В данном пункте следует указать информацию: 
  1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и 
номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также 
об участниках эмиссионного консорциума: 
  В рамках данного размещения объявленных акций Общество не пользовалось 
услугами  андеррайтеров. 
  1-1) о способе размещения акций андеррайтером. 
  В рамках данного размещения объявленных акций Общество не пользовалось 
услугами  андеррайтеров и иных участников размещения;  
  2) об объеме дисконта и комиссионных вознаграждениях, которые выплачены 
(подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, 
представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме 
дисконта и комиссионных на каждую размещаемую акцию и другие сведения о 
расходах: 
  В рамках данного размещения объявленных акций Общество не пользовалось 
услугами  андеррайтеров и иных участников размещения;  
   3) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в 
листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, 
необходимо указать лицо, их оплачивающее: 
  Акции Общества не включены в листинг; 

 4) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения 
андеррайтеров и дальнейших планах размещения.
 1 976 500 (один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) простых акций 
размещено у единственного акционера без привлечения андеррайтеров. Не размещенные 
простые акции будут также предложены к покупке акционером. 
 
 11. Сведения о цене исполнения опционов.  
 В Обществе отсутствуют опционы 
 

11-1. Информация об истории балансовой и рыночной стоимости акций.  
 В случае, если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, 
то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за 
последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных 
года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска 
акций.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения 
о балансовой стоимости акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, 
за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть 
месяцев с даты окончания периода размещения акций (на 1 число месяца).
 

Виду того, что акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных 
бумаг, отсутствует рыночная стоимость акций.  
 

Год  Балансовая стоимость акции 

 
2005 

 
1 480 (одна тысяча четыреста восемьдесят) тенге 

 
2004  

 
3 859 (три тысячи восемьсот пятьдесят девять) тенге 
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2003 

 
19 924 962 (девятнадцать миллионов девятьсот двадцать 

четыре тысячи девятьсот шестьдесят ) тенге 
 

Год  Квартал Балансовая стоимость акции 

 
2005 

I квартал  
  
 

II квартал  
  
 

III квартал 
  

IV квартал 

3 965 (три тысячи девятьсот шестьдесят пять) 
тенге 

 
3 813 (три тысячи восемьсот тринадцать) 

тенге 
 

2 198 (две тысячи сто девяносто восемь) тенге
 

1 489 (одна тысяча четыреста восемьдесят 
девять) тенге 

  
2004  

I квартал  
  
 

II квартал  
  
 

III квартал 
  

IV квартал 
  

3 625 (три тысячи шестьсот двадцать пять) 
тенге 

     
 3 695 (три тысячи шестьсот девяносто пять) 

тенге 
  

3 722 (три тысячи семьсот двадцать две) тенге
  

3 901 (три тысячи девятьсот одна) тенге 
  
  

 
месяц  Балансовая стоимость акции 

 
1 мая 2006 года 

 

 
1 500 (одна тысяча пятьсот) тенге 

 
1 апреля 2006 года 

 
1 500 (одна тысяча пятьсот) тенге 

 
1 марта 2006 года 

 

 
1 497 (одна тысяча четыреста девяносто семь) тенге 

 
1 февраля 2006 года 

 
1 493 (одна тысяча четыреста девяносто три) тенге 

 
1 января 2006 года 

 
1 489 (одна тысяча четыреста восемьдесят девять) тенге 

1 декабря 2005 года  2 348,69 (две тысячи триста сорок восемь) тенге, 
(шестьдесят девять) тиын 

 
 
 12. Сведения о выплате дивидендов 
 1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, 
которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы 
начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, 
(суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершенного 
финансового года, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, 
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на котором было принято соответствующее решение: 
 Общим собранием акционеров единогласно было принято решение (Протокол № 6 
от 29 декабря 2001 года) не распределять чистый доход Общества и не начислять 
дивиденды по акциям до окончания сроков погашения привлеченного кредита в АО «Банк 
Развития Казахстана» - до 1 апреля 2007 года.  

 2)   размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и 
привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и 
привилегированную акцию по итогам завершенного финансового года: 

Отсутствует размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую 
акцию в связи с тем, что Общим собранием акционеров (Протокол № 6 от 29 декабря 2001 
года) единогласно было принято решение не распределять чистый доход Общества и не 
начислять дивиденды по акциям до окончания сроков погашения привлеченного кредита в 
АО «Банк Развития Казахстана» - до 1 апреля 2007 года. 

Отсутствует размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну 
привилегированную акцию ввиду отсутствия привилегированных акций.  

 3)   если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате 
дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату 
окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры 
предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами:  

 Отсутствую случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов  по 
акциям.  
 

13. Сведения о регистраторе Общества 
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение 

системы реестра держателей акций.
Регистратором Общества является Акционерное Общество «РЕЕСТР-СЕРВИС» 
 (АО «РЕЕСТР-СЕРВИС»).  
Место нахождения: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 

125/7.  
Контактные телефоны: +7 (3272) 75-35-94, 75-35-92, факс: +7 (3272) 75-35-97. 
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных 

бумаг № 0406200402, выдана 20 июня  2005 года Агентством по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. 

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества.
Договор об оказании регистраторских услуг № 28/02-01.01 от 28 февраля 2001 года. 

 
14. Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами 

размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату 
окончания периода размещения акций:  

 
Полное 
наименование 
акционеров – 
юридичес- ких лиц 
или фамилия, имя, 
при наличии - 
отчество акционеров 
– физических лиц 

Наименование и 
реквизиты 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
акционера -
физического лица, 
или номер и дата 
государственной 
регистрации 
(перерегистрации) 
акционера -
юридического 
лица и его место 

Общее 
количество акций, 
принадлежащих 
акционеру, с 
указанием вида 
акций  

Процентное 
соотношение 
акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 
общему 
количеству 
размещенных 
акций с указанием 
вида акций

Процентное 
соотношение 
акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 
общему 
количеству 
голосующих 
акций  
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нахождения
 

 
Товарищество с 
Ограниченной 
ответ- ственностью 
«Кагазы Инвест» 
 

Свидетельство о 
государственной 
перерегистрации 
юридического 
лица №56621-
1910-ТОО от 
31.08.2005 года  
 
Город Алматы,  
Мкр. Алмагуль, 
дом 15А 

 
6 356 996 (шесть 
миллионов 
триста 
пятьдесят шесть 
тысяч девятьсот 
девяносто 
шесть) штук 
простых акций 

 
Владеет 100% 
голосующих 
акций по 
отношению к 
общему 
количеству 
размещен- ных 
акций 

 
Владеет 100% 
голосующих 
акций по 
отношению к 
общему 
количеству 
размещен- ных 
акций 

 
 

 15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций 
общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета 
центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых 
находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами 
размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату 
окончания периода размещения акций; 
 Акционеров, использующих услуги номинального держателя, в Обществе нет. 

 
 
 
 

Генеральный директор      Əріп М.Ə. 
 

 
Главный бухгалтер       Елгелдиева А.М. 
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«Қазақстан Қағазы» Акционерлiк қоғамы 
«Қазақстан Қағазы» АҚ 

 
ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАР НƏТИЖЕЛЕРІ  

ТУРАЛЫ ЕСЕП  
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1. Қоғамның атауы жəне оның  орналасқан жері  

 
 Мемлекеттік тілде Орыс тілде 

 
Толық атауы 

«Қазақстан Қағазы» акционерлiк 
қоғамы  

 

Акционерное общество  
«Казахстан Кагазы» 

Қысқартылған 
атауы 

«Қазақстан Қағазы» АҚ  АО «Казахстан Кагазы» 

            
«Қазақстан Қағазы» АҚ орналасқан жері: 040905 Алматы облысы,  
Қарасай ауданы, Абай а.,    
Байланыс телефоны: +7 (3272) 26 37 49  
Байланыс факсі: + 7 (3272) 26 37 74. 
  
 
2. Жариялаған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні (жариялаған 
акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куəлігін ауыстыру) мен 
шығарылым тіркеуінің мемлекеттік  нөмірі 
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 
«Қазақстан Қағазы» АҚ жариялаған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін 13 
желтоқсан 2005 жылы  № А4526 бағалы қағаздардың эмиссиясын мемлекеттік тіркеу 
куəлігіне сəйкес жүзеге асырды. 
 
 
3. Қаржылық есептілікке сəйкес  Қоғамның жарғылық жəне жеке капиталы туралы 
мəлімет  

Қоғамның  жарғылық капитал мөлшері 10 309 996 000 ( он миллиард үш жүз тоғыз 
миллион тоғыз жүз тоқсан алты мың) теңге.  

Қоғамның жеке  капитал мөлшері 12 618 073 000 (он екі миллиард алты жүз он 
сегіз миллион жетпіс үш мың) теңге.  
 
 
4. Қоғам қандай бұқаралық ақпараттар құралдары арқылы акциялардың 
орнықтырылуы туралы жəне дивиденттерді төлеу күні көрсетілген хабарламаның 
атауы. 

Акционерлер арасында акциялардың орналастыруы  жүзеге асқандығына 
байланысты, бұқаралық ақпараттар құралдарында акциялар орналастырымы жəне олар 
бойынша дивиденттер төлемі туралы хабарлама жарияланған жоқ.  
 
 
5. Акциялар туралы мəлімет: 
1) Шығарылымға жарияланған акциялардың жалпы саны, соның ішінде:  
         жай акциялар – 6 560 751 (алты миллион бес жүз алпыс мың жеті жүз елу бір) дана.  
 артықшылық берілген акциялар–жоқ.  
2) Артықшылық берілген акциялар бойынша кепілді дивиденттердің мөлшері– 

Қоғам артықшылық берілген акцияларды шығармайды. Егерде Қоғам артықшылығы 
берілген акциялардың шығарылымын жарияласа, «Қазақстан Қағазы» АҚ Жарғының 
5.6. бабына сəйкес бір артықшылық берілген акциялар бойынша кепілді 
дивиденттердің мөлшері 20 (жиырма) теңге құрайды жəне қаржылық жыл аяқталған 
соң бес ай ішінде төленуі тиіс. 

3) акциялардың айырбасталымы болған жоқ.  
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6. Аукциондарды жəне жазбаларды өткізу тəртібі  туралы Қоғамның ішкі 
құжаттарын қабылдаған жəне бекіткен күні туралы мəлімет 

Осы есепті табыс ету күніне аукциондарды жəне жазбаларды өткізу тəртібі  туралы 
Қоғамның ішкі құжаттарын қабылдаған жəне бекіткен күні туралы мəлімет жоқ. 

  
 

7. Сауда-саттық ұйымдастырушысының тізіміне акцияларды енгізу 
«Қазақстан Қағазы» АҚ акциялары сауда-саттық ұйымдастырушының тізіміне  

енгізілген жоқ. 
 
 

8. Акциялар орналастырылымы туралы мəлімет  
1) акциялар орналастыру мерзімінің басталған күні жəне орналастыру мерзімінің 
аяқталған күні    

акциялар орналастыруының басталған күні– 23 желтоқсан 2005 жылы,  
акциялар орналастыруының аяқталған күні – 31 мамыр 2006 жылы. 
 

2) орналастырылған акциялар жалпы санының алдағы (алдағы) есепті(есептерді) 
бекіту күні жəне келесі есепті ұсыну мерзіміне оналастырылған акцияларға 
алдындағы есептік мерзімдерге төлеу сомалары.  
 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2001 жылдың 11 желтоқсанда шығарылым 
орналастырымы 80 (сексен)жай акциялар туралы  есепті тіркеді.  
          Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі 2004 жылдың 11 қазанда 657 039 (алты жүз елу жеті мың отыз тоғыз) жай 
акциялардың орналастыру нəтижелері  туралы  есепті тіркеді.  

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі 2005 жылдың 15 қыркүйегінде 903 712 (тоғыз жүз үш мың жеті жүз он екі ) жай 
акциялардың орналастыру нəтижелері  туралы  есепті тіркеді.  

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі 2005 жылдың 29 желтоқсанында 2 819 745 (екі миллион сегіз жүз он тоғыз мың 
жеті жүз қырық бес) акциялардың орналастыру нəтижелері  туралы  есепті тіркеді.  
3) есептілік мерзімде  орналастыратын акциялардың жəне олардың орналасу 
бағаларын бекіту қоғам директорлар кеңесінің шешімді қабылдау күні туралы, 
сондай-ақ шектелмеген инвесторлар арасында акциялар орналастыруы туралы 
бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлама.  

«Қазақстан Қағазы» АҚ Директорлар кеңесі- 2 мамыр 2006 жылы № 4/1 
Хаттамасымен  бір дана үшін орналастырым бағасы 3000 (үш мың) теңге, 1 976 500 (бір 
миллион тоғыз жүз жетпіс алты мың бес жүз) дана мөлшерінде жай акциялар 
орналастырымы туралы шешім қабылдады. 

Акционерлер арасында акциялар орналастырымы  жүзеге асқандығына 
байланысты, бұқаралық ақпараттар құралдарында акциялар орналастырымы жəне олар 
бойынша дивиденттер төлемі туралы хабарлама жарияланған жоқ.  
 
4) есептік мерзімге орналастырылған акциялардың саны жəне түрлерге бөлгенде 
орналастырмаған акциялар: 

орналастырған акциялардың саны– 1 976 500 (бір миллион тоғыз жүз жетпіс алты 
мың бес жүз) жай акциялар; 

орналастырмаған акциялардың саны – 203 775 (екі жүз үш мың жеті жүз жетпіс 
бес) жай акциялар. 
 
5) қоғам бастамасымен жəне/немесе акционерлердің талап етуі бойынша  бір жай 
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жəне артықшылық берілген акцияның сатып алу бағасы, акцияны сатып алу  туралы 
шешімнің қабылдаған күні,  сондай-ақ акциялардың сатып алуына  қоғамның кеткен 
шығындары (əр бір сатып алу түріне бөлек-бөлек) есептік мерзімнің  аяқталу  күніне 
сатып алынған акциялардың саны. 
 Қоғам орналастырылған акциялар сатып алуын  жүзеге асырған жоқ. 
 
 Қоғам акцияларды сатып алғанда бағасын анықтау  методикасын акционерлердің 
жалпы жиналысымен бекіткен күні. 
 Қоғам акцияларды сатып алғанда бағасын анықтау  методикасын акционерлердің 
жалпы жиналысымен бүгінгі күнге дейін бекіткен күні жоқ.  
 
 

9. Акцияларды орналастыру (сату) əдістері 
 1) Түр, акциялар саны, орналастыру бағасы мен төлем сомалары көрсетілген 
басымдық сатып алу құқығы: 

 Жай атаулы акцияларды орналастыру 1 976 500 (бір миллион тоғыз жүз 
жетпіс алты мың бес жүз) дана мөлшерінде  басымдық сатып алу құқығы бойынша жүзеге 
асырылды, 3000 (үш мың) теңге орналастырым бағасы бойынша, 5 929 500 000 (бес 
миллиард тоғыз жүз жиырма тоғыз миллион бес жүз мың) теңге төлем бойынша 
қабылдаумен. 
 2) Түр, акциялар саны, орналастыру бағасы мен төлем сомалары көрсетілген 
жазба басталған/аяқталған күнді көрсету арқылы: 
         Жоқ  
 3) Жүргізу күні, түр, акциялар саны, жəне төлем сомалары  көрсетілген аукционі 
арқылы: 
       Жоқ. 
 4) Түр, акциялар саны, жалпы төлем сомасы, алғашқы жəне соңғы сауда-
саттықтың жүргізу күні, есептік мерзім бойынша  сауда-саттықта  бір акцияның  
ең төменгі жəне ең жоғарғы  орналастыру бағасы көрсетіледі, есептік мерзім 
бойынша   бір жай жəне артықшылық берілген акцияның нарықтық  бағасы (есеп 
айырысқан жадайда) 
         Жоқ. 
10. Есептілік мерзімде осы орналастыру нəтижесінде  қоғам алған ақша 
сомасы,саны көрсетілген акциялар төлемінің тəсілдері :   
 1) ақшамен (төлем құжатының реквизиттерін, төлем соммасы жəне төлеушінің 
атауы көрсетілуі керек): 
     Акцияларға  төлеуде мына сомма мөлшерінде  аударылу жүргізілген: 
240 000 000  (екі жүз қырық миллион) теңге, 12 мамыр 2006  жылғы № 186  төлем 
тапсырмасы. Төлеуші –  «Қағазы Инвест» ЖШС. 
37 000 000 (отыз жеті миллион) теңге, 12 мамыр 2006 жылғы № 187 төлем тапсырмасы. 
Төлеуші – «Қағазы Инвест» ЖШС. 
109 161 000 (жүз тоғыз миллион жүз алпыс бір мың) теңге, 12 мамыр 2006 жылғы № 187 
төлем тапсырмасы. Төлеуші – «Қағазы Инвест» ЖШС. 
 167 207 141 (жүз алпыс жеті миллион екі жүз жеті мың жүз қырық бір) теңге, 15 мамыр 
2006 жылғы № 200 төлем тапсырмасы. Төлеуші – «Қағазы Инвест» ЖШС. 
254 985 000 (екі жүз елу төрт миллион тоғыз жүз сексен бес мың) теңге, 15 мамыр 2006 
жылғы № 201 төлем тапсырмасы. Төлеуші – «Қағазы Инвест» ЖШС. 
248 280 972 (екі жүз қырық сегіз миллион екі жүз сексен мың тоғыз жүз жетпіс екі) теңге, 
15 мамыр 2006 жылғы № 202 төлем тапсырмасы. Төлеуші – «Қағазы Инвест» ЖШС. 
174 138 000 (жүз жетпіс төрт миллион жүз отыз сегіз мың) теңге, 16 мамыр 2006 жылғы № 
203 төлем тапсырмасы. Төлеуші – «Қағазы Инвест» ЖШС. 
127 887 (жүз жиырма жеті мың сегіз жүз сексен жеті) теңге, 31 мамыр 2006 жылғы № 270 
төлем тапсырмасы. Төлеуші – «Қағазы Инвест» ЖШС. 
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212 020 (екі жүз он екі мың жиырма) теңге, 31 мамыр 2006 жылғы № 271 төлем 
тапсырмасы. Төлеуші – «Қағазы Инвест» ЖШС. 
 
 2) бағалы қағаздармен  (бағалы қағаздар эмитентінің, оның мекен-жайы, бағалы 
қағаздар жəне олардың саны ұлттық бірдейлендіру нөмірмен, бағалау актісін кім 
дайындады, оның толтыру күні мен бағалау соммасы): 
         Жоқ. 
 
 3) интеллектуалдық қызмет нəтижелеріне құқық  (интеллектуалдық меншік 
бағасының актісін кім дайындады, оның толтыру күні, бағалау соммасы, 
интеллектуалдық меншікті қабылдау-өткізу актісі ): 
         Жоқ. 
      4) несие беруші алдында берешекті өтеу шарты бойынша, акциялар төлемі 
есебіне берешекті өтеу туралы несие беруші органының шешімі, берешекті 
сəйкестендіру актісі: 
        Жоқ. 
 5) қоғам таза табысын бөлу есебінен ( тиісті шешім қабылдаған шешімді 
акционерлердің жалпы жиналысының өткізу  күнін көрсету; акциялар төлеміне 
жіберілген сомма табыстары; бюджетке төленген салық соммасы): 
      Жоқ. 
 6) басқа  мүліктік  құқықтармен   (бағалау актісін кім дайындады, оны толтыру 
күні, бағалау соммасы, мүлікті қабылдау-өткізу актісі көрсетілуі тиіс): 

 13 мамыр  2005 жылғы № 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚРЗ 21б. 1т. 
сəйкес акциялар төлемі үшін  жер учаскелері енгізілді:  

Жалпы жер учаскесінің көлемі 50,4000 га, кадастрлік нөмірі 03-047-058-375,мекен-
жайы: Алматы облысы, Қарасай ауданы, «Жетысу» шаруа қожалықтарының 
Ассоциациясы. Бағалау құны (тəуелсіз бағалау) 1 353 290 400 (бір миллиард үш жүз елу 
үш миллион екі жүз тоқсан мың төрт жүз) теңге құрайды; 

Жалпы жер учаскесінің көлемі 24,4800 га, кадастрлік нөмірі 03-047-058-373,мекен-
жайы: Алматы облысы, Қарасай ауданы, «Жетысу» шаруа қожалықтарының 
Ассоциациясы. Бағалау құны (тəуелсіз бағалау «Apprais Consult») 657 312 480 (алты жүз 
елу жеті миллион үш жүз он екі мың төрт жүз сексен) теңге құрайды; 

Жалпы жер учаскесінің көлемі 5,7600 га, кадастрлік нөмірі 03-047-058-467,мекен-
жайы: Алматы облысы, Қарасай ауданы, «Жетысу» шаруа қожалықтарының 
Ассоциациясы. Бағалау құны (тəуелсіз бағалау «Apprais Consult») 154 661 760 (жүз елу 
төрт миллион алты жүз алпыс бір мың  жеті жүз алпыс) теңге құрайды; 

Жалпы жер учаскесінің көлемі 67,6800 га, кадастрлік нөмірі 03-047-058-466,мекен-
жайы: Алматы облысы, Қарасай ауданы, «Жетысу» шаруа қожалықтарының 
Ассоциациясы. Бағалау құны (тəуелсіз бағалау «Apprais Consult») 1 817 275 680 ( бір 
миллиард сегіз жүз он жеті миллион екі жүз жетпіс бес мың алты жүз сексен) теңге 
құрайды; 

Жалпы жер учаскесінің көлемі 20,1600 га, кадастрлік нөмірі 03-047-058-214,мекен-
жайы: Алматы облысы, Қарасай ауданы, «Жетысу» шаруа қожалықтарының 
Ассоциациясы. Бағалау құны (тəуелсіз бағалау «Apprais Consult») 541 316 160 ( бес жүз 
қырық бір миллион үш жүз он алты мың жүз алпыс) теңге құрайды; 

Жалпы жер учаскесінің көлемі 6,5000 га, кадастрлік нөмірі 03-047-062-146, мекен-
жайы: Алматы облысы, Қарасай ауданы, «Көк Өзек» өндірістік кооперативі. Бағалау құны 
(тəуелсіз бағалау «Apprais Consult») 174 531 500 (жүз жетпіс төрт миллион бес жүз отыз 
бір мың бес жүз) теңге құрайды; 

«Apprais Consult» ЖШС 31 мамыр  2006 жылы дайындалған бағалау туралы есепке 
сəйкес, көрсетілген жер учаскелеріне шексіз иелік ету құқығымен меншіктің нарықтық 
бағасының құны 4 698 387 980 (төрт миллиард алты жүз тоқсан сегіз миллион үш жүз 
сексен жеті мың тоғыз жүз сексен) теңге құрайды.  «Қағазы Инвест» ЖШС жəне 
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«Қазақстан Қағазы» АҚ арасында жер учаскелерін қабылдау-өткізу актісі 31 мамыр 2006 
жылғы.  
 
 7) басқа тəсілдер: 
       Жоқ  
 
10-1. Қоғам ақциялар шығарылымының андеррайтерлары туралы ақпарат 
(эмиссиялық консорциумдар).Осы тармақта келесі ақпаратты көрсету керек:  
1) бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушысының атауы, қоғам жасасқан 
андеррайтер қызметін көрсету шартының нөмірі мен күні, сондай-ақ эмиссиялық  
консорциумның қатысушылары: 
Қоғам осы жарияланған акциялар шығарылымы шеңберінде андеррайтерлардың қызметін 
пайдаланған жоқ. 
 1-1) андеррайтермен акцияларды орналастыру тəсілі туралы. 
       Осы  жариялаған акцияларды орналастыру шеңберінде  Қоғам андеррайтерлердің 
жəне басқа да орналастыру қатысушыларының қызмет көрсетуімен пайдаланған жоқ.  
 
2) дисконттар жəне комиссиялық сыйақылар көлемі, андеррайтерларға немесе  басқа 
орналастырым қатысушаларына төленген (төленуге жататын), өкілдерге жалпы 
орналастыру көлемінен пайыздық көріністе жəне əр бір орналастырылатын 
акциялар мен жəне басқа шығындар туралы дисконттар мөлшері  жəне комиссиялық 
сыйақылар көлемі туралы: 
Қоғам осы жарияланған акциялар шығарылымы шеңберінде андеррайтерлар жəне басқа 
орналастыру қатысушыларының қызметін пайдаланған жоқ;  
 
 3) шығарылым шығындардың негізгі санаттары, листингқа енгізу мен орналастыруы 
туралы.Эмитентің өзі көрсетілген шығындарды төлемеген жағдайда оларды төлейтін 
тұлғаны көрсету керек: 
Қоғамның акциялары листингқа енгізілген жоқ;  
 
4) андеррайтерларды тартпағанда орналастырылған акциялардың есептік кезеңдегі  
саны жəне орналастырудың келешектегі жоспарлары туралы: 
 1 976 500 (бір миллион тоғыз жүз жетпіс алты мың бес жүз) андеррайтерларды 
тартпағанда бірден-бір акционерде жай акциялар орналастырылды. Акционерлерге сатып 
алуға орналастырылмаған жай акциялар ұсынылады.  
 
11. Опциондар орындалуының бағасы жайлы мəліміттер. 
Қоғамда опциондар жоқ. 
 
11-1.Акциялардың баланстық жəне нарықтық құнының тарихы жайлы ақпарат 
    Егерде, қоғам акциялары бағалы қағаздар ұйымдасқан нарығында  айналысуда болса, 
онда акциялардың ең  жоғарғы жəне ең төменгі нарықтық бағасын ең соңғы 
аяқталған үш жыл ішіндегісі жылдар бойынша бөліп мəліметтерді көрсету қажет, 
ең соңғы екі аяқталған жылды тоқсан бойынша, ең соңғы алты ай  акция 
шығарылым проспектісінің күнінен бастап.   
      Акцияның баланстық құны тарихи ақпараты акциялардың баланстық құнының 
мəліміттерін ұстану керек жылдар бойынша бөлу арқылы, ең соңғы екі аяқталған 
жыл тоқсан бойынша бөлумен, ең соңғы алты ай  акцияларды орналастыру кезеңінің 
аяқталған күнінен бастап ( айдың 1 күніне сай).  
             
    Бағалы қағаздар ұйымдасқан нарығында Қоғам акциялары айналыспағандығына  
байланысты, акциялардың нарықтық құны жоқ. 
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Жыл Акцияның баланстық құны 

 
2005  

 
1 480 (бір мың төрт жүз сексен) теңге 

 
 

2004 
 

3 859 (үш мың сегіз жүз елу тоғыз) теңге 

 
2003 

 
 19 924 962 (он тоғыз миллион тоғыз жүз жиырма төрт мың 

тоғыз жүз алпыс екі) теңге 

 
 

Жыл  Тоқсан Акцияның баланстық құны 

  
2005  

I тоқсан 
  
 

II тоқсан 
  
 

III тоқсан 
  

IV тоқсан 
  

3 965 (үш мың тоғыз жүз алпыс бес) теңге 
 

     
 3 813 (үш мың сегіз жүз он үш) теңге 

 
  

2 198 (екі мың жүз тоқсан сегіз) теңге 
  

1 489 (бір мың төрт  жүз сексен тоғыз) теңге 
  
  

  
2004 

I тоқсан 
  

II тоқсан 
  
 

III тоқсан 
 
 

IV тоқсан  
  

3 625 (үш мың алты жүз жиырма бес) теңге 
  

3 695 ( үш мың алты жүз тоқсан бес ) теңге 
 
  

3 722 (үш мың жеті жүз жиырма екі) теңге 
  
  

 3 901 (үш мың тоғыз жүз бір) теңге 
  

 
 

Ай Акцияның баланстық құны 

 
1 мамыр 2006 жылы 

 
1 500 ( бір мың бес жүз) теңге 

 
1 сəуір 2006 жылы 

 
1 500 ( бір мың бес жүз) теңге 

 
 

1 наурыз 2006 жылы 
 

 
1 497  (бір мың төрт жүз тоқсан жеті) теңге 

 
1 ақпан 2006 жылы 

 
1 493 ( бір мың төрт жүз тоқсан үш) теңге 

 
1 қаңтар 2006 жылы 

 

 
1 489 ( бір мың төрт жүз сексен тоғыз) теңге 
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1 желтоқсан 2005 жылы 

 
2 348, 69 ( екі мың үш жүз қырық сегіз) теңге 69 (алпыс 

тоғыз) тиын 

 
 
12. Дивиденттерді төлеу туралы мəлімет 
 
1) аяқталған қаржылық жылдың нəтижелері  бойынша  жай жəне артықшылық 
берілген акциялар ( бюджетке төленген жəне есептелген салық сомасы ) бойынша  
есептелген жəне төленген дивидендтер жалпы сомасы көрсетілген соңғы төлем 
дивидендтер күні акционерлердің санын көрсетумен оларға дивидендтер төлемі   
жүзеге асырылған, тиісті шешім қабылдаған акционерлердің жалпы жиналыс 
хаттамасының реквизиттеріне сілтеме: 
 Акционерлер жалпы жиналысы Қоғамның «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ алған 
несиені өтеу мерзімі аяқталмайынша, 1 сəуір 2007 жылға дейін таза кірісті бөлмеу жəне 
акциялар бойынша дивидендтерді есептемеу туралы бірауыздан шешім (№ 6 Хаттама 29 
желтоқсан 2001 жылы) қабылданды. 
 
2) Аяқталған қаржылық  жылдың нəтижелері бойынша бір жай жəне артықшылық 
берілген акцияға есептелген жəне төленген дивидендтер мөлшері, сондай-ақ   бір жай 
жəне артықшылық берілген акцияның  таза табысы: 

Акционерлер жалпы жиналысы Қоғамның «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ алған 
несиені өтеу мерзімі аяқталмайынша, 1 сəуір 2007 жылға дейін таза кірісті бөлмеу жəне 
акциялар бойынша дивидендтерді есептемеу туралы бірауыздан шешім (№ 6 Хаттама 29 
желтоқсан 2001 жылы)  қабылданғандығына байланысты, бір жай  берілген акцияға 
есептелген жəне төленген дивидендтер мөлшері жоқ. 

 Артықшылық берілген акциялардың болмағандығынан, бір артықшылық берілген 
акцияға есептелген жəне төленген дивидендтер мөлшері жоқ. 

  
 3) Егер дивидендтерді уақытылы емес төлеу бойынша берешектер болса, 
акциялардың орналастыру мерзімінің аяқталу күніне  оның пайда болу себептерін 
жəне  берешек сомасын көрсету қажет, сонымен бірге акционерлердің алдында 
Қоғаммен берешекті  өтеу бойынша қандай шаралар қолданғандығы жайлы 
көрсетілуі тиіс:   
 Акциялар бойынша дивидендтерді уақытылы емес төлеу бойынша берешектер 
жағдайлары жоқ.  
 
 

13. Қоғам тіркеушісі туралы мəлімет  
1)  акцияларды ұстаным тізілімі жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын, 
тіркеушінің атауы жəне орналасқан жері.   

      «РЕЕСТР-СЕРВИС» Акционерлік Қоғамы («РЕЕСТР-СЕРВИС» АҚ) Қоғамның 
тіркеушісі болып табылады.  
       Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ-сы, Розыбақиев к-сі, 
125/7.  
       Байланыс телефондары: +7 (3272) 75-35-94, 75-35-92, факсі: +7 (3272) 75-35-97. 
       Бағалы қағаздар ұстаушылар реестрін жүргізу қызметін атқаруға берілген лицензия № 
0406200402, осы лицензияны  Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 2005 жылдың 20  маусымында берген.  
       2) Қоғамның  акцияларын ұстаным тізілімін жүргізу туралы шарттың күні мен 
нөмірі. 
        28 ақпан 2001жылғы  № 28/02-01.01 тіркеу қызметтерін көрсету  туралы шарт. 
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14. Акциялар орналастыруының мерзімі аяқталған күнде қоғамның 
орнықтырған акцияларына (қоғам сатып алған  акцияларды есептемегенде) он немесе 
одан да көп пайыздары иелік ететін акционерлер туралы мəлімет:   

 
Акционерлердің 
толық атауы– 
заңды тұлғалар 
немесе 
акционерлер жеке 
тұлғалар болғанда 
аты, тегі, əкесінің 
аты.  

Акционердің 
тұлғасын 
куəландыратын- 
құжаттың атауы жəне 
реквизиттері - жеке 
тұлғаның, немесе 
акционердің 
мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) нөмірі 
жəне күні- заңды 
тұлғаның жəне оның 
орналасқан жері  
 

Акционерге 
тиесілі 
акциялардың 
түрі көрсетілген 
акциялардың 
жалпы саны  

Акционерге тиісті 
акциялардың 
пайыздық ара 
салмағы, 
акциялардың 
түрін көрсетумен  
орналастырылған 
акциялардың 
жалпы санына  
 
 

Акционерге тиісті 
акциялардың 
пайыздық ара 
салмағы, дауыс 
беретін акциялардың 
жалпы санына 
  
 
 

 
 «Қағазы Инвест» 
Жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестік 
 

 
31.08.2005 жылғы 
№56621-1910-ТОО  
Заңды тұлғаны 
мемлекеттік қайта 
тіркеу туралы 
куəлігі  
 
Алматы қаласы, 
Алмагүл ы.а., 15  А 
үй. 
 

 
6 356 996 
(алты миллион 
үш жүз елу 
алты мың 
тоғыз жүз 
тоқсан алты) 
жай акциялар 
данасы 

 
Жалпы 
орналастырған 
акциялардың 
санына 
100%дауыс 
беретін 
акцияларға 
иелік етеді.  

 
Жалпы 
орналастырған 
акциялардың 
санына 100%дауыс 
беретін акцияларға 
иелік етеді. 

 
 

15. Акциялар орналастыруының мерзімі аяқталған күнде қоғамның орнықтырған 
акцияларына (қоғам сатып алған  акцияларды есептемегенде) он немесе одан да көп 
пайыздары иелік ететін акционерлер туралы мəлімет орталық депозитарийдің есеп 
жүйесінде болмаған жағдайда,олардың номиналды ұстауындағы номиналды 
ұстаушылар атауы жəне қоғамның акциялар саны  туралы мəлімет; 

Қоғамда номиналды ұстаушы қызметін пайдаланатын акционерлер жоқ.  
 
 
 

Бас директор                 Əріп М.Ə. 
 

Бас бухгалтер       Елгелдиева А.М. 
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