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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

1. Наименование эмитента (в соответствии с Уставом Компании). 
 

 полное                       наименова- сокращенное наименова-

На казахском языке «Қазақстан Қағазы»    
Акционерлік қоғамы 

«Қазақстан Қағазы» АҚ 

На русском языке Акционерное общество «Казах-
стан Кагазы» 

АО «Казахстан Кагазы» 

На английском языке «Kazakhstan Kagazy»  
Joint Stock Company «Kazakhstan Kagazy» JSC 

 
 

2. Данные об изменениях в наименовании эмитента.  
 

дата образования 
 и изменения 

полное 
наименование эмитента 

сокращенное 
наименование эмитента 

05 февраля  2001 года 
(образования) 

Закрытое акционерное общество 
«Казахстан Кагазы» ЗАО «Казахстан Кагазы» 

30 января 2004 года 
(изменение) 

Акционерное общество «Казах-
стан Кагазы» АО «Казахстан Кагазы» 

 
 

3.  Сведения о государственной регистрации/перерегистрации эмитента. 
 

дата государ-  
ственной ре-
гистрации / 
перерегистра-

ции 

номер свидетель-
ства о государст-
венной регистра-

ции /  
перерегистрации 

наименование 
органа, осущест-
вившего государ-

ственную 
регистрацию / 

перерегистрацию 

полное 
наименование 
эмитента 

сокращенное 
наименование 
эмитента 

05 февраля  
2001 года 
 

9046 -1907-АО 

Департамент юс-
тиции Алматин-
ской области Ми-
нистерства юсти-
ции Республики 
Казахстан 
 

Закрытое Ак-
ционерное об-
щество «Ка-
захстан Кага-
зы» 

ЗАО «Казах-
стан Кагазы» 

30 января  
2004 года 
 

9046 -1907-АО 

Департамент юс-
тиции Алматин-
ской области Ми-
нистерства юсти-
ции Республики 
Казахстан 
 

Акционерное 
общество «Ка-
захстан Кага-
зы» 

АО «Казахстан 
Кагазы» 

25 сентября 
2007 года 9046 -1907-АО 

Департамент юс-
тиции Алматин-
ской области Ми-
нистерства юсти-
ции Республики 
Казахстан 

Акционерное 
общество «Ка-
захстан Кага-
зы» 

АО «Казахстан 
Кагазы» 
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4. Регистрационный номер налогоплательщика  600 700 218 722 
 
5. Место нахождения эмитента и коммуникационные  
реквизиты 
 
Республика Казахстан, 040905,  
Алматинская область, Карасайский район, с. Абай 
Телефон: +7 (7272) 973 749, 973 750 
Факс:       +7 (7272) 973 774 
Электронный адрес: kagazy@kagazy.kz 
 Интернет-сайт:         www.kagazy.kz 
 
6. Банковские реквизиты эмитента 
 
ИИК 032 203 914 
БИК 190 501 794 
в Алматинском филиале АО «Альянс Банк» 
 
ИИК 068 467 695 
БИК 190 501 724 
в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк» 
 
7. Виды деятельности эмитента: 
 
В соответствии с Уставом к основным видам деятельности Компании относятся:  
• осуществление в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан 

инвестиционной деятельности; 
• эмиссия собственных ценных бумаг (в том числе акций, облигаций и производных цен-

ных бумаг) покупку и продажу ценных бумаг, оказание инвестиционных услуг, создание 
инвестиционных институтов для обеспечения интересов Компании и его дочерних пред-
приятий; 

• внедрение научно-технических разработок в области бумажной промышленности; 
• арендные, субарендные и лизинговые операции; 
• проведение торгово-закупочных и заготовительных операций на договорной основе с 

предприятиями, организациями, кооперативами и отдельными гражданами; 
• организация, создание и развитие производства продукции, товаров народного потребле-

ния, продуктов питания; 
• осуществление связей с общественностью (паблик рилейшнз); 
• производство видеофильмов, рекламных и презентативных видеороликов и другой собст-

венной продукции; 
• оказание методической, посреднической и рекламной помощи и маркетинга предприяти-

ям Республики Казахстан и зарубежным предприятиям, организациям, кооперативам и 
частным лицам; 

• разработка и участие в развитии новых форм внешнеэкономической деятельности; 
• экспорт произведенной продукции, работ, услуг, в том числе  результате совместной дру-

гими юридическими лицами; 
• создание в установленном порядке совместных предприятий как на территории Респуб-

лики Казахстан, так и за ее пределами; 
• справочно-информационное обслуживание; 
• проведение маркетинговых и социологических исследований; 
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• строительство и открытие собственных магазинов; 
• осуществление коммерческой деятельности и экспортно-импортных операций по приоб-

ретению и реализации продукции и товаров народного потребления; 
• проведение выставок, выставок - продаж, аукционов собственной продукции и продук-

ции организаций Республики Казахстан и зарубежных организаций, состоящих в дого-
ворных отношениях; 

• организация и ведение торговых операций, в том числе за валюту, оптовых и розничных, 
в том числе комиссионных; 

• осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан; 

• операции и работа с недвижимостью; 
• установление и расширение экономических, научно-технических и культурных связей с 

другими государствами, международными организациями и компаниями; 
• разработка и поэтапная реализация программ по развитию бизнеса и торговли; 
• разработка и приобретение новейших технологий, установление деловых связей с зару-

бежными партнерами; 
• консалтинговые услуги по организационным, финансово - экономическим и правовым 

вопросам; 
• организация спортивно-оздоровительной работы; 
• транспортное обслуживание (перевозка сырья, людей и товаров); 
• иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казах-

стан. 
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентст-
вами Республики Казахстан – нет. 
 
Статус финансового агентства с указанием даты, номер постановления Уполномоченного 
органа – нет. 
 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиа-
лов и представительств  эмитента: 
 
филиалов и представительств нет. 
 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при на-
личии отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой от-
четности эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их 
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
 
Аудитор, осуществлявший аудит финансовой отчетности за последние три завершенных 
финансовых года:  
 
Товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Kазахстанаудит» 
 
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан  
№ 0000276 от 24 июня 2004 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 
 

Место нахождения: Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, микрорайон 6, корпус 56 А, 
телефон +7 (7272)  281 401, 282 581  
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Управляющий партнер, Генеральный директор ТОО «BDO Kазахстанаудит»: Кошкимбаев 
Сапар Хайсанович 
 
Аудитор, партнер ТОО «BDO Kазахстанаудит»: Капаева Екатерина Борисовна (квалифи-
кационное свидетельство аудитора №480 от 12 октября 1999 года выданное Квалификацион-
ной комиссией по аттестации аудиторов Республики Казахстан) 
 
Аудитор, партнер ТОО «BDO Kазахстанаудит»: Таипова Разия Камалдиновна (квалифика-
ционное свидетельство аудитора №480 от 12 октября 1999 года выданное Квалификацион-
ной комиссией по аттестации аудиторов Республики Казахстан) 
 
ТОО «BDO Kазахстанаудит» является членом следующих профессиональных ассоциаций: 
• Международной Аудиторской ассоциации BDO International 
• Палаты аудиторов Республики Казахстан  
 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, 
с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, 
предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их при-
надлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
 
Консультанты по юридическим вопросам: ТОО Юридическая фирма «AEQUITAS» является 
членом следующих профессиональных организаций: 
IBA (International Bar Association); 
AIPN (Association of International Petroleum Negotiators); 
EUROBAK (European Business Association of Kazakhstan); 
KPLA (Казахстанская ассоциация юристов нефтегазовой отрасли).  
 
Консультанты по финансовым вопросам:  
• за последние три года – Акционерное общество  «Финансовая компания «Альянс капи-

тал»; 
• в настоящее время - Акционерное общество «Евразийский банк».  
 
АО «Евразийский банк» является членом: 
 

наименование организации место нахождения 

Член Акционерного общества  
«Казахстанская фондовая биржа» 

Республика Казахстан, 050000,  
г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 

Участник Общества Всемирных  
Межбанковских финансовых телекоммуникаций 
S.W.I.F.T. SCRL  

Avenue Adele 1,B-1310,  
La Hulpe, Belgium 

Член Ассоциации финансистов Казахстана Республика Казахстан, 050000,  
г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 

Участник системы обязательного коллективного га-
рантирования (страхования) вкладов (депозитов) фи-
зических лиц Республики Казахстан 

Республика Казахстан, 050000,  
г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 

Ассоциированный участник международной платеж-
ной системы «VISA International» 

VISA International Serviсe Association 
Московское представительство 
Дукат Плейс II ул. Гашека, д.7, офис 
850 Москва, 123056 
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Член клуба банковских аналитиков 
Москва, Средний Овчинниковский 
переулок, дом 4, строение 1 (Анали-
тический центр) 

Член Евразийской промышленной ассоциации (ЕПА) Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 30 

АО «Национальный Процессинговый центр» Республика Казахстан, 050040,  
г. Алматы, м-н Коктем –3, 21 

АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных 
кредитов» 

Республика Казахстан, 050091,  
г. Алматы, ул. Панфилова, 98 

ТОО «Первое кредитное бюро» 
Республика Казахстан, 050059,  
г. Алматы, микрорайон Самал-2,  
ул. Жолдасбекова, 97 

 
В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо 
представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из 
сторон оно было инициировано. 
 
 Расторжение договора с вышеуказанными лицами не имело место. 

 

11.  Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 
принятие предусмотрено Уставом общества). 
       Кодекс корпоративного управления утвержден единственным Акционером 07 февраля 
2006 года. 
 

 РАЗДЕЛ 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 
 

 
12. Структура органов управления эмитента. 
 
Структура органов управления Компании определена ее Уставом. 
В соответствии с Уставом, органами Компании являются: 
• высший орган - Общее собрание акционеров (в случае принадлежности голосующих ак-

ций одному акционеру - данный акционер); 
• орган управления – Совет директоров; 
• единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 
 

Общее собрание акционеров - является высшим органом Компании. 
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев 

по окончании финансового года. 
В случае принадлежности всех голосующих акций одному акционеру, Общие собрания 

акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республи-
ки Казахстан и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким 
акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде. 

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Компании по 
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Компании. 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие во-
просы: 
• внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции; 
• утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в не-

го; 
• добровольная реорганизация или ликвидация Компании; 
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• принятие решения об увеличении количества объявленных акций Компании или измене-
нии вида неразмещенных объявленных акций Компании; 

• определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Компании, а также их 
изменение; 

• определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание 
ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 

• определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 
его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и ус-
ловий выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 

• определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании; 
• утверждение годовой финансовой отчетности; 
• утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за отчетный финансовый 

год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера 
дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Компании; 

• принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 
Компании при наступлении случаев, предусмотренных положением Устава; 

• принятие решения об участии Компании в создании или деятельности иных юридических 
лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих два-
дцать пять и более процентов от всех принадлежащих Компании активов;  

• определение формы извещения Компанией акционеров о созыве Общего собрания ак-
ционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации; 

• утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Компа-
нией в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
• определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Компании, 

в том числе определение средства массовой информации; 
• введение и аннулирование «золотой акции»; 
• иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики 

Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 
Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельно-

стью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Респуб-
лики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
• определение приоритетных направлений деятельности Компании; 
• принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров; 
• принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их раз-
мещения (реализации); 

• принятие решения о выкупе Компанией размещенных акций или других ценных бумаг и 
цене их выкупа; 

• предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании; 
• определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Компании; 
• определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, из-

брание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции испол-
нительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 

• определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования ру-
ководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа); 

• определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты тру-
да и премирования работников службы внутреннего аудита; 
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• в случае приобретения Компанией статуса публичной компании, назначение, определе-
ние срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномо-
чий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения кор-
поративного секретаря 

• определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оцен-
ке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Компании либо являю-
щегося предметом крупной сделки; 

• утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании (за ис-
ключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия 
и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Компании; 

• принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Компании и ут-
верждение положений о них; 

• принятие решения о приобретении Компанией десяти и более процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по 
вопросам их деятельности; 

• увеличение обязательств Компании на величину, составляющую десять и более процен-
тов размера его собственного капитала; 

• выбор регистратора Компании в случае расторжения договора с прежним регистратором; 
• определение информации о Компании или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
• принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Ком-

панией имеется заинтересованность; 
• иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом 

Компании, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционе-
ров. 

 
       Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с 
Уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, 
противоречащие решениям Общего собрания акционеров. 

 
 Руководитель исполнительного органа Компании – Генеральный директор Компании 

может быть избран в члены Совета директоров, но не может быть избран председателем Со-
вета директоров. 

 Совет директоров состоит из 8 (восьми) человек, 2 (два) человека из которых, являются 
независимыми директорами. 

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседа-
ния, осуществляет иные функции, определенные Уставом Компании. В случае отсутствия 
Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директо-
ров по решению Совета директоров. 

 
Исполнительный орган – Генеральный директор Компании является единоличным ис-

полнительным органом Компании, осуществляющим руководство текущей деятельностью 
Компании. 

Генеральный директор Компании вправе принимать решения по любым вопросам дея-
тельности Компании, не отнесенные Уставом или действующим законодательством Респуб-
лики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Компании. 

Генеральный директор Компании выполняет решения Общего собрания акционеров и Со-
вета директоров.  
К компетенции Генерального директора относится: 

• Организация выполнений решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
• Действие от имени Компании, без доверенности, в отношениях с третьими лицами; 
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• Выдача доверенности на право представления Компании в его отношениях с третьими 
лицами; 

• Осуществление приема, перемещения и увольнения работников Компании, применения к 
ним мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, установление размеров 
должностных окладов работников Компании и персональных надбавок к окладам в соот-
ветствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников 
Компании; 

• Осуществление иных функций, определенных Уставом Компании, решениями Общего 
собрания акционеров. 

 
13. Члены Совета директоров эмитента. 
 

фамилия, 
имя,  

при наличии 
отчество 

дата 
рождения 

занимаемые 
должности за по-
следние три года и 

в настоя- 
щее время, в т.ч.  

 по совмести-
тельству 

доля уча-
стия в 

уставном 
капитале 
Компании

доля уча-
стия 

в уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 
организаций 
Компании 

изменения  
в составе 
Совета ди-
ректоров 
в течение 
предыдущих 
двух лет 

Богдай  
Юрий Яро-
славович 
 

29.08.1969 г. 

с 12.05.2008 г. – по 
настоящее время 
директор ТОО «Ка-
газы Инвест», 
директор ТОО «Ка-
газы Инвестмент» 
  
с 26.05.2008 г. - по 
настоящее время  
председатель Со-
вета директоров 
 
с  06.02.2007 г. – по 
настоящее время 
директор Департа-
мента развития 
бизнеса АО «Ка-
захстан Кагазы» 
 
с 08.04.2004 г. – по 
05.02.2007 г.  ди-
ректор ТОО Кагазы 
Трейдинг» 

нет нет 

Решением Со-
вета директо-
ров от  
26 мая 2008 
года избран 
председателем 
Совета дирек-
торов 
 
Решением 
единственного 
акционера от  
29 апреля 2008 
года избран 
членом Совета 
директоров 
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Жунус  
Баглан Аб-
дуллаулы 

 

04.05.1965 г. 

с 29.04.2008 г.- по 
настоящее время  
член Совета ди-
ректоров  
АО «Казахстан 
Кагазы» 
 
с 27.10 2003 г. –  
29.04.2008 г. Пред-
седатель Совета 
директоров АО 
«Казахстан Кагазы» 
 
с 30.05.2007 г. – 
07.05.2008 г. 
директор ТОО 
«Кагазы Инвест» 
 
с 25.05.2007 г.-
07.05.2008 г. – ди-
ректор 
ТОО «Кагазы Ин-
вестмент лтд» 
 
с 30.05.2007 г.-
12.05.2008 г.  – ди-
ректор ТОО «Хол-
динг Инвест» 
 

нет нет 

Решением 
единственного 
акционера от  
01 июня 2007 
года избран 
председателем 
Совета дирек-
торов 
 
 
 
Решением 
единственного 
акционера от 
29 апреля 2008 
года избран 
членом Совета 
директоров 

Əріп  
Мақсат 
Əскерулы 

 

07.10.1973 г. 

с 28.04.2008 г. – по 
настоящее время -
член Совета дирек-
торов АО «Казах-
стан Кагазы» 
 
с 10.02. 2003 г. –  
28.04.2008 г. Гене-
ральный директор 
АО «Казахстан Ка-
газы» 
 
 

нет нет 

Решением 
единственного 
акционера от  
01 июня 2007 
года избран 
членом Совета 
директоров 
 
Решением 
единственного 
акционера от 
29 апреля 2008 
года избран 
членом Совета 
директоров 
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Тулегенов  
Сергей Ер-
меккалиевич 

 

25.08.1964 г. 
 
 
 

с 28.04.2008 г. – по 
настоящее время -
Генеральный ди-
ректор АО «Казах-
стан Кагазы» 
 
с 2004 г.–  
28.04.2008 г. Замес-
титель Генерально-
го директора АО 
«Казахстан Кагазы» 
 

нет нет 

Решением 
единственного 
акционера от  
01 июня 2007 
года избран 
членом Совета 
директоров 
 
Решением 
единственного 
акционера от 
29 апреля 2008 
года избран 
членом Совета 

Диханбаева 
Шынар Нур-
бековна 
 

13.03.1974 г. 

с 2001 года – по на-
стоящее время Фи-
нансовый директор 
АО «Казахстан Ка-
газы» нет нет 

Решением 
единственного 
акционера от 
29 апреля 2008 
года избрана 
членом Совета 
директоров 
 

Валитов 
Александр 
Ильдарович 
 

16.02.1956 г. 

с 03.01.2008 г.- по 
настоящее время 
Генеральный ди-
ректор  ТОО «Ka-
gazy Recycling» 
 
с 13.08.2007 г. – 
03.01.2008 г. Пер-
вый заместитель 
Генерального ди-
ректора ТОО «Ka-
gazy Recycling» 
 
2005 г. - 2007 г. 
Генеральный ди-
ректор АО «Ка-
дамжайский сурь-
мяный комбинат» 
(Республика Кыр-
гызстан) 
 

нет нет 

Решением 
единственного 
акционера от 
29 апреля 2008 
года избран 
членом Совета 
директоров 
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Сыпатаева 
Мадина Ша-
яхметкызы  
  
независимый 
директор 

10.05.1979г. 
 

с 06.2005  г.- по 
настоящее время - 
Управляющий 
партнер 
Консалтинговой 
компании 
«BusinessExpert-
M», г. Астана 
 
с 06.2003 г.–  
05.2005 г. советник 
Президента по кор-
поративному раз-
витию АО «Агро-
машхолдинг»

нет нет 

Решением 
единственного 
акционера от  
29 апреля 2008 
года избрана 
членом Совета 
директоров 

Байдильдаев 
Азамат Аска-
рович 
 
независимый 
директор 

06.06.1976г. 
 

c 2001 г. – по на-
стоящее время 
глава отделения  по 
работе с потребите-
лями ABN AMRO 
Bank Kazakhstan: 

нет  нет  

Решением 
единственного 
акционера от  
29 апреля 2008 
года избран 
членом Совета 
директоров 

 
Решением единственного акционера Компании:  
• от 01 июня 2007 года господин Ахметов Айдар Булатович избран членом Совета дирек-

торов; 
• от 29 апреля 2008 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров гос-

подина Ахметова Айдара Булатовича. 
 
13-1. Комитеты Совета директоров - нет. 
 
14. Исполнительный орган эмитента (единоличный исполнительный орган). 
 

фамилия, имя, 
при наличии 
отчество 

дата 
рождения 

занимаемая должность за по-
следние три  года 

и в настоящее время, 
в т. ч. по совместительству 

доля уча-
стия в 

уставном 
капитале 
Компании 

доля уча-
стия в 

уставном 
капитале 
других 

организаций 

Тулегенов  
Сергей Ермек-
калиевич  

 

25.08.1964 г. 

с 28.04.2008 г.- по настоящее 
время 
Генеральный директор  
АО «Казахстан Кагазы» 
 
с 2004 г. – 28.04.2008 г. замести-
тель Генерального директора 
АО «Казахстан Кагазы» 
 

нет нет 

 
 
15. Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется. 
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16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам сполнительного 
органа и другим руководящим лицам эмитента. 

 
  Вознаграждение в денежной форме за последние три месяца (апрель, мая и июнь месяцы 

2008 года), предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций, было выплачено 
членам Совета директоров и Генеральному директору Компании в сумме 5 083 000 (пять 
миллионов восемьдесят три тысячи) тенге. 
 
       Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате вышеуказанным ли-
цам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске обли-
гаций, составляет 21 396 000 (двадцать один миллион триста девяносто шесть тысяч) тенге.  
 
17. Организационная структура эмитента. 
 
1) Организационная структура Компании представлена в Приложении №1 к настоящему 
Проспекту выпуска облигаций. 
 
2) Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и предста-
вительств эмитента.                                                                                                
 
На 01 июля 2008 года общее количества сотрудников Компании составляет 1082 человек; 
 
3) Сведения о  руководителях структурных подразделений Общества.  
 
фамилия, имя, при 
наличии отчество 

год 
рождения 

структурное 
подразделение 

занимаемая должность 
в настоящее время 

Манги Аллессандро 
Азам Раджионеволи  30.01.1961 г.  Управляющий директор  

по инвестициям 
Багитова Айман 
Магзамовна 16.05.1979 г. Департамент по корпора-

тивным вопросам Директор департамента 

Диханбаева Шынар 
Нурбековна 13.03.1974 г. Финансовый департамент Финансовый  директор 

Поварова Анна Ива-
новна 28.05.1933 г. Отдел внутреннего аудита Начальник отдела  

Шустова Гульнара 
Альмухамедовна 12.01.1971 г. Отдел бухгалтерии Главный бухгалтер  

Губер Николай 
Вольдемарович 27.12.1980 г. 

Отдел корпоративного 
финансирования и бюд-
жетного контроля 

Начальник отдела  

Пархоменко Денис 
Николаевич 12.10.1976 г. Отдел отчетности и фи-

нансового анализа Начальник отдела  

Когутюк Таисия 
Александровна  19.07.1981 г. Административный де-

партамент директор департамента 

Жамбузова Ляззат 
Танатаровна 16.02.1979 г. Отдел правового монито-

ринга Начальник отдела  

Евтушенко Ирина 
Владимировна 27.12.1965 г. Коммерческий департа-

мент Директор департамента 

Богдай Юрий Яро-
славович 29.08.1969 г. Департамент развития 

бизнеса Директор департамента 

Ким Нэлли Фе-
ликсовна 11.09.1979 г. Отдел  внутренних  и  

внешних  связей Начальник отдела 
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Белочкин Владислав 
Анатольевич 31.07.1973 г. Департамент информаци-

онных технологий Директор департамента 

Сагинбеков Рафик 
Нарлыханович 19.04.1968 г. Служба безопасности Начальник службы 

Жекебытыров Ка-
нат 
Кайрбекович 

28.05.1966 г. Хозяйственный отдел Начальник отдела 

 
 

РАЗДЕЛ 3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИ-
ТЕНТА 

 
18. Акционеры (участники) эмитента. 
 

1) Общее количество акционеров (участников) эмитента и информация об акционерах 
(участниках), владеющих десятью и более процентами долей (размещенных и голо-
сующих акций) эмитента. 

 

№ 
 

полное наименование 
акционера 

сокращенное 
наименование 
акционера 

место нахождения 
акционера - 

юридического лица 

доля участия  
в уставном 
капитале, % 

 
 
1 

 
 

Товарищество с огра-
ниченной ответственно-
стью «Кагазы Инвест-
мент ЛТД» 

ТОО «Кагазы 
Инвестмент 
лтд» 

Республика 
Казахстан, город 
Алматы, 050060, 
микрорайон 
Алмагуль, д. 15 «А» 

100,00 

 
2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента напрямую, но об-
ладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации. Нет. 
 
19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более про-
центами акций (долей). 
 

полное наименова-
ние юридического 

лица 

 
 

место нахождения 
 

вид деятельно-
сти 

ф. и. при на-
личии отче-
ство первого 
руководителя 

доля уча-
стия 

в уставном 
капитале, 

% 
Товарищество с ог-
раниченной ответст-
венностью «Kagazy 
Recycling» 

Республика Казахстан, 
Алматинская область, 
Карасайский район,  
с. Абай 

Производство 
бумажной про-
дукции 

Валитов 
Александр 
Ильдарович 

100,00 
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Товарищество с ог-
раниченной ответст-
венностью «Prime 
Estate Activities Ka-
zakhstan» 

Республика Казахстан, 
Алматинская область, 
Карасайский район, 
Карагалинский С.О.,   
с. Карагайлы,  
ул. Макатаева, д.66 

развитие не ос-
военных зе-
мельных участ-
ков под про-
мышленный де-
велопмент, 
управление про-
ектами создания 
объектов не-
движимости, 
строительство и 
эксплуатация 
объектов инду-
стриально-
промышленного 
и складского 
назначения 

Сильвио Ип-
полити 100,00 

ООО «СибИнвест» 

Российская Федерация, 
Новосибирская об-
ласть, 
 г. Новосибирск, 
ул.Каменская, д. 78/2 

коммерческо-
посредническая 
деятельность 

Головко 
Игорь Нико-
лаевич 

95,00 

 
 
 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концер-
нах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
 
Компания не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, кон-
цернах,  консорциумах.  
 

дата вступления наименование организации место 
нахождения 

28.02.2005 год Член Американской торговой пала-
ты 

Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Сатпаева, 29/6, Office Tower, 
10-й этаж 

01.03.2005 год 

Участник Республиканского объе-
динения юридических лиц «Союз 
товаропроизводителей и экспорте-
ров Казахстана»

Республика Казахстан, г. Астана, 
район Алматы, ул. Сембинова, 53 

24.11.2005 год 

Участник объединения юридических 
лиц «Ассоциация предприятий ме-
бельной и деревообрабатывающей 
промышленности Республики Ка-
захстан» 

Республика Казахстан, г.Алматы, 
пр. Абая 1, оф.513 

20.07.2007 год Член Европейской Бизнес Ассоциа-
ции Казахстана (ЕВРОБАК) 

Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Желтоксан, 146 (148) 

 
21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 
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наименование 

юридического лица
основание появления 
аффилиированности местонахождение вид деятельно-

сти 
 
ТОО «Холдинг Ин-
вест» 
    

пп. 4),5) п.1 ст.64 
Закон РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Республика Казахстан, 
040923, Алматинская 
область, Карасайский 
район, с. Абай 

Коммерческо-
посредническая 
деятельность 

 
ТОО «PEAK 
Akzhal» 
 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика Казахстан, 
040923, Алматинская 
область, Карасайский 
район, с. Абай 

Коммерческо-
посредническая 
деятельность 

ТОО «Кагазы 
Трейдинг» 
 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика Казахстан, 
040923, Алматинская 
область, Карасайский 
район, с. Абай 

Оптовая и 
розничная 
торговля 
целлюлозно-
бумажной 
продукцией 

 
ТОО «Kazupack 
Ltd» 
 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика Казахстан, 
050004, г. Алматы,  
ул. Бекмаханова, 96 В 

Произвдство 
гофрированного 
картона и изделий 
из него 

 
ТОО «PEAK 
Aksenger» 
 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика Казахстан, 
040923, Алматинская 
область, Карасайский 
район, с. Абай 

Строительство и 
эксплуатация 
объектов 
индустриально-
промышленной 
недвижимости 

 
ТОО «АльпЛагерь 
Туюк-Су» 
 

пп. 4), 5) п.1 ст.64 
Закон РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Республика Казахстан, 
050020, г.Алматы,  ул. 
Горная, 630 

Коммерческо-
посредническая 
деятельность  

 
ТОО «Спартак» 
 

пп. 4), 5) п.1 ст.64 
Закон РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Республика Казахстан, 
050040, г.Алматы,  
ул. Минусинская, 46 

Организация и 
проведение 
спортивных и 
туристических 
мероприятий  

 
ООО «ЭкопакА-
зия» 
 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика 
Кыргызстан, г.Бишкек, 
микрорайон №11,18, 
кв.42 

Изготовление и 
реализация 
гофротары 

 
ООО «Ekotrade 
Asia» 
 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика 
Узбекистан, г.Ташкент, 
ул.Рашидова, 96-а 

Производство 
бумажной и 
картонной тары 
всех видов 

 
ООО «Ekopak 
Osiyo» 
 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика 
Узбекистан, г.Ташкент, 
ул.Юнусабад 6, д.43, 
кв.32 

Производство 
бумажной и 
картонной тары 
всех видов 

ООО «Raw Material 
Company» 
 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика 
Кыргызстан, г.Бишкек, 
Октябрьский р-н, 
пер.Елецкий, 85, кв.2 

Сбор, заготовка, 
хранение, 
транспортировка 
бумажной 
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продукции и 
мукулатуры 

 
ООО «Osiyo Qogoz 
Markazi» 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика 
Узбекистан, г.Ташкент, 
ул.Ш.Рашидова, 96-а 

Производство 
бумажной и 
картонной тары 
всех видов 

ТОО «Кагазы Ин-
вест» 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика Казахстан, 
050060, г. Алматы,  
мкр-н Алмагуль, 15А 

Коммерческо-
посредническая 
деятельность 

ТОО «Спортивно-
оздоровительный 
горнолыжный ком-
плекс  
«Қарлы Тау» 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика Казахстан, 
050060, г. Алматы,  
мкр-н Алмагуль, 15А 

Коммерческо-
посредническая 
деятельность 

АО «Астана-
Контракт» 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика Казахстан, 
050008, г.Алматы,  
ул. Муканова, д.230 

Логистическая 
деятельность 

ТОО «Астана-
Контракт» 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика Казахстан, 
480100, г. Алматы, 
пр.Абая, дом 15, кв.7 

Логистическая 
деятельность 

ТОО «Paragon De-
velopment» 

пп. 6) п.1 ст.64 Закон 
РК «Об акционерных 
обществах» 

Республика Казахстан, 
050059, г.Алматы,  
ул. Азербаева, д.58 

Логистическая 
деятельность 

        
 

должностные лица, 
ф.и.о. занимаемая должность основание появления аффи-

лиированности 

Сильвио Ипполити 
Генеральный директор  
ТОО «Prime Estate Activities 
Kazakhstan» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Валитов Александр Иль-
дарович 

Генеральный директор  
ТОО «Kagazy Recycling» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК 
«Об акционерных обществах» 

Жекебатыров Канат 
Кайрбекович 

Директор ТОО «АльпЛагерь 
Туюк-Су»,  ТОО «Спартак»,  
ТОО «Кагазы Гофротара», 
ТОО «Кагазы Процессинг» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Жапаров Фархад Маму-
тович 

Директор  
ТОО «Кагазы Трейдинг» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Сыдыков Максадбек Ка-
римбекович  Директор ООО «ЭкопакАзия» пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  

«Об акционерных обществах» 
Касумов Ровшан  
Иолчу Оглы 

Директор  
ТОО «Kazupack Ltd» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Шукурова Дилорам Маг-
мурджановна 

Директор  
ООО «Ekotrade Asia» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Мамаджанов  Шухрат 
Шавкатович 

Директор  
ООО «Ekopak Osiyo» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Истомин Владимир Вик-
торович 

Директор  
ООО «Raw Material Company» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Ибодов Узбекхон На-
зруллаевич 

Директор ООО «Osiyo Qogoz 
Markazi», ООО «Qogoz Baraka 
Invest» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Есимбеков Бек Канатович Директор ТОО «PEAK Akzhal» пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
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«Об акционерных обществах» 
Назаров Александр Ва-
сильевич 

Директор  
ТОО «СОГЛК «Карлы Тау» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Головко Игорь Николае-
вич Директор ООО «СибИнвест» пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  

«Об акционерных обществах» 

Сабитұлы Асет Директор  
ТОО «PEAK Aksenger» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Лоскот Владимир 
Николаевич 

Президент  
АО «Астана-Контракт» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Кушенов Сергей Налибе-
кович 

Генеральный директор  
ТОО «Paragon Development» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Ромашов Н.Т. Директор  
ТОО «Астана-Контракт» 

пп. 3) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

 
 
 

фамилия, имя, отчество аффилиированные лица основание появления аффи-
лиированности 

Əріп Мақсат Əскерұлы Супруга - Əріп Шолпан 
Əскерқызы 

пп. 2) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Жунус Баглан 
Абдуллаулы 

Супруга – Жунусова Ирина 
Ярославовна 

пп. 2) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Тулегенов Сергей 
Ермеккалиевич 

Супруга – Мусагалиева 
Эльмира Тургалиевна 

пп. 2) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Богдай Юрий 
Ярославович 

Отец – Богдай Ярослав Гри-
горьевич 
Мать – Богдай Лидия Василь-
евна 
Супруга – Завалей Татьяна 
Игоревна 
Сын – Богдай Ярослав Юрье-
вич 

пп. 2) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Валитов Александр 
Ильдарович 

Отец -Валитов Ильдар Абдул-
хакович 
Мать - Валитова Эльвира Гри-
горьевна 
Жена - Волкова Татьяна Ана-
тольевна 
Сын - Валитов Сергей Алек-
сандрович 
Сын - Валитов Григорий Алек-

пп. 2) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 

Диханбаева Шынар Нур-
бековна  

Мать – Анарбекова Жазылхан  
Муж – Есперов Ерженис 
Райымкулович 
Дочь – Райымкулова Алия Ер-
женискызы 
Сын – Райымкулов Али Ерже-
нисулы 
Сестра – Диханбаева Назым 
Нурбековна 
Мать мужа – Озбекова Батима 
Сестра мужа - Исперова Май-

 
 
 
 
 
пп. 2) п.1 ст.64 Закон РК  
«Об акционерных обществах» 
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гуль Райымкуловна 
Сестра мужа - Есперова Алма-
гуль Райымкуловна  
Сестра мужа – Есперова Жа-
нылсын Райымкуловна 
Сестра мужа – Есперова Дари-
га Райымкуловна 
Брат мужа - Исперов Гани 
Райымкулович 
Брат мужа – Райымкулов Габит 
Райымкулович 

 
 
 
 
 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц за последний год. 
 

№ 
дата  

заключения 
 сделки 

наименование 
юридического лица 

место нахожде-
ния сумма сделки 

орган при-
нявший 
решение 

 
 
 
 
 
 
 
1 23 июля  

2007 года 

«Kazakhstan Kagazy 
plc» 
«Megasol Invest-
ments ltd» 
Coenagrion Holding 
BV» 
ТОО «Кагазы Ин-
вестмент лтд» 
ТОО «Prime Estate 
Activities 
Kazakhstan» 
ТОО «PEAK 
Akzhal» 

РК, 050060, г. Ал-
маты, 
мкр.Алмагуль, д. 15 
«А» 
РК, Аматинская 
область, Карасай-
ский район, Кара-
галинский С.О.,  
с. Карагайлы,  
ул. Макатаева, д.66 
РК, Алматинская 
область, Карасай-
ский район,  
с. Абай 
 
 

 
101 673 420,00 
долларов 
США 

Акционер 

2 23 октября  
2007 года 

ТОО «Kagazy Recy-
cling» 

РК, Алматинская 
область, Карасай-
ский район,  
с. Абай 

10 000 000,00  
долларов 
США 

Акционер 

3 19 октября  
2007 года 

«Kazakhstan Kagazy 
plc» 
«Megasol Invest-
ments ltd» 
Coenagrion Holding 
BV 
ТОО «Кагазы Ин-
вестмент лтд» 
ТОО «Kagazy Recy-
cling» 

Указаны в строках 
1 и 2 

10 000 000,00  
долларов 
США 
 

Акционер 

4 06 декабря  
2007 года 

ООО «QOGOZ 
BARAKA INVEST» 

Республика Узбе-
кистан, г.Ташкент, 

5 000,00  
долларов Акционер 
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ул.Ш.Рашидова,  
96-а 

США 

5 13 декабря 
2007 год 

«Kazakhstan Kagazy 
plc» 
«Megasol Invest-
ments ltd» 
Coenagrion Holding 
BV 
ТОО «Кагазы Ин-
вестмент лтд» 

Указаны в строках 
1 и 2 

24 000 000,00 
долларов 
США 

Акционер 

6 14 декабря  
2007 года 

«Kazakhstan Kagazy 
plc»  
ТОО «Kagazy Recy-
cling» 
ТОО «Кагазы Гоф-
ротара» 
 
ТОО «KAZUPACK 
Ltd» 

Указаны в строках 
1 и 2 
Республика 
Казахстан, 
Алматинская 
область, 
Карасайский район, 
Раимбекский С. О.,  
с. Абай 

38 400 000,00 
долларов 
США 

Акционер 

7 19 декабря  
2007 года 

ТОО «Кагазы Ин-
вестмент ЛТД» Указан в строке 1 

24 000 000,00 
долларов 
США 

Акционер 

8 20 декабря  
2007 года 

ТОО «Kagazy Recy-
cling» Указано в строке 1 283 176 704,26 

тенге 
Акционер 

9 25 декабря  
2007 года 

ТОО «PEAK 
Aksenger» 

РК, Алматинская 
область, Карасай-
ский район,  
с. Абай 

6 113 000,00 
тенге 

Акционер 

10 28 декабря  
2007 года 

ТОО «Kagazy Recy-
cling» 
Смагулов Нурлан 
Кушанович 

Указано в строке 1 
 
 
 

16 800 000,00 
тенге 

Акционер 

11 20 марта  
2008 года 

ТОО «Kagazy Recy-
cling» Указано в строке 2 33 411 296,47 

тенге 
Акционер 

12 03 марта  
2008 года 

«Kazakhstan Kagazy 
plc» «Megasol In-
vestments ltd» 
«Coenagrion Hold-
ing BV» 
ТОО «Кагазы Ин-
вестмент лтд» 

Указаны в строках 
1 и 2 

58 500 000,00 
долларов 
США 
 

Акционер 

13 19 марта 
2008 года 

ТОО «Kagazy Recy-
cling» Указано в строке 2 7 576 461 737 

тенге 
Акционер 
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РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

 
 

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по ос-
новным видам деятельности эмитента. 
 
Бумажный бизнес. 
 
    Рост промышленности в последнее время привел к возрастающему спросу на упаковочные 
средства и материалы. Только за последние три года бумажный рынок и рынок производства 
гофропродукции удвоился. Изменилась и качественная структура рынка. До 2001 года 90% 
потребляемой бумажной продукции в Казахстане составлял импорт. Сейчас в Казахстане 
отечественные производители занимают более 60% доли рынка. Основные производители 
гофротары и конкуренты представлены ниже в таблице. 
 
Организации, являющиеся конкурентами Компании в сфере производства бумаги: 
 
№ 
п/п наименование Адрес оборудование объем произ-

водства м2 

1 

Картонажный 
полимерно-
полиграфический 
комбинат АО 
«Каполиграф» 

г. Семипалатинск

Гофролинии - производство 
Швеция и Россия 
 Флексопринтер - производст-
во Германия 2100; 1050 
 

2 000 000 – 
2 200 000 

2 
Илийский Кар-
тонно-бумажный 
комбинат 

Алматинская об-
ласть 

Гофролиния - производство 
Китай 
Флексопринтер - производст-
во Китай 1400 

2 000 000 – 
3 000 000 

3 «Эконика» г. Актобе Оборудование -производство 
Россия 1050 500 000 

4 «Казгер» г. Алматы Оборудование - производство 
Турция 1050 200 000 

5 ТОО  
«Кос АУПП-1» г. Алматы 

Гофролиния - производство 
Китай  
Флексопринтер производство 
Китай 1050 

200 000 

6 

Павлодарский 
картонно-
рубероидный за-
вод 

г. Павлодар Оборудование -производство 
Россия 200 000 

7 ТОО «Гофрапак» г. Павлодар Оборудование - производство 
Россия 100 000 

 
На сегодняшний день основную долю рынка составляет потребление простых четырех-

клапанных гофрокоробов (84%). В последующие годы ожидаются изменения в структуре 
гофропотребления, которые обусловлены, прежде всего, новыми требованиями рынка. К 
упаковке предъявляется все больше требований по  механическим и технологическим свой-
ствам, по защите товара при транспортировке на значительные расстояния. Производство 
новых более качественных  видов  упаковки, должно отличаться от аналогичной продукции 
конкурентов и способствовать более эффективному продвижению изделий  на рынке. 
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Складская недвижимость. 
Рост промышленного производства и стабильное внутреннее потребление в Республике 

Казахстан, а так же увеличение внешнеторгового оборота страны способствуют увеличению 
потребности в индустриально – логистических парках, где производится полный цикл обра-
ботки, транспортировки и хранения товаров.  

Развитию рынка Интегрированных логистических парков, так же способствует  выгодное 
географическое расположение РК в центре Евразийского континента, что определяет ее гео-
политическую роль – транзитного моста между Европой и Азией. В частности, Алматы, как 
и Астана являются региональными центрами международного транспортного коридора Юго-
Восточная Азия-Европа (ТРАСЕКА).  

Наиболее высокие показатели площади складских помещений на каждую тысячу человек 
в настоящее время достигнуты в Алматы - 39 м2/1000 чел. Тем не менее, город уступает по 
этому показателю таким мегаполисам как, Москва – (81 м2/1000 чел.), Будапешт – (550 
м2/1000 чел.), Прага - (780 м2/1000 чел.) или Варшава – (900 м2/1000 чел.). 

Прогноз развития складских площадей в Алматы, проведенный компанией Jones Lang 
LaSalle, показывает, что при существующих темпах строительства, только к 2013 году пред-
ложение сможет удовлетворить спрос на склады классов «А» и «В». По оценкам тех же экс-
пертов, спрос на склады класса «А» и «В», в данный момент, превышает предложение в 3,1 
раза. 
 
  Организации, являющиеся конкурентами Компании в  сфере складской недвижимости: 
 
№ 
п/п Наименование Адрес класс 

складов 
площадь м2 

 

1 Индустриально – логистический 
центр DAMU 

г. Алматы,  
п. Байсерке, 20 км А 50 000 

2 Almaty International Logistics Park  
г. Алматы, Турксиб-
ский район, (Аэро-
порт) 

А 45 000 

3 Тау Терминал г. Алматы, поселок 
Отеген Батыра, 15 км А 14 400 

4 High Tech Logistic г. Алматы, Илийское 
шоссе, 1 км А 33 500 

  
 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впослед-
ствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 

 
      Нет. 
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуще-
ствления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и 
органа, выдавшего данный документ. 
 

Согласно Закона Республики Казахстан «О лицензировании» № 214-III от 11 января 2007 
года, деятельность по сдачи складских площадей в аренду  и производству бумажной про-
дукции лицензированию не подлежит.  

 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года 
или за период фактического существования в принятых физических или количествен-
ных единицах измерения. 
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В сфере складской недвижимости 
 

Ввод Логистического Центра «PEAK» в эксплуатацию произошел в декабре 2007 года. За 
период, с декабря месяца 2007 года по настоящее время, загрузка площадей увеличилась до 
100%. 
 

Арендуемая пло-
щадь на  

31 января  
2008 года 

Арендуемая 
площадь на  
29 февраля  
2008 года 

Арендуемая пло-
щадь на  

31 марта  
2008 года 

№ 
п.п. 

Наименование ком-
пании 

% кв.м % кв.м % кв.м 

1 Coca-Cola 15,00 5 400 15,00 5 400 15,00 5 400 

2 Алсу 3,00 1 080 3,00 1 080  3,00 1 080 

3 RG Brands 8,00 2 880 31,00 11 160 31,00 11 160 

4 Efes - - 11,00 3 960 18,00 6 480 

5 Группа Казахстан 
Кагазы 32,00 11 520 32,00 11 520 32,00 11 520 

6 Другие  43,00 15 480 9,00 3 240 2,00 720 
 
 

В сфере производства бумаги 
 
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) Компа-

нии за последние два года или за период фактического существования: 
 

Наименование единица из-
мерения 2006 год 2007 год 

Объем реализации гофропродукции тыс. кв.м. 58 226 75 814 
Объем реализации бумаги тонн 68 382 58 768 

 
 

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента. 

 
К факторам, позитивно и негативно влияющим на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности Компании  относятся:  
• внедрение научно-технических разработок в области бумажной промышленности, мо-

дернизация двигателя гофропресса, установка обдува двигателя, замена полотна сушиль-
ного стола значительно повлияло на: 
1) сокращение времени простоя оборудования; 
2) сокращение времени настроек оборудования под разные типы бумаги; 
3) уменьшение процента брака; 
4) уменьшение расхода клея; 
5) увеличение производительности; 
6) обеспечение беспрерывного производственного процесса. 

• инсталляция нового Флекс-оборудования, установка ротационного модуля позволила 
производить продукцию со сложной конфигурацией, появилась возможность сложной 
высечки, что значительно повысило доходность; 



 
25

• повышение квалификации персонала, привело к резкому снижению брака и повышению 
производительности труда. 
 
Производственная программа по организационно-техническим и технологическим меро-

приятиям позволяет улучшить качество бумаги и картона, достигнуть стабильных характе-
ристик выпускаемой продукции, а также повысить механические показатели. 

Оптимизация организационной структуры приводит к снижению накладных расходов, к 
сокращению административного и вспомогательного персонала. 

Все эти факторы значительно сокращают издержки при производстве и реализации про-
дукции, что в свою очередь снижает себестоимость и увеличивает доходность продаж. 

Также, основными факторами, оказывающими влияние на доходность Компании  явля-
ются - загрузка складских площадей и цена аренды за 1 кв.метр. Однако, наличие долгосроч-
ных контрактов с крупнейшими компаниями региона снижают влияние этих факторов на до-
ходность Компании. 

 
28.  Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 
 

1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится 
десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в про-
центах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих ис-
точников в будущем. 

 
Бумажный бизнес. 
 

АО «Казахстан Кагазы» единственное предприятие в Республике Казахстан, производя-
щее бумагу для гофрированного картона и картон для плоских слоев. Для производства сво-
ей продукции Компания использует макулатуру, которая скупается по всей территории Ка-
захстана и частично завозится из России, т.к. на сегодняшний день, сырье, используемое в 
производстве бумаги и гофропродукции не покрывает всех потребностей. Схема работы ма-
кулатурного рынка выглядит следующим образом: компании по сбору макулатуры по дого-
воренности с рынками и магазинами собирают использованный картон через сеть своих 
пунктов во всех регионах страны, после чего он прессуется, грузится в железнодорожные 
вагоны и доставляется на бумажный комбинат. Основным поставщиком макулатуры для 
производства бумаги является ТОО Казвторсырье. В производстве гофропродукции исполь-
зуется бумага, как собственного производства, так и импортированная из России.    

Поставщики: 
№ 
п/п наименование поступление ТМЦ Месторасположение Доля 

1 
ООО «Сыктывкарский 
ЛПК» 

Картон беленый, офсет-
ная бумага, в роллах и 
резаная 

Российская Федера-
ция, г. Сыктывкар 16,8% 

2 
ООО «Крафт» 

Бумага для гофрирования
Российская Федера-
ция,  
г. Новосибирск 

16,7% 

3 
ОАО «Енисейский ЦБК» Бумага для гофрирова-

ния, газетная бумага 
 

Российская Федера-
ция,  
г. Красноярск 

11,3% 

4 
ОАО «Селенгинский 
ЦБК» Картон бурый 

Российская Федера-
ция, Бурятия, пос. Се-
ленгинск  

10,0% 

5 ТОО «Казвторсырье» Макулатура Республика Казах-
стан, г. Алматы 5,2% 
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Развитие экономики оказало положительное воздействие на развитие отечественного рынка 
гофротары. С поставщиками сырья, Компанией установлены долгосрочные отношения, что 
предполагает доступность этих источников в будущем. 

 
Складская недвижимость. 
 

Для функционирования складских помещений необходимы бесперебойные поставки 
электроэнергии и воды. 

Поставщиком электроэнергии для складского комплекса «PEAK» является компания 
«Almaty Power Consolidated» JSC, местонахождения которой: г. Алматы, 050002, проспект 
Достык, 7. На случаи перебоев в поставках электроэнергии комплекс оборудован дизельным 
генератором, мощность которого полностью удовлетворяет его потребности. 

Вода поставляется  из скважин, находящихся на территории комплекса. 
 
2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится де-

сять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с 
указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные не-
гативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента. 
 
Бумажный бизнес. 

Потребители: 
№ 
п/п наименование компании Доля, в % 

1 ТОО Raimbek Bottlers   6,7 

2 Евразиан фудс корпорэйшн (до 01.06.2007 г АМЗ) 6,1 

3 ТОО «Галлахер Казахстан»   5,4 

4 ТОО «Юникс»  5,3 

5 ТОО  «Баяс» 10,5 
 Итого 34,1 

 
Развитие экономики оказало положительное воздействие на развитие отечественного 

рынка гофротары. Снизилось количество импортеров гофрокартона и многие крупные заказ-
чики переходят на применение казахстанской гофротары. Кроме того, произошли положи-
тельные сдвиги в отраслях отечественной промышленности, являющихся активными потре-
бителями гофропродукции: пищевая, химическая промышленность, производство и сборка 
бытовой техники. Таким образом, следует ожидать дальнейшее увеличение спроса на гофро-
продукцию на внутреннем рынке.  
 
Складская недвижимость. 

 
Потребители: 

№ 
п/п наименование компании место нахождения доля в общей выручке от 

предоставленных услуг, в %

1 Кока-Кола Алматы Боттлерс Алматинская область, 
поселок  Бурундай 18,00 

2 Kagazy Recycling Алматинская область, 
село Абай  17,00 

3 Кагазы Трейдинг Алматинская область, 16,00 
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село Абай 
4 PRG Bottlers Алматинская область 16,00 

5 Inter JUICE Алматинская область 12,00 

6 Эфес Караганда пивоваренный 
завод 

Алматинская область, 
поселок  Бурундай 11,00 

 
Годовой суммарный объем транзитных грузоперевозок по маршруту Казахстан, Азер-

байджан, Грузию и Украину превысил в 2006 году 40 млн.тонн (согласно прогноза рост до 
2010 года составит 35-40%).  

Ежегодный рост товаропотока через территорию Казахстана, общий рост экономики, а 
также существующий дефицит складских помещений способствуют ускоренному развитию 
складского бизнеса в республике. При этом требования к новым складским помещениям уже 
сейчас являются достаточно высокими, в частности большую роль играет наличие пунктов 
таможенной очистки, а также наличие железнодорожного тупика. В целом еще на стадии 
проектирования, операторы должны учитывать весьма широкий перечень характеристик, ко-
торым должен соответствовать предполагаемый к строительству логистический центр.  

 
Основными факторами, которые могут повлиять на реализацию услуг в сфере производ-

ства бумаги и гофропродукции являются снижение потребительского спроса, увеличение це-
ны на сырье, используемые в производстве, перебои в энергоснабжении.  

  
Основным фактором, которые могут повлиять на реализацию услуг в сфере складской 

недвижимости является снижения потребительского спроса, увеличении тарифов на тамо-
женные и транспортные услуги. 

 
 

29.Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
 

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят се-
зонный характер, и их доля в общем доходе эмитента: 
 
Деятельность Компании не носит сезонного характера. 
 
2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции: 
 
• В сфере складской недвижимости по специфике предоставляемых услуг  исключает воз-

можность импорта сырья и экспорта услуг; 
 
• В бумажном бизнесе доля импорта составляет 25% в общем объеме потребляемого ос-

новного сырья, экспорт составляет 5% от общего объема реализуемой продукции. 
 

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (со-
вершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о 
выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансо-
вой стоимости активов эмитента: 
 
Не имеются. 
 
4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и 
негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитен-
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та, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным га-
рантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, 
условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска: 
 
Не имеются. 

 
5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судеб-
ных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекра-
щение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обя-
зательств: 

Компания не принимала участия в судебных процессах, по результатам которых может 
произойти прекращение или ограничение деятельности Компании, либо наложение на него 
денежных и иных обязательств. 

 
6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его долж-
ностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение послед-
него года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины санк-
ции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции: 

В течение последнего года, административные санкции на Компанию и его должностных 
лиц, уполномоченными государственными органами и судом не налагались. 
 
7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут под-
вергаться держатели облигаций. 
 
 Анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций. 

Держатели облигаций подвергаются риску изменения стоимости облигаций в результате 
действия различных факторов риска, с которыми сталкивается Компания-эмитент облига-
ций.  

Компания проводит гибкую политику управления рисками, позволяющую идентифици-
ровать, оценивать, контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих 
размеры принимаемых Компанией рисков, и смягчить их воздействие на финансовый ре-
зультат деятельности Компании. 

 
В своей деятельности Компания учитывает множество рисков, основными из которых 

являются экономические риски: 
Сфера деятельности Компании подвержена таким экономическим рискам, как инфляция, 

влияние банковского процента на формирование оборотных средств, изменения в налоговом 
законодательстве. 

 
Кредитный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения Компани-
ей первоначальных условий договора (контракта) по исполнению им взятых на себя денеж-
ных обязательств. Компанией производится постоянный мониторинг финансового состоя-
ния. 
 
Процентный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного 
изменения ставок вознаграждения. 
 
Риск ликвидности –  риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным 
выполнением Компанией своих обязательств. При управлении риском потери ликвидности 
контролируется текущая ликвидность Компании, а также сопоставляются сроки  привлечен-
ных денег, доходов и расходов, связанных с получением (уплатой) вознаграждения. 
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В целях оценки ликвидности баланса применяется анализ активов и пассивов Компании по 
срокам погашения и оценка движения денежных средств, учитывающая  приток, отток 
средств и разницу между  ними. 
 
Влияние конкуренции – стабилизация экономической ситуации в Казахстане ведет к выход на 
рынок крупных конкурирующих операторов и обострение конкурентной борьбы с уже при-
сутствующими на рынке игроками. В этих условиях обостряется борьба за предоставление и 
за освоение новых услуг. Компания вкладывает дополнительные инвестиции в развитие сво-
ей деятельности, снижает тарифы на услуги, изыскивает резервы для снижения себестоимо-
сти услуг. 

На сегодняшний день на рынке Казахстана в выпуске бумаги для гофроупаковки Компа-
ния занимает 45-50 % общей потребности. Примерно 10 % производится в Семипалатинске, 
остальные производители делят рынок с импортерами. При этом, основная масса предпри-
ятий использует свои мощности только наполовину. За счет роста объема и качества выпус-
каемой бумаги Компании удалось вытеснить с рынка часть российского импорта. Сейчас в 
Казахстане работает 12 предприятий, осуществляющих процесс «сборки» упаковочного гоф-
рокартона из приобретаемого сырья. 

Расширение сферы деятельности, износ оборудования требуют постоянного обновления 
используемых материальных ресурсов, в том числе, технических и других сопутствующих 
их средств. В этой связи Компанией осуществляется модернизация существующего оборудо-
вания, приобретается новое оборудование, а также развиваются и внедряются новые инфор-
мационные технологии, снижающие все виды технических рисков, в том числе риск, нару-
шения технологии персоналом. 

 
Инвестиционный риск- это вероятность высокой инвестиционной активности на рынке 
складской недвижимости. 

 
Управление инвестиционным риском в Компании включает следующие принципы: 

 
• координирование уровня доходов и рисков; 

 
• искусственное ограничение инвестиций; 

 
• диверсификация; 

 
 

Социальные риски 
На сегодняшний день Компания не подвержена социальным рискам, сформирована четкая 
организационная структура, обеспечивающая ее всем необходимым для нормальной работы 
– персоналом, оборудованием, ресурсами и т.д. 
Одна из главных задач – активизация деятельности сотрудников Компании для достижения 
поставленных перед ними задач. Осуществляется экономическое и моральное стимулирова-
ние сотрудников, и создаются условия для их профессионального развития. 

 
Экологические риски 
На данный момент в связи с операционной деятельностью Компании каких-либо существен-
ных факторов, влияющих на экологию, не имеется. 

 
Политические и правовые риски – риск возникновения расходов (убытков), обусловленных 
изменениями политической обстановки, неблагоприятно влияющими на результаты деятель-
ности предприятий, а также вследствие нарушения Компанией требований действующего 
законодательства Республики Казахстан, а в отношениях с нерезидентами Республики Ка-
захстан - законодательствам других государств. 
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Риск вероятности неблагоприятных либо неэффективных для Компании изменений и изда-
ний нормативных правовых актов в республике. 

 
Также,  основными факторами риска являются: 
• зависимость от прохождения БАКАД 
• Энергетическая проблема. 

 
Глобальные факторы, влияющие на деятельность Компании и степень их воздействия 

Вероятность воз-
действия 

Высокое Среднее Низкое 

Высокая 

Вступление РК в 
ВТО 

Международный 
конфликт 

Рост конкуренции 

Отсутствие компе-
тентных кадров 

 Спад международ-
ной торговли 

Средняя 

Вступление РК в 
ВТО 

Международный 
конфликт 

Рост конкуренции 

Отсутствие компе-
тентных кадров 

 Спад международ-
ной торговли 

Низкая 

Железный занавес 

Экономический 
спад 

Военные действия 

Новейшие техноло-
гии 

Строительство тер-
минала на китай-
ской границе 

 
 

8) Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность эмитент. 
Информация о деятельности Компании описана в настоящем Проспекте выпуска облигаций 
и другой информации нет. 

 
РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

  
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов по состоя-
нию на 01 апреля 2008 года. 

 тыс.тенге 

№ Наименование нематериальных активов балансовая 
стоимость 

доля, 
в  процентах 

 
1 Гудвилл 51 819 10,98 

2 Торговая марка ТОО «Kazupack LTD» 419 130 88,85 
 

 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств на 01 апреля 2008 года. 

тыс. тенге 
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№ наименование основных средств остаточная 
стоимость 

доля, 
в процентах 

 
1 Бумагоделательная машина №1 ( Италия) 746 839 2,00 

2 Бумагоделательная машина №2 (Чехия) 2 878 266 7,00 

3 Земельные участки 13 824 396 33,00 

4 Оборудование по производству гофрокартона BHS 817 576 2,00 

5 Производственный корпус 2 528 761 6,00 

6 Складской комплекс ЛЦ1 РЕАК 4 090 557 10,00 
 

 
32. Инвестиции. 
 
Прямые инвестиции Компании в капитал других юридических лиц, долгосрочные инвестиции 
и инвестиционный портфель – нет. 

 
 
33. Дебиторская задолженность  
 
Структура дебиторской задолженности Компании по десяти наиболее крупным дебиторам  

по состоянию на 01 апреля 2008 года. 
тыс. тенге 

№ Наименование дебитора Сумма 

1 ТОО «Print Media Systems»  32 841 059,50 

2 ТОО «Баяс»  20 880 962,80 

3 АО «Астана полиграфия»  20 900 992,49 

4 Гамма принт 22 106 171,40 

5 Евразиан фудс  28 470 222,96 

6 Евразиан фудс корпорэйшн  21 344 503,70 

7 ТОО «Кагазы Гофротара»  58 287 712,62 

8 ТОО «Казполиграф»  23 067 421,04 

9 ТОО «Маслодел Алматы» 46 184 911,49 

10 Издательство Мектеп  22 000 000,00 
 
 

34. Размер уставного и собственного капитала эмитента. 
 

Компания было образовано в феврале 2001 года в форме закрытого акционерного обще-
ства с уставным капиталом 80 тыс. тенге. Компания трижды осуществляло эмиссию акций и 
по состоянию на 31 марта 2008 года размещено 6 544 959 акций на сумму 33 973 743 тыс. 
тенге. 
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Размер уставного и собственного капитала Компании по состоянию на 01 апреля 2008 

года.  
тыс. тенге 

уставный капитал собственный капитал 

33 973 743 40 526 905 
 
35. Займы. 

 
Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях Компании. 

тыс. тенге 

№ 
 

наименование креди-
тора по займу 

 

валюта 
займа 

 

ставка воз-
награж-

дения в год, 
% 

начальное 
сальдо, 

31.12.2007г. 
 

конечное 
сальдо, 

31.03.2008г. 

дата 
пога-
шения 

 

Вид 
обеспе-
чения 

1 АО «Альянс Банк» Евро 14 7 095 750 6 142 808 2007 г. -
2013 г. 

Земель-
ные уча-
стки 

2 АО «Альянс Банк» Рубль 10,6 103 320 101 349 Апрель 
2008 г. 

 

3 Облигации Тенге 1,5-2,5 + 
ИПЦ1 10 693 088 10 700 757 2010 г.-

2013 г 
 

4 АО «Казкоммерцбанк» Тенге 13-14 953 869 879 765 2009 г.-
2013 г. 

Обору-
дование 

 ИТОГО   18 846 027 17 824 679   
 
 

сумма к погашению 
2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 

№ 
наименование кре-
дитора по займу 

сумма 
займа на 

31.03.2008 2008 год 2008 год 2008 год 2009 год 
1 АО «Альянс Банк» 6 142 808 216 711 245 499 245 499 241 398

2 АО «Альянс Банк» 101 349 101 349       

3 Облигации 10 700 757         

4 АО «Казкоммерц-
банк»

879 765 19 587 74 084 19 588   

  ИТОГО 17 824 679 1 168 917 1 098 190 5 664 593 4 361 580

 
тыс. тенге 

сумма к погашению 
2009 2010 2011 2012 2013 

№ 
наименование кре-
дитора по займу 

сумма зай-
ма на 

31.03.2008 год год год год год 
1 АО «Альянс Банк» 6 142 808 891 968 1 518 832 891 968 891 968 993 762

2 АО «Альянс Банк» 101 349           

3 Облигации 10 700 757   3 913 134 3 449 982   3 337 641

4 АО «Казкоммерц-
банк» 879 765 206 222 232 627 232 627 64 853 30 177

                                                 
1 ИПЦ - 12 месячный индекс потребительских цен 
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  ИТОГО 17 824 679 1 098 190 5 664 593 4 574 577 956 821 4 361 580

 
 

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 

 
Структура кредиторской задолженности Компании по наиболее 10 крупным кредито-

рам по состоянию на 01 апреля 2008 года. 
тыс. тенге 

№ наименование кредитора Сумма 
1 BHS Corrugated 20 699 
2 Kazakhstan Kagazy PLC 5 841 396 
3 UPM-Kymmene Corporation Seven Seas, Финляндия 22 736 
4 АМУ филиал АО «Электромонтаж» 30 001 
5 Издательский Дом ТОО «БИКО» 48 908 
6 Евразиан фудс корпорэйшн  14 825 
7 ТОО «Лотос»  322 490 
8 ТОО «Масло Дел  FOOD»  18 323 
9 АО «Нефтяная Страховая Компания»  44 887 
10 ТОО «ПГС Виктории»  22 541 

 
 
 
36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три по-
следних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет) 

тыс. тенге 

показатель  год, закончившийся 
31 декабря 2007  

год, закончившийся  
31 декабря 2006  

год, закончившийся 
31 декабря 2005 

Чистая прибыль  427 306 291 431 240 141 
 
36-2. Левередж. 

 
Динамика величины левереджа Компании. 
показатель  31.03.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 

Обязательства тыс. тенге 28 203 012 30 107 516 29 043 236 10 278 963 

Собственный капитал тыс. тенге 40 526 905 35 641 784 13 212 004 5 958 844 

Левередж коэффициент 0,70 0,84 2,20 1,72 

с учетом нового выпус-
ка облигаций коэффициент 0,99    

 
 

36-3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение кото-
рых влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций. 

 
Подобные критерии не предусмотрены 
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РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
37. Сведения в отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бу-
маг эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций. 
 
1. Сведения о предыдущих зарегистрированных выпусках облигаций до даты принятия ре-
шения о выпуске облигаций. 

параметры 
облигаций 

первый выпуск 
(НИН:KZ2CKY05B448)

первый выпуск в пре-
делах первой облига-
ционной программы 

(НИН:KZPC1Y05C020) 

второй выпуск в преде-
лах первой облигаци-
онной программы  

(НИН: KZPC2Y07C024) 
 

Вид  купонные без обеспе-
чения 

купонные без обеспе-
чения 

купонные  
без обеспечения 

Общее количество, 
 в штуках  4 000 000 000 3 500 000 000 3 500 000 000 

Номинальная 
стоимость,  
в тенге 

1,00  1,00  1,00 

Общая сумма эмис-
сии, в тенге 4 000 000 000,00 3 500 000 000,00 3 500 000 000,00 

Тип купона  Полугодовой Полугодовой Полугодовой 

Срок обращения 5 лет  5 лет 7 лет 
Дата начала обра-
щения 18 февраля 2005 год 07 апреля 2006 год 22 августа 2006 год 

Орган, осущест-
вивший государст-
венную регистра-
цию выпуска обли-
гаций           

Агентство Республики 
Казахстан по регулиро-
ванию и надзору фи-
нансового 
рынка и финансовых 
организаций 

Агентство Республики 
Казахстан по регули-
рованию и надзору фи-
нансового рынка и фи-
нансовых организаций 

Агентство Республики 
Казахстан по регулиро-
ванию и надзору финан-
сового рынка и финан-
совых организаций 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 

В44 С02 -1 С02 -2 

Дата государст-
венной регистра-
ции выпуска 
 

22 декабря 2004 год 24 марта 2006 год 05 июля 2006 год 

Количество раз-
мещенных облига-
ций, 
 в штуках  

4 000 000 000 3 500 000 000 3 500 000 000 

Общий объем де-
нег, привлеченных 
при размещении, 
 в тенге 
(по номинальной 
стоимости) 

3 897 862 164,44 3 469 088 298,2 3 352 509 224,62 

Сумма основного 
долга, в тенге 4 000 000 000,00 3 500 000 000,00 3 500 000 000,00 

Сумма начисленно- 1 282 490 622,00 559 314 961,00 500 228 291,00 
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го вознаграждения 
 с даты начала об-
ращения, в тенге  

Сумма выплаченно-
го вознаграждения  
с даты начала об-
ращения,  
 в тенге  

1 248 000 000,00 491 750 000,00 486 150 000,00 

Количество выкуп-
ленных облигаций, 
 в штуках 

нет нет Нет 

Количество дос-
рочно погашенных 
облигаций и дата 
погашения при дос-
рочном погашении 

нет нет Нет 

Сведения о фактах 
неисполнения своих 
обязательств пе-
ред держателями 
облигаций 

нет нет Нет 

Сведения о фактах 
приостановления 
или признания не-
состоявшимся либо 
аннулировании 

нет нет Нет 

Дата погашения и 
общий размер вы-
плат 

18 февраля 2010 год 07 апреля 2011 год 22 августа 2013 год 

Основные рынки, 
на которых осуще-
ствляется торгов-
ля облигациями 
Компании 

обращаются по офици-
альному списку кате-
гории «А» организато-
ра торгов на казахстан-
ском организованном 
рынке ценных бумаг 

обращаются по офици-
альному списку кате-
гории «А» организато-
ра торгов на казахстан-
ском организованном 
рынке ценных бумаг 

обращаются по офици-
альному списку катего-
рии «А» организатора 
торгов на казахстанском 
организованном рынке 
ценных бумаг 

Наименование ор-
ганизатора торгов 

АО «Казахстанская 
фондовая биржа»  

АО «Казахстанская 
фондовая биржа»  

АО «Казахстанская 
фондовая биржа»  

 
Права, предоставляемые держателям первого выпуска, первого и второго выпусков в пре-
делах первой облигационной программы купонных без обеспечения облигаций Компании: 
   
Держатель облигаций Компании  имеет право: 

• на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные проспек-
том выпуска облигаций; 

• на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска обли-
гаций; 

• свободно продавать или иным образом отчуждать облигации; 
• на получение информации в порядке, предусмотренном проспектом выпуска облига-

ций; 
• удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан. 



 
36

 
А также имеет иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 

 
2. Сведения о предыдущих зарегистрированных выпусках акций до даты принятия решения 
о выпуске облигаций. 
 

параметры акций первый  
выпуск второй выпуск третий выпуск 

Вид  простые Простые Простые 

Общее количество,  
в штуках 
(нарастающим итогом) 

80 
1 560 831, в т.ч. до-
полнительно выпу-
щенных 1 560 671

6 560 751, в т.ч. 
дополнительно 
выпущенных 5 000 

Номинальная стоимость 
акций, оплаченных учре-
дителями/ 
акционерами либо цена 
размещения, в тенге 

1 000,00 
Цена размещения: 
1) 1 000,00 
2) 1 000,00 

Цена размещения: 
1) 1 000,00 
2) 3 000,00 
3) 130 892,00 
4) 120 759,82 
5) 120 729,92 
6) 120 739,97 

Общая сумма денег, при-
влеченных при размеще-
нии акций (нарастающим 
итогом), в тенге 

80 000,00 1 560 751,00 33 973 743 630,50 

Орган, осуществивший 
государственную реги-
страцию выпуска акций 

Национальная 
Комиссия 
по ценным бума-
гам 
Республики 
Казахстан  

Агентство Республики 
Казахстан по регули-
рованию и надзору 
финансового рынка и 
финансовых органи-
заций 

Агентство Респуб-
лики Казахстан по 
регулированию и 
надзору финансо-
вого рынка и фи-
нансовых органи-
заций 

Государственный реги-
страционный номер вы-
пуска 

А4526 А4526 
 
А4526 
 

Дата государственной 
регистрации  18 мая 2001 год 23 марта 2004 год 13 декабря 2005 

год 

Сведения о фактах неис-
полнения своих обяза-
тельств перед держате-
лями акций 

нет Нет нет 

Сведения о фактах при-
остановления или при-
знания несостоявшимся 
либо аннулировании 

нет нет Нет 
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Основные рынки, 
на которых осуществля-
ется торговля акциями, 
включая наименования 
организаторов торгов 
 

размещены на не-
организованном 
рынке ценных бу-
маг по подписке 
 

размещены на неорга-
низованном рынке 
ценных бумаг по под-
писке 

размещены на не-
организованном 
рынке ценных бу-
маг 
по подписке 

 
Количество акций находящихся в обращении: 

 
6 544 959 (шесть миллионов пятьсот сорок четыре тысяч девятьсот пятьдесят девять) штук; 

 
Количество выкупленных акций, с указанием цены выкупа на последнюю дату: 
 
Отсутствуют; 

 
Дата утверждения методики выкупа акций: 
Методика определения стоимости акций при их выкупе Компанией утверждена 03 октября 
2007 года; 
 
Размер дивиденда на одну простую акцию за каждый год из двух последних финансовых 
лет: 
 
• В соответствии с решением единственного Акционера от 29 мая 2007 года дивиденды по 

простым акциям за 2006 год не начислялись и чистый доход в размере  291 431 тыс. тенге 
направлен на увеличение собственного капитала Компании.  

 
• В соответствии с решением единственного Акционера от 26 июня 2008 года дивиденды 

по простым акциям за 2007 год не начислялись и чистый доход в размере  427 306 тыс. 
тенге направлен на развития Компании.  

 
 Права, предоставляемые держателям акций. 
 
       Держатель акций Компании имеет право: 
• участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном законодательством    

Республики Казахстан и Уставом Компании; 
• получать дивиденды; 
• получать информацию о деятельности Компании, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью Компании, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Ус-
тавом Компании; 

• получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его 
право собственности на ценные бумаги; 

• предлагать Общему собранию акционеров Компании кандидатуры для избрания в Совет 
директоров Компании; 

• оспаривать в судебном порядке принятые органами Компании решения; 
• обращаться в Компанию с письменными запросами о его деятельности и получать моти-

вированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Компанию; 
• на часть имущества при ликвидации Компании; 
• преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Компании, конвертируемых 

в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
 
 
Крупный акционер также имеет право: 
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• требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с 
иском о его созыве в случаях отказа Совета директоров в созыве Общего собрания ак-
ционеров; 

• предлагать Совету директоров включения дополнительных вопросов в повестку дня Об-
щего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

• требовать созыва заседания Совета директоров; 
• требовать проведения аудиторской организацией аудита деятельности Компании за свой 

счет. 
 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  
 

1. вид облигаций:                                                                                     купонные без обеспечения 
 

2.общее количество выпускаемых облигаций:                              120 000 000 (сто двадцать 
миллионов) штук 
 
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:    12 000 000 000,00 (двена-
дцать миллиардов) тенге 
 
3.номинальная стоимость одной облигации:                                      100,00 (сто) тенге 
 
4. вознаграждение по облигациям: 
 
4.1. ставка вознаграждения: 
Фиксированная и составит 12,00 (двенадцать) процентов годовых от номинальной стои-
мости облигации; 
  
4.2. дата, с которой начинается начисление вознаграждения:  
с даты начала обращения облигаций; 
 
4.3. периодичность и дата выплаты вознаграждения:  
выплата вознаграждения производится Компанией два раза в год, соответственно через каж-
дые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения; 
 

4.4. порядок и условия выплаты вознаграждения:   

• выплаты вознаграждений по облигациям будут осуществляться в казахстанских тенге, 
путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций в течение 10 
(десяти) календарных дней, с даты, следующей за датой фиксации реестра; 

• в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата ку-
понного вознаграждения будет производиться в тенге;  

• правом на получение вознаграждения по облигациям обладают лица, зарегистрированные 
в системе реестров держателей облигаций, по состоянию на начало последнего дня пе-
риода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регист-
ратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг); 

• купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номиналь-
ной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения; 

 

4.5. период времени, применяемого для расчета вознаграждения: 

для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (360 дней в году 
/30 дней в месяце); 
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4.6. порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций и определения размера ставки 

вознаграждения: 

размер ставки вознаграждения (купона) фиксированная и составит 12 (двенадцать) про-
центов годовых от номинальной стоимости.  
5. Сведения об обращении и погашении облигаций: 

 
5.1. срок обращения облигаций:  
5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций; 

 
дата начала обращения облигаций: 
обращение облигаций начинается с даты  включения облигаций Компании в официальный 
список АО «Казахстанская фондовая биржа»; 
 
5.2. дата погашения облигаций:  
через 5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций; 
 

5.3. место, где будет произведено погашение облигаций:  
Республика Казахстан, 040905, Алматинская область, Карасайский район, с. Абай 
 

5.4. способ погашения облигаций:  

определены следующий порядок и условия погашения облигаций Общества: 
 
• погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней со следую-

щего дня после окончания срока обращения облигаций; 
• облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой по-

следнего купона путем перевода денег (тенге) на текущие банковские счета держателей 
облигаций; 

• доход по облигациям и номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачи-
ваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало по-
следнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте на-
хождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных 
бумаг); 

• в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата ку-
понного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их погашении, будут 
производиться в тенге; 
 

Досрочное (полное или частичное) погашение облигаций не предусмотрено.  
 
5-1)  условия и порядок оплаты облигаций: 
• при размещении облигаций путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг, 

порядок и условия оплаты за облигации указываются в Договоре купли и продажи цен-
ных бумаг, заключаемом Компанией с инвестором; 

 
• при размещении облигаций через торги на торговой площадке АО «Казахстанская фон-

довая биржа», оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правила-
ми АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

 

5-2) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций): 
нет; 
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5-3) Компания  не является специальной финансовой компанией; 
5-4) сведения о представителе держателей облигаций: нет; 
 
5-5) не являются инфраструктурными облигациями; 
 

5-6) порядок учета прав по облигациям: 

учет прав по облигациям осуществляется независимым регистратором –  
АО «Регистратор «Зерде» (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций №0406200451 от 24 января 2006 года 
на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг); 
место нахождения  АО «Регистратор «Зерде»»: 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050040, ул. Манаса/Джандосова, 34а/82,  
телефон + 7(7272) 448 351 448 352, факс +7(7272) 448 353; 
дата и номера договора:  

Договор о ведении реестра держателей ценных бумаг №620/232у-04-38/06 от 01 марта 2006 
года; 
5-7) сведения о платежном агенте 
Платежный агент не предусмотрен.  
Функции платежного агента АО Казахстан Кагазы будет осуществлять самостоятельно.  
Место, где будет произведено погашение облигаций:  
Республика Казахстан, 040905, Алматинская область, Карасайский район, с. Абай 
Тел: +7 (727) 226-37-49 
 
6. Права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю: 

Держателю облигации предоставляются права, вытекающие из права собственности на обли-
гации  в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе: 

• получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим 
Проспектом выпуска облигаций; 

• получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпус-
ка облигаций; 

• свободное распоряжение облигациями; 
• получение информации в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом выпуска 

облигаций; 
• удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан; 
• в случае невыплаты, а также неполной выплаты, по вине Компании, вознаграждения 

и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Компания обязуется вы-
платить держателям облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый 
день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования На-
ционального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязатель-
ства. Удовлетворение требований держателей облигаций в случае объявления дефолта 
по облигациям данного выпуска производится в соответствии с нормативными право-
выми актами Республики Казахстан. 
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в случаях досрочного погашения облигаций указываются условия, сроки, порядок выкупа 
облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций. 

 
• Выкуп облигаций с целью досрочного полного или частичного погашения облигаций 

не предусмотрен; 
• Компания вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в 

течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложив-
шихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в 
безналичной форме, путем перевода на счет продавца данных облигаций. 

 

 

7. События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эми-
тента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного 
погашения облигаций. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по 
облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненад-
лежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям. 
 
Дефолт по облигациям Компании– это невыплата или неполная выплата вознаграждения 
(купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 календарных дней, от-
считываемых со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим проспектом 
сроков выплаты  вознаграждения или основного долга.  
В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Компании купонного вознаграждения 
и\или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом, Компания выплачи-
вает держателям облигаций настоящего выпуска пеню за каждый  день просрочки, исчис-
ляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.  
При наступлении дефолта по облигациям Компания приложит все усилия для устранения 
причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций. 
Держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций при на-
ступлении событий или условий установленных законодательными актами Республики Ка-
захстан. 
 
8. Информация об опционах:   
Опционы по облигациям данного выпуска не предусмотрены. 
 
39. Конвертируемые облигации: 
 
Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Компании. 
 
40. Способ размещения облигаций: 
 
 1) срок и порядок размещения облигаций: 
 

срок размещения: в течение всего срока обращения облигаций; 

 

Облигации размещаются:  

• на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними правилами АО 
«Казахстанская фондовая биржа»; 
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• на неорганизованном рынке ценных бумаг путем проведения подписки в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

2)  Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Компании. 
 

 
7) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 

Андеррайтером и финансовым консультантом является АО «Евразийский банк» (государст-
венная лицензия  Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций на проведение банковских и иных операций и деятельно-
сти на рынке ценных бумаг от 28 декабря 2007 года №237); 
 

место нахождения АО «Евразийский банк»: 

Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56, телефоны +7  (7272) 508 606, 508 
607, факс +7 (7272) 508 650 
 

дата и номера договоров: 

договор на оказание андеррайтинговых услуг и финансового консультирования №23 от 23 
июня 2008 года; 
 

Маркет – мейкером выпуска данных   облигаций  является  АО «Алматы Инвестмент Ме-
неджмент» (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финан-
сового рынка и финансовых организаций № 0401201157 от 30 сентября 2005 года на занятие 
брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов кли-
ентов в качестве номинального держателя); 
 

место нахождения АО «Алматы Инвестмент Менеджмент»: 

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Манаса, 34а, телефоны +7 (7272) 444 333  
 

договор на оказание услуг Маркет – мейкера № 863 от 14 мая 2008 года. 

 

41. Сведения об использовании денег от размещения облигаций: 
 
Деньги, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на: 
 
• строительство инфраструктуры индустриального парка в Алматы – 7 260 000 000 тенге; 
 
• строительство логистического центра в Астане – 4 740 000 000 тенге.  

 
Условия изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены. 
 

место исполнения обязательств эмитента:  
Республика Казахстан, 040905, Алматинская область, Карасайский район, с. Абай 
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РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

42. Ограничения в обращении облигаций. 
 
Ограничения в обращении облигаций и в отношении возможных приобретателей размещае-
мых облигаций, в том числе круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации, 
не предусмотрены, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан. 
 

43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
средства будут оплачиваться. 
 

• Расходы Компании по выпуску и размещению облигаций на внутреннем рынке цен-
ных бумаг Республики Казахстан будут состоять из оплаты: 

• вступительного листингового сбора за включение облигаций в официальный список 
АО «Казахстанская фондовая биржа» - 0,025 % от объема выпуска; 

 
• ежегодного листингового сбора   -  0,025 % от объема выпуска (за каждый год обраще-

ния ценных бумаг на Бирже); 
 

• услуги финансового консультанта и андеррайтера – в соответствии с договором; 
 

• услуг маркет-мейкера – в соответствии с договором; 
 

• услуги регистратора – от объема оказанных услуг в соответствии с договором; 
 

• услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - согласно тарифа, в т.ч. 0,002% 
от среднемесячного остатка номинальной стоимости облигаций; 

 
• оплаты накладных расходов; 

 
• прочих профессиональных услуг. 

 
Расходы будут оплачиваться деньгами в безналичной форме. 
 

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией Устава эми-
тента, Проспектом выпуска облигаций,  Отчетом об итогах размещения облигаций и 
средствах массовой информации, используемых для публикации информации о 
деятельности эмитента. 
 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим Проспектом выпуска облигаций, 
копией Устава общества и Отчетом об итогах размещения облигаций  по адресу:  
Республика Казахстан, 040905, Алматинская область, Карасайский район, с. Абая 
 
Согласно законодательства Республики Казахстан, информация о деятельности Компании 
размещается или публикуется в средствах массовой информации и осуществляется посред-
ством: 
 
• Публикации в периодических печатных изданиях, выпускаемых тиражом не менее пят-

надцати тысяч экземпляров и распространяющихся на всей территории Республики Ка-
захстан. 
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Для публикации информации о деятельности Компании в соответствии с Уставом Компа-
нии определена газета «Казахстанская правда». 

 
• предоставления организатору торгов - АО «Казахстанская фондовая биржа» информации 

в соответствии с его внутренними документами и договором о листинге негосударствен-
ных эмиссионных ценных бумаг, если данные облигации Общества включены в список 
организатора торгов, для размещения на его информационном сайте. 

 
                       
 
 
 
 
 
 

     Генеральный директор                                                                              Тулегенов С. Е.  
 

 
Финансовый директор                                                                               Диханбаева Ш.Н. 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                     Шустова Г. А. 
 
 
 
 



Тіркелген  
 

__________ 2008 жыл 
 
Уəкiлеттi органның облигациялар шығарылымын 
мемлекеттiк тiркеу шығарылым проспектiсiнде 
жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты 
инвесторларға қандай да болмасын ұсыным берудi 
білдiрмейдi. Облигациялар шығарылымын 
мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырушы уəкiлеттi 
орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы 
үшiн жауап бермейдi. Облигациялар шығарылымы 
проспектiсiнiң Қазақстан Республикасы 
заңдарының талаптарына сəйкестiгi ғана қаралады. 
Эмитенттiң лауазымды тұлғалары осы 
проспектiдегi ақпараттың шынайылығы үшiн 
жауап бередi жəне ондағы барлық ақпарат 
шынайылығын жəне эмитентке жəне оның 
облигацияларына қатысты инвесторларды 
шатастырмайтындығын растайды 

 
 

«ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ» 
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  

(«ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ») АҚ 
 

ОБЛИГАЦИЯЛАР 
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІСІ  
 

шығарылым  Екінші 
облигация түрі   атаулы купонды қамтамасыз етілмеген 

шығарылым көлемі   12 000 000 000 теңге 
облигация номиналы  100 теңге 

саны  120 000 000 дана 
шығарылым нысаны  құжатсыз 

 
 
 
 

 2008 жыл 
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1. БӨЛІМ. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР 
 
2. Эмитенттің атауы (Қоғам Жарғысына сəйкес) 

  толық   қысқаша  

Қазақ тілінде «Қазақстан Қағазы»    
Акционерлік қоғамы 

«Қазақстан Қағазы» АҚ 

Орыс тілінде Акционерное общество 
«Казахстан Кагазы» 

АО «Казахстан Кагазы» 

Ағылшын тілінде «Kazakhstan Kagazy»  
Joint Stock Company «Kazakhstan Kagazy» JSC 

 
 

 
Эмитенттің атауындағы өзгертулер туралы мəліметтер  

құрылған жəне 
өзгертілген күні  эмитенттің толық атауы  эмитенттің қысқаша 

атауы  

2001 жылдың 05 
ақпаны (құрылған кезі) 

«Қазақстан Қағазы» Жабық 
акционерлік қоғамы  «Қазақстан Қағазы» ЖАҚ 

2004 жылдың 30 
қаңтары (өзгертілген 
кезі) 

«Қазақстан Қағазы» Акционерлік 
қоғамы  «Қазақстан Қағазы» АҚ 

 
3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі/қайта тіркелуі туралы мəліметтер 

мемлекеттік 
тіркеу/ қайта 
тіркеу күні  

мемлекеттік 
тіркеу/қайта 
тіркеу туралы 

куəліктің 
нөмірі  

мемлекеттік 
тіркеу/қайта тіркеу 

жүзеге асырған 
органның атауы  

эмитенттің 
толық атауы  

эмитенттің 
қысқаша 
атауы  

2001 жылдың 
05 ақпаны  
 

9046 -1907-АО 

Қазақстан 
Республикасының 
Əділет Министрлігі 
Алматы облыстық 
əділет Департаменті  

«Қазақстан 
Қағазы» Жабық 
Акционерлік 
қоғамы  

«Қазақстан 
Қағазы» ЖАҚ 

2004 жылдың 
30 қаңтары  
 

9046 -1907-АО 

Қазақстан 
Республикасының 
Əділет Министрлігі 
Алматы облыстық 
əділет Департаменті  

«Қазақстан 
Қағазы» 
Акционерлік 
қоғамы  

 «Қазақстан 
Қағазы» АҚ 

2007 жылдың 
25 қарашасы 9046 -1907-АО 

Қазақстан 
Республикасының 
Əділет Министрлігі 
Алматы облыстық 
əділет Департаменті 

«Қазақстан 
Қағазы» 
Акционерлік 
қоғамы 

«Қазақстан 
Қағазы» АҚ 
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4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі  600 700 218 722 
 
5. Эмитенттің орналасқан жері, коммуникациялық деректемелері 
 
Қазақстан Республикасы 040905,  
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Абай ауылы 
Телефон: 8 (727)  2 973 749, 2 973 750 
Факс:       8 (727) 2 973 774 
Электронды мекен-жайы:kagazy@kagazy.kz 
                                           www.kagazy.kz 
• ЖСК 032 203 914  

 БСК 190 501 794 
«Альянс Банкі» АҚ Алматы филиалындағы 

       
• ЖСК 068 467 695  

 БСК 190 501 724 
      «Казкоммерцбанк» АҚ Алматы филиалындағы  
        
6. Эмитенттің банктік деректемелері 
 
7. Эмитенттің айналысатын қызмет түрлері: 
 
Жарғыға сəйкес Компанияның негізгі қызмет түрлеріне жатады: 
 
• Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес инвестициялық 

қызметті жүзеге асыру;  
• өзінің бағалы қағаздарын шығару (оның ішінде акциялар, облигациялар жəне туынды 

бағалы қағаздар), бағалы қағаздарды сату жəне сатып алу, инвестициялық қызмет 
көрсету, Қоғамның жəне оның еншілес кəсіпорындарының мүддесін қамтамасыз ету 
үшін инвестициялық институттар құру;  

• қағаз өнеркəсібі саласында ғылыми-техникалық зерттемелерді енгізу; 
• жалгерлік, қосалқы жалгерлік жəне лизингілік операциялар; 
• кəсіпорындармен, ұйымдармен, кооперативтермен жəне жеке азаматтармен шарттық 

негізде көтерме-тауарлық жəне дайындау операцияларын жүргізу; 
• өнімдер, халықтық тұтыну тауарларын, азық түлік өндірісін ұйымдастыру, құру жəне 

дамыту; 
• қоғаммен байланыс орнату (паблик рилейшнз); 
• видеофильмдер, жарнама жəне таныстыру видеороликтерін жəне басқа меншікті 

өнімдерді өндіру; 
• Қазақстан Республикасының жəне шетел кəсіпорындарына, ұйымдарға, 

кооперативтерге жəне жеке тұлғаларға əдістемелік, делдалдық жəне жарнамалық, 
маркетингтік көмек көрсету; 

• сыртқы экономикалық қызметтің жаңа нысандарын дамытуға қатысу жəне əзірлеу; 
• өндірістік өнім, жұмыс, қызметті шетке шығару, соның ішінде заңды тұлғалармен 

бірге; 
• бекітілген тəртіпте Қазақстан Республикасының территориясында, сонымен бірге одан 

тысқары бірлескен  кəсіпорындар құру; 
• анықтамалық-ақпараттық қызмет көрсету; 
• маркетингтік жəне əлеуметтік зерттеулер жүргізу; 
• құрылыс жəне меншікті дүкендер ашу; 
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• өнімдер жəне халықтық тұтыну тауарларын сату жəне сатып алу бойынша 
коммерциялық қызмет жəне экспорттық-импорттық операцияларды жүзеге асыру;      

• меншікті өнімдерінің жəне шарттық қарым-қатынастағы Қазақстан Республикасының 
жəне шетел ұйымдарының өнімдерінің көрмелерін, сату көрмелерін, аукциондарын 
өткізу; 

• тауарлық операцияларды, оның ішінде валюта үшін, көтерме жəне бөлшек, оның 
ішінде комиссиялық операцияларды ұйымдастыру жəне жүргізу; 

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес, сыртқы экономикалық қызметті 
жүзеге асыру; 

• Жылжымайтын мүлікпен жұмыс жəне операциялар; 
• Басқа мемлекеттермен, халықаралық ұйымдармен жəне компаниялармен 

экономикалық, ғылыми-техникалық жəне мəдени байланыстарды орнату жəне дамыту; 
• Бизнес жəне сауданы дамыту бойынша бағдарламаларды əзірлеу жəне кезеңдік іске 

асыру; 
• Жаңа технологияларды əзірлеу жəне сатып алу, шетел əріптестермен іскерлік қарым-

қатынастар орнату; 
• Ұйымдастырушылық, қаржы-экономикалық жəне құқықтық сұрақтар бойынша 

консалтингілік қызмет көрсету; 
• Спорттық-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру; 
• Көліктік қызмет көрсету (шикізат, адамдар жəне сауда тасымалдау); 
• Қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен шектелмеген басқа 

қызметтер.  
 
8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттiктерi 
жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттiктерi берген рейтингілердің 
бар-жоғы туралы мəлiметтер – жоқ.  
 
Уəкілетті органның қаулысының нөмірі, күні көрсетумен қаржы агенттігі мəртебесі – 
жоқ.  
  
9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атауы, тіркелген күні, орналасқан 
орны мен пошталық мекенжайы -  филиалдары мен өкілдіктері жоқ.  
 
10. Эмитенттің соңғы аяқталған үш қаржы жыл үшін қаржылық есеп-қисабының 
аудитын жүзеге асырған (жүзеге асырушы) аудитордық ұйымдардың (аудитордың аты-
жөні, бар болса əкесінің аты) сəйкес коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) 
жататындығы көрсетілген толық ресми аты. 
 
Эмитенттің соңғы аяқталған үш қаржы жыл үшін қаржылық есеп-қисабының аудитын 
жүзеге асырған аудитор: «BDO Қазақстан аудит» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік. 
 
Қазақстан Республикасында  аудиторлық қызметпен шұғылдануға Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігімен берілген, 2004 жылғы 24 маусымдағы               
№ 0000276 мемлекеттік лицензия. 
  
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050036, Алматы қ., 6 ықшам ауданы, 56 А корпус, 
телефон 8 (7272)  281 401, 282 581 
 
Басқарушы əріптес, «BDO Қазақстан аудит» ЖШС Бас директоры:  
Кошкимбаев Сапар Хайсанович 
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Аудитор, «BDO Қазақстан аудит» ЖШС əріптесі: Капаева Екатерина Борисовна 
(Қазақстан Республикасы аудиторларды аттестаттау жөніндегі Біліктілік комиссиямен 
берілген 1999 жылдың 12 қазанындағы №480 біліктілік куəлігі) 
 
Аудитор, «BDO Қазақстан аудит» ЖШС əріптесі: Таипова Разия Камалдиновна 
(Қазақстан Республикасы аудиторларды аттестаттау жөніндегі Біліктілік комиссиямен 
берілген 1999 жылдың 12 қазанындағы №480 біліктілік куəлігі) 
 
«BDO Қазақстан аудит» ЖШС келесі кəсіби қауымдастықтардың мүшесі болып 
табылады: 
• BDO International халықаралық Аудиторлар қауымдастығы 
• Қазақстан Республикасының аудиторлар Палатасы  
 
Уəкілетті органға проспектіні ұсыну алдындағы үш жыл ішіндегі  барлық заңгерлік жəне 
қаржылық мəселелер бойынша тиісті қызмет түрлерін көрсету туралы келісім 
жасалынған кеңесшілердің сəйкес коллегиялары (қауымдастықтары, палаталары)  
көрсетіліп жазылған толық ресми аты: 

Заң мəселері жөніндегі кеңесшілер:  «AEQUITAS» Заң фирмасы ЖШС келесі кəсіби 
ұйымдардың мүшесі болып табылады: 

IBA (International Bar Association); 
AIPN (Association of International Petroleum Negotiators); 
EUROBAK (European Business Association of Kazakhstan); 
KPLA (Мұнай газ саласы заңгерлерінің Қазақстандық қауымдастығы).  
 

Қаржы мəселелері жөніндегі кеңесшілер: 

• Соңғы үш  жылда - «Альянс капитал» Қаржы компаниясы» Акционерлік қоғамы 
 
• Қазіргі кезде -  «Еуразиялық банк» Акционерлік Қоғамы 
 
«Еуразиялық банк» АҚ мүшесі болып табылады: 

ұйымның атауы  мекен-жайы 

«Қазақстан қор биржасы» Акционерлік қоғамының 
мүшесі 

Қазақстан Республикасы, 050000,  
Алматы қ., Əйтеке би көшесі, 67 

Дүниежүзілік Банкаралық қаржылық 
телекоммуникациялар Қоғамының қатысушысы 
S.W.I.F.T. SCRL  

Avenue Adele 1,B-1310,  
La Hulpe, Belgium 

Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының мүшесі Қазақстан Республикасы, 050000,  
Алматы қ., Əйтеке би көшесі, 67 

Қазақстан Республикасының жеке тұлғаларының 
салымдарына (депозиттарын) міндетті ұжымдық 
кепілдік беру (сақтандыру) жүйесінің қатысушысы 

Қазақстан Республикасы, 050000,  
Алматы қ., Əйтеке би көшесі, 67 

«VISA International» халықаралық төлем жүйесінің 
қауымдастырылған қатысушысы 

VISA International Serviсe Association 
Мəскеулік өкілдік 
Дукат Плейс II, Гашек көшесі,7 үй, 
850 кеңсе, Мəскеу, 123056 

Банк талдампаздар клубының мүшесі  
Мəскеу, Средний Овчинниковский 
переулок, 4 үй, 1 құрылыс 
(Аналитикалық орталық) 
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Еуразиялық өндірістік қауымдастық мүшесі (ЕӨҚ) 
Қазақстан Республикасы, 010000, 
Астана қ., Қабанбай батыр көшесі, 
30

 «Ұлттық Процессингілік орталық» АҚ  Қазақстан Республикасы, 050040,  
Алматы қ., Көктем ы-а –3, 21 

 «Қазақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік беру 
қоры» АҚ 

Қазақстан Республикасы, 050091,  
Алматы қ., Панфилов көшесі, 98 

«Бірінші несие бюросы» ЖШС 
Қазақстан Республикасы, 050059,  
Алматы қ., Самал-2 ықшам ауданы,  
Жолдасбеков көшесі, 97 

 
Егер жоғарыда көрсетілген тұлғалармен шарт бұзылған жағдайда, бастама білдірген 
тарапты көрсетумен шартты бұзудың себептері туралы мəліметті ұсыну қажет.    
 

Жоғарыда көрсетілген тұлғалармен шарт бұзылған жоқ.  

11. Корпоративті басқарма кодексінің эмитентпен қабылдану күні (егер оның 
қабылдануы қоғамның Жарғысымен қарастырылса).  
 

Корпоративті басқару кодексі 2006 жылғы 07 ақпанда жалғыз Акционердің шешімімен 
бекітілген. 
 

2-БӨЛІМ. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 
 

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы:  
 
Компанияның басқару органдарының құрылымы оның Жарғысында анықталған. 
Жарғыға сəйкес Компанияның басқару органдары: 
• жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы жиналысы (дауыс беру акциялары бір 

акционерге тиесілі болғанда – осы акционер); 
• басқарушы орган – директорлар Кеңесі; 
• жеке атқарушы орган – Бас директор; 

 
Акционерлердің жалпы жиналысы – Компанияның жоғарғы органы болып табылады. 
Акционерлерлің жылдық Жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) 

айдың ішінде өткізілуі керек. 
Дауыс беру акцияларының барлығы бір акционерге тиесілі болған жағдайда, 

акционерлердің Жалпы жиналыстары өткізілмейді. Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен жəне Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне 
жатқызылған мəселелер бойынша шешімдер осындай акционер дара қабылдайды жəне 
осы шешімдер жазбаша рəсімделуі тиіс. 

Акционерлердің Жалпы жиналысы Компанияның басқа органдарының Компанияның 
ішкі қызметіне қатысты мəселелері жөніндегі кез келген шешімін жоюға құқылы. 
Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне төмендегі мəселелер жатады: 

• Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту; 
• Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтырулар 

енгізу; 
• Компанияны ерікті түрде қайта құру немесе тарату; 
• Компанияның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы немесе 

Компанияның жарияланған орналастырылмаған акция түрлерінің өзгеруі туралы 
шешім қабылдау; 

• Компанияның бағалы қағаздарының айырбастау ережелері мен тəртібін сондай-ақ 
өзгерісін анықтау; 
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• Есеп комиссиясының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін 
сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

• директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін 
сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар Кеңесінің 
мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен талаптарын анықтау; 

• Компанияның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; 
• жылдық қаржы есебін бекіту; 
• Компанияның есеп қаржы жылы ішіндегі таза кірісін бөлу тəртібін анықтау, жай 

акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, жыл қорытындысы 
бойынша Компанияның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту; 

• Жарғының ережелерімен қарастырылған жағдайлар басталғанда Компанияның жай 
акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау; 

• Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес жəне одан да көп пайызын құрайтын 
сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Компанияның басқа 
заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

• Акционерлердің жалпы жиналысы туралы Компанияның акционерлеріне хабарлау 
нысанын анықтау жəне осындай ақпаратты басылымға беру туралы шешім қабылдау; 

• Компания акцияларды сатып алған жағдайда, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес олардың құнын анықтау əдісін бекіту; 

• Акционерлердің жалпы жинлысының күн тəртібін бекіту; 
• Акционерлерге Компанияның қызметі туралы ақпаратты беру тəртбін анықтау, соның 

ішінде басылымды анықтау; 
• “алтын акцияны” енгізу жəне жою; 
• шешім қабылдануы Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне Қоғамның 

жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған 
басқа да мəселелер. 

 
Директорлар Кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне жарғымен 

акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылғаннан басқа 
мəселелерде Компанияның қызметіне жалпы басшылық жасайтын басқару органы. 
Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне төмендегі мəселелер жатады: 

• Компания қызметінің артықшылық бағыттарын анықтау; 
• Акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақыру туралы 

шешім қабылдау; 
• жарияланған акциялардың саны шегінде орнықтыру (сату), соның ішінде 

орнықтырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, орнықтыру (сату) əдісі жəне 
бағасы туралы шешім қабылдау; 

• Компанияның орнықтырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып 
алуы туралы шешім қабылдау; 

• Компанияның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту; 
• Компанияның облигацияларын, туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын 

анықтау; 
• атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, басшысын жəне 

мүшелерін (атқарушы органның қызметін жеке атқаратын тұлғалар) сайлау, сондай-ақ 
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

• атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның қызметін жеке 
атқаратын тұлғалар) лауазымдық жалақыларының мөлшерін, еңбекақы мен сыйақы 
талаптарын анықтау; 

• ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, ішкі аудит қызметі мүшелеріне төленетін 
еңбекақы мен сыйақының мөлшерін, талаптарын анықтау; 
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• Компания көпшілік компания мəртебесін алған жағдайда, корпоративтік хатшыны 
тағайындау, өкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері жəне 
сыйақы талаптарын анықтау; 

• аудиторлық ұйымның қызмет төлемінің мөлшерін, сондай-ақ Компания акцияларын 
төлеуге берілген немесе ірі келісім мəні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын 
анықтау; 

• Компанияның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған атқарушы органмен 
қоғамның қызметтерін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттар жатпайды), 
соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарының аукционы жəне жазылу ережелері мен 
тəртіптерін бекітетін ішкі құжаттар; 

• Компанияның филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне ашу туралы шешім қабылдау, 
олар туралы ережелерді бекіту; 

• Компанияның басқа заңды тұлғалардың он жəне одан көп акцияларын сатып алу 
жөнінде сондай-ақ оның қызметі мəселелері жөнінде шешім қабылдау; 

• жеке меншік капиталының он жəне одан да көп пайызын құрайтын көлемге Компания 
міндеттемелерін ұлғайту; 

• алдыңғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Компанияның тіркеушісін сайлау; 
• қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпия Компания немесе қызметі 

туралы ақпаратты белгілеу; 
• Ірі мəмілелер жасау жəне Компания жасауға мүдделі мəмілелерді жасау туралы шешім 

қабылдау; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне Компания Жарғысымен 

акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын басқа да 
мəселелер. 
 
Директорлар кеңесі Жарғыға сəйкес оның атқарушы органының құзіретіне 

жатқызылған мəселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы 
жиналысының шешіміне қарсы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.  

 
Компанияның атқарушы органының басшысы – Компанияның Бас директоры 

директорлар Кеңесінің мүшелігіне тағайындалуы мүмкін, бірақ ол директорлар Кеңесінің 
төрағасы болып сайлана алмайды. 

Директорлар Кеңесі 8 (сегіз) адамнан құралады, оның ішінде 2 (екеуі) тəуелсіз 
директорлар болып табылады.  

Директорлар Кеңесінің Төрағасы директорлар Кеңесінің жұмысын жүргізеді, 
отырысын жүргізеді, Компания Жарғысымен белгіленген басқа да қызметтерді атқарады. 
Директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметтерін директорлар 
Кеңесінің шешімі бойынша директорлар Кеңесінің мүшелерінің бірі атқарады 
 

Атқарушы орган – Компанияның бас директоры Компанияның ағымдағы қызметін 
басқаратын Компанияның жеке атқарушы органы болып табылады.  

 Компанияның бас директоры Жарғымен немесе Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасымен Компанияның басқа органдарының немесе лауазымды 
тұлғаларының құзіретіне жатпаған Компанияның кез келген мəселелері бойынша шешім 
қабылдауға құқылы.  

Компанияның Бас директоры акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар 
Кеңесінің шешімдерін орындайды. 
Бас директордың  құзыретіне төмендегілер жатады: 
• Акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерін 

орындауды ұйымдастыру; 
• үшінші тұлғалармен сенімхатсыз Компания атынан əрекет ету; 
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• үшінші тұлғалармен Компанияны таныстыру құқығына сенімхат беру; 
• Компанияның қызметкерлерін қабылдау, ауыстыру жəне босатуды жүзеге асыру, 

ынталандыру шараларын жəне тəртіптік жаза қолдану, Компанияның штаттық 
кестесіне сəйкес, Компания қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының 
көлемін жəне жалақыға үстеме белгілеу, қоғам Қызметкерлерінің сыйлықақы 
мөлшерін белгілейді.   

• Компания Жарғысымен, акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен 
анықталған басқа қызметтерді жүзеге асыру.  

 
13. Эмитенттің директорлар Кеңесінің мүшелері. 

аты-жөні, 
бар болса 

əкесінің аты  
тұған күні  

соңғы үш жылда 
жəне қазіргі 

уақытта, сонымен 
бірге қосымша 

жұмыс атқарған 
қызметтері   

компаниян
ың 

жарғылық 
капиталы
ндағы үлесі 

компаниян
ың еншілес 

жəне 
тəуелді 

ұйымдары
ның 

жарғылық 
капиталы
ндағы үлесі  

алғашқы екі 
жыл 

мерзімінде 
директорлар 
кеңесінің 

құрамындағы 
өзгерістер  

Богдай  
Юрий 
Ярославович 
 
 

29.08.1969 ж. 

12.05.2008 . – қазіргі 
уақытқа дейін – 
«Қағазы Инвест» 
ЖШС директоры, 
«Қағазы 
Инвестмент» ЖШС 
директоры  
  
26.05.2008 ж. - 
қазіргі уақытқа 
дейін директорлар 
Кеңесінің төрағасы 
 
06.02.2007ж. – 
қазіргі уақытқа 
дейін – «Қазақстан 
Қағазы» АҚ 
бизнесті дамыту 
Департаментінің 
директоры 
 
08.04.2004 ж. – 
05.02.2007ж.  дейін 
– «Қағазы 
Трейдинг» ЖШС 
директоры 

жоқ  жоқ  

Директорлар 
кеңесінің 2007 
жылдың 26 
мамырдагы 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
төрағасы болып 
тағайындалды  
 
Жалғыз 
акционердің  
2008 жылдың 29 
сəуіріндегі 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшесі болып 
тағайындалды   
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Жунус 
Баглан 
Абдуллаулы 
 

04.05.1965 ж. 

29.04.2008 ж.- 
қазіргі уақытқа 
дейін – «Қазақстан 
Қағазы» АҚ 
директорлар 
кеңесінің мүшесі  
 
27.10 2003 ж. –  
29.04.2008 ж. дейін -  
«Қазақстан Қағазы» 
АҚ директорлар 
кеңесінің Төрағасы  
 
30.05.2007 ж. – 
07.05.2008 ж. дейін - 
«Қағазы Инвест» 
ЖШС Директоры  
 
25.05.2007 ж.-
07.05.2008 ж. дейін 
– «Кагазы 
Инвестмент лтд» 
ЖШС Директоры 
 
30.05.2007 ж.-
12.05.2007 ж. дейін 
– «Холдинг Инвест» 
ЖШС директоры 

жоқ  жоқ  

  
 
 
 
 
Жалғыз 
акционердің  
2007 жылдың 01 
маусымындағы 
шешімімен  
директорлар 
Кеңесінің 
Төрағасы  
болып 
тағайындалды  
 
Жалғыз 
акционердің  
2008 жылдың 29 
сəуіріндегі 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшесі болып 
тағайындалды   

Əріп  
Мақсат 
Əскерұлы 
 
 

07.10.1973 ж. 

 
28.04.2008 г. – 
қазіргі уақытқа 
дейін - «Қазақстан 
Қағазы» АҚ 
директорлар 
кеңесінің мүшесі  
 
 
 
 
10.02. 2003 ж. –  
28.04.2008 . дейін -
«Қазақстан Қағазы» 
АҚ Бас Директоры 

жоқ жоқ 

 Жалғыз 
акционердің  
2007 жылдың 01 
маусымындағы 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшесі болып 
тағайындалды   
 
Жалғыз 
акционердің  
2008 жылдың 29 
сəуіріндегі 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшесі болып 
тағайындалды   
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Тулегенов  
Сергей 
Ермеккалиевич 

 

 
 
25.08.1964 ж. 
 
 
 

28.04.2008 ж. – 
қазіргі уақытқа 
дейін – «Қазақстан 
Қағазы» АҚ Бас 
директоры  
 
 
 
2004 ж.– 28.04.2008 
ж. дейін – 
«Қазақстан Қағазы» 
АҚ Бас 
директордың 
орынбасары  
 

жоқ жоқ  

Жалғыз 
акционердің  
2007 жылдың 01 
маусымындағы 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшесі болып 
тағайындалды   
 
Жалғыз 
акционердің  
2008 жылдың 29 
сəуіріндегі 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшесі болып 
тағайындалды   

Диханбаева 
Шынар 
Нурбековна 
 

13.03.1974 ж. 

 
 
2001 жылдан – 
қазіргі уақытқа 
дейін «Қазақстан 
Қағазы» АҚ Қаржы 
директоры   

жоқ жоқ 

Жалғыз 
акционердің  
2008 жылдың 29 
сəуіріндегі 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшесі болып 
тағайындалды   

Валитов 
Александр 
Ильдарович 
 

16.02.1956 ж. 

03.01.2008 г.- по 
қазіргі уақытқа 
дейін – «Kagazy 
Recycling» ЖШС 
Бас директоры  
 
с 13.08.2007 ж. – 
03.01.2008 ж. дейін – 
«Kagazy Recycling» 
ЖШС Бас 
директорының 
бірінші орынбасары 
 
2005 ж. - 2007 ж. 
дейін – «Қадамжай 
сүрме комбинаты» 
АҚ Бас директоры 
(Қырғызстан 
Республикасы) 

жоқ жоқ 

Жалғыз 
акционердің  
2008 жылдың 29 
сəуіріндегі 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшесі болып 
тағайындалды   
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Сыпатаева 
Мадина 
Шаяхметкызы  
  
тəуелсіз 
директор 

10.05.1979ж. 
 

06.2005  ж.- қазіргі 
уақытқа дейін – 
Астана қ. 
«BusinessExpert-M» 
Консалтингілік 
компанияның 
Басқарушы əріптесі 
 
06.2003 ж.– 05.2005 
ж. дейін – 
«Агромашхолдинг» 
АҚ Президентінің 
корпорациялық 
дамыту бойынша 
кеңесшісі 

жоқ жоқ 

Жалғыз 
акционердің  
2008 жылдың 29 
сəуіріндегі 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшесі болып 
тағайындалды   

Байдильдаев 
Азамат 
Аскарович 
 
тəуелсіз 
директор 

06.06.1976ж. 
 

 
2001 ж. – қазіргі 
уақытқа дейін ABN 
AMRO Bank 
Kazakhstan 
тұтынушылармен 
жұмыс істеу 
бөлімінің басшысы   
 

жоқ Жоқ  

Жалғыз 
акционердің  
2008 жылдың 29 
сəуіріндегі 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшесі болып 
тағайындалды   

 
Қоғамның жалғыз акционердің  шешімімен:   
• 2007 жылдың 01 маусымынан Ахметов Айдар Болатович мырза директорлар Кеңесінің 

мүшесі болып тағайындалды; 
• 2008 жылдың 29 сəурінен директорлар Кеңесінің мүшесі Ахматов Айдар Болатович 

мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды   
 
13-1. Директорлар Кеңесінің Комитеттері - жоқ. 
 
14. Эмитенттің атқару органы (жекеше атқару органы). 

аты-жөні, 
бар болса 

əкесінің аты  
тұған күні 

соңғы үш жылда жəне қазіргі 
уақытта, сонымен бірге 

қосымша жұмыс атқарған 
қызметтері   

Компания
ның 

жарғылық 
капиталы
ндағы үлесі

басқа 
қоғамдардың 
жарғалық 

капиталында
ғы үлесі  

Тулегенов  
Сергей 
Ермеккалиевич  

 

25.08.1964 ж. 

28.04.2008 ж.- қазіргі уақытқа 
дейін – «Қазақстан Қағазы» 
АҚ Бас директоры  
 
2004 ж. –  28.04.2008 ж. дейін 
«Қазақстан Қағазы» АҚ Бас 
директордың орынбасары  
 

жоқ жоқ 

 
15. Осы тармақ акционерлік қоғамдармен толтырылмайды. 
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16. Эмитенттің директорлар Кеңесіне, атқару органның мүшелеріне жəне басқа да 
басқарушы тұлғаларына төленетін сыйақы  

 
Облигацияларды шығару туралы шешім қабылдау мерзімінің алдындағы соңғы үш ай 

(2008 жылдың сəуір, мамыр жəне маусым айлары) бойынша ақшалай нысандағы сыйақы 
директорлар Кеңесі мүшелеріне, Компанияның Бас Директорына 5 083 000 (бес миллион 
сексен үш мың) теңге сомасында төленді.  

   
       Облигацияларды шығару туралы шешім қабылдау мерзімінен кейінгі 12 ай ішінде 
жоғарыда аталған тұлғаларға өтелуге тиісті сыйақының жоспарланған жалпы көлемі, 
21 396 000 (жиырма бір миллион үш жүз тоқсан алты мың) теңгені құрады.   
 
17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы. 
 
1) Қоғамның ұйымдық құрылымы осы облигацияларды шығару Проспектінің №1 
Қосымшасында көрсетілген 
 
2) Эмитент қызметкерлерінің жалпы көлемі, сонымен қатар эмитет филиалдардың  
жəне өкілдіктердің қызметкерлері  
 
2008 жылдың 01 шілдесіне Қоғам қызметкерлерінің жалпы саны 1082 адамды құрайды;   
 
3) Қоғамның құрылымдық бөлімшелердің басшылары туралы мəліметтер.  
аты-жөні, 

бар болса əкесінің 
аты  

тұған жылы құрылымдық бөлімше 
 

қазіргі уақытта 
атқаратын қызметі  

Манги Аллессандро 
Азам Раджионеволи  30.01.1961 ж.  Инвистициялар бойынша 

Басқарушы Директор   
Багитова Айман 
Магзамовна 16.05.1979 ж. Корпоративті мəселелер 

жөніндегі Департамент  Департамент Директоры 

Диханбаева Шынар 
Нурбековна 13.03.1974 ж. Қаржы департаменті  Қаржы директоры 

Поварова Анна 
Ивановна 28.05.1933 ж. Ішкі аудит бөлімі Бөлім бастығы  

Шустова Гульнара 
Альмухамедовна 12.01.1971 ж. Бухгалтерия бөлімі Бас бухгалтер  

Губер Николай 
Вольдемарович 27.12.1980 ж. 

Корпоративті 
қаржыландыру жəне 
б і б б і і

Бөлім бастығы 

Пархоменко Денис 
Николаевич 12.10.1976 ж. Қаржы талдау жəне 

есептілік бөлімі  Бөлім бастығы 

Когутюк Таисия 
Александровна  19.07.1981 ж. Əкімшілік департамент Департамент директоры 

Жамбузова Ляззат 
Танатаровна 16.02.1979 ж. Құқықтық мониторингі 

бөлімі Бөлім бастығы 

Евтушенко Ирина 
Владимировна 27.12.1965 ж. Коммерциялық  

департамент Департамент директоры 

Богдай Юрий 
Ярославович 29.08.1969 ж. Бизнесті дамыту 

департаменті 
Департамент директоры  
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Ким Нэлли 
Феликсовна 11.09.1979 ж. Ішкі жəне сыртқы 

қатынастар бөлімі  Бөлім бастығы 

Белочкин 
Владислав 31.07.1973 ж. Ақпараттық 

технологиялар Департамент директоры 

Сагынбеков Рафик 
Нарлыханович 19.04.1968 ж. Қауіпсіздік қызметі Қызмет басшысы  

Жекебытыров 
Қанат 28.05.1966 ж. Шаруашылық бөлім Бөлім бастығы 

 
 

3-БӨЛІМ. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) МЕН 
АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ 

 
18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) 
 
1) Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы саны жəне эмитент 
акцияларының он жəне одан да көп пайыз үлестеріне (орналастырылған жəне дауыс 
беретін акцияларына) ие акционерлері (қатысушылары) туралы ақпарат 

№ 
 

 
акционердің толық 

атауы 

акционердің 
қысқартылған 

атауы 

заңды тұлға-
акционердің орналасқан 

жері 

жарғылық 
капиталдағ
ы қатысу 
үлесі, % 

 
 
1 

 
 

 
«Қағазы Инвестмент 
ЛТД» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік 

«Қағазы 
Инвестмент 
лтд» ЖШС 

Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, 050060, 
Алмагүл ауданы, 15 «А» 
үй 

100,00 

 
2) Эмитеннің тікелей акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ 

эмитенттің қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылай алатын тұлғалар туралы 
мəліметтер. 
Жоқ. 
 
19. Эмитент акцияларының (үлестерінің) он жəне одан да көп пайызына ие болып 
табылатын заңды тұлғалар туралы мəліметтер 

заңды тұлғаның 
толық атауы  

 
 

мекен-жайы 
 

қызмет түрі 

бірінші 
басшының 
аты жөні, 
бар болған 
жағдайда 

жарғылық 
капиталдағы 
қатысу үлесі, 

% 

 «Kagazy 
Recycling» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестік 

Қазақстан 
Республикасы, Алматы 
облысы, Қарасай 
ауданы, Абай ауылы 

Қағаз өнімін 
өндіру 

Валитов 
Александр 
Ильдарович 

100,00 
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 «Prime Estate 
Activities 
Kazakhstan» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестік 

Қазақстан 
Республикасы, Алматы 
облысы, Қарасай 
ауданы, Қарағалы А.А., 
Қарағайлы ауылы, 
Мақатаев көшесі, 66 үй. 

өндірістік 
девелопментке 
игерілмеген жер 
телімдерін 
дамыту, 
жылжымайтын 
мүлік, құрылыс 
обьектілерін 
құру жобаларын 
басқару жəне 
индустриалдық-
өндірістік жəне 
қоймалық 
белгіленген 
обьектілерді 
пайдалану. 

Сильвио 
Ипполити 

100,00 

«СибИнвест» ЖШҚ Ресей Федерациясы, 
Новосібір облысы, 
Новосібір қ., Каменская 
көшесі, 78/2 үй 

Коммерциялық-
делдалдық 
қызмет 

Головко 
Игорь 
Николаевич 

95,00 

 
 
20. Эмитент қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтары, холдингтер, 
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы мəлімет 
  
Компания өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 
консорциумдарге қатысады.  

кіру күні ұйымның атауы  
орналасқан  

жері 

28.02.2005 жыл Америка сауда палатасының 
мүшесі 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Сатпаев көшесі, 29/6, Office Tower, 10 
қабат 

01.03.2005 жыл 

«Қазақстанның экспортерлері 
мен тауар өндірушілері қоғамы» 
Республикалық  заңды тұлғалар 
бірлестігінің қатысушысы 

Қазақстан Республикасы, Астана қ., 
Алматы ауданы, Сембинов көшесі, 53 

24.11.2005 жыл 

 «Қазақстан Республикасының 
жиһаз жəне ағаш өндіру 
өндірістік кəсіпорындарының 
қауымдастығы» заңды тұлғалар 
бірлестігінің қатысушысы 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Абай  даңғылы 1, 513 кеңсе 

20.07.2007 жыл 
Қазақстанның Еуропалық бизнес 
Қауымдастығының мүшесі 
(ЕВРОБАК) 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Желтоқсан көшесі 146 (148) 

 
 
21. Эмитенттің басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтер. 
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заңды 
тұлғаның 
атауы  

аффилиирлену пайда 
болу негізі орналасқан жері  қызмет түрі 

 
«Холдинг 
Инвест» 
ЖШС 
    

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 4),5) т. 

Қазақстан Республикасы, 
040923, Алматы облысы, 
Қарасай ауданы, Абай 
ауылы 

Коммерциялық-
делдалдық қызмет 

 
«PEAK 
Akzhal» 
ЖШС 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т. 

Қазақстан Республикасы, 
040923, Алматы облысы, 
Қарасай ауданы, Абай 
ауылы 

Коммерциялық-
делдалдық қызмет 

«Қағазы 
Трейдинг» 
ЖШС 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т. 

Қазақстан Республикасы, 
040923, Алматы облысы, 
Қарасай ауданы, Абай 
ауылы 

Қағаз-картон өнімін 
көтерме жəне 
бөлшектеп сату  

 
 «KAZUPACK 
Ltd» ЖШС 
 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т. 

Қазақстан Республикасы, 
050004,  Алматы қ., 
Бекмаханов көшесі, 96 В 

Гофрирленген 
картон жəне одан 
жасалатын 
бұйымдарды өндіру 

 
«PEAK 
Aksenger» 
ЖШС 
 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т. 

Қазақстан Республикасы, 
040923, Алматы облысы, 
Қарасай ауданы,  Абай 
ауылы 

Индустриалдық 
өндірістік 
жылжымайтын 
мүлік обьектілерін 
салу жəне 
пайдалану 

 
 «АльпЛагерь 
Туюк-Су» 
ЖШС  

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 4),5) т. 

Қазақстан Республикасы, 
050020, Алматы қ., Горная 
көшесі, 630 

Коммерциялық-
делдалдық қызмет 

 «Спартак» 
ЖШС 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 4),5) т. 

Қазақстан Республикасы, 
050040, Алматы қ., 
Минусинская көшесі, 46 

Спорттық жəне 
туристік шараларды 
ұйымдастыру жəне 
өткізу 

 
«ЭкопакАзия» 
ЖШҚ 
 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т. 

Қырғызстан Республикасы, 
Бішкек қаласы, №11,18 
ықшамаудан 42 пəтер 

Гофроқорап жасау 
жəне сату  

 
«EKOTRADE 
ASIA» ЖШҚ 
 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т. 

Өзбекстан Республикасы, 
Ташкент қ., Рашидов 
көшесі, 96-а 

Қағаз жəне картон 
қораптардың 
барлық түрлерін 
өндіру 

 
«EKOPAK 
OSIYO» 
ЖШҚ 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т. 

Өзбекстан Республикасы, 
Ташкент қ., Юнусабад 
көшесі 6, 43 үй, 32 пəтер 

Қағаз жəне картон 
қораптардың 
барлық түрлерін 
өндіру 

«Raw Material 
Company» 
ЖШҚ 
 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т  

Қырғызстан Республикасы, 
Бішкек қ., Октябрьский 
ауданы, пер.Елецкий, 85, 2 
пəтер 

Қағаз өнімдерін 
жəне макулатураны 
жинау, даярлау, 
сақтау, тасымалдау 
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«OSIYO 
QOGOZ 
MARKAZI» 
ЖШҚ 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т 

Өзбекстан Республикасы, 
Ташкент қ., Ш.Рашидов 
көшесі, 96-а 

Қағаз жəне картон 
қораптардың 
барлық түрлерін 
өндіру 

«Қағазы 
Инвест» 
ЖШС 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т 

Қазақстан Республикасы, 
050060, Алматы қ., 
Алмагүл ықшам ауданы, 
15А 

Коммерциялық-
делдалдық қызмет 

«Қарлы Тау» 
«Спорттық-
сауықтыру 
тау шаңғы 
комплексі 
ЖШС 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т 

Қазақстан Республикасы, 
050060, Алматы қ., 
Алмагүл ықшам ауданы, 
15А 

Коммерциялық-
делдалдық қызмет 

 «Астана-
Контракт» АҚ 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т 

Қазақстан Республикасы, 
050008, Алматы қ.,  
Мұқанов көшесі  230 үй 

Инвестициялық 
қызмет 

 «Астана-
Контракт» 
ЖШС 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т 

Қазақстан Республикасы, 
480100,  Алматы қ., Абай 
даңғылы, 15 үй, 7 пəтер 

Логистикалық 
қызмет  

«Paragon 
Development» 
ЖШС 

«Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР 
Заңы 64 б., 1 т., 6) т 

Қазақстан Республикасы, 
050059, Алматы қ., 
Азербаев көшесі, 58 үй 

Логистикалық 
қызмет  

        
 

лауазымды тұлғаның 
аты жөні лауазымы аффилиирлену пайда болу 

негізі 

Сильвио Ипполити «Prime Estate Activities Kazakhstan» 
ЖШС бас директоры 

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т. 

Валитов Александр 
Ильдарович 

«Kagazy Recycling» ЖШС Бас 
директоры  

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т. 

Жекебатыров Канат 
Кайрбекович 

«АльпЛагерь Туюк-Су» ЖШС,  
«Спартак» ЖШС, «Кагазы 
Гофротара» ЖШС, «Кагазы 
Процессинг» ЖШС директоры  

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т. 

Жапаров Фархад 
Мамутович 
 

 «Кагазы Трейдинг» ЖШС 
директоры 

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3)т. 

Сыдыков Максадбек 
Каримбекович   «ЭкопакАзия» ЖШҚ «Акционерлік қоғамдар туралы» 

ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т.  
Касумов Ровшан  
Иолчу Оглы 

«KAZUPACK Ltd» ЖШС 
директоры  

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т. 

Шукурова Дилорам 
Магмурджановна 

«EKOTRADE ASIA» ЖШҚ 
директоры 

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т 

Мамаджанов  Шухрат 
Шавкатович 

«EKOPAK OSIYO» ЖШҚ 
директоры  

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т. 

Истомин Владимир 
Викторович 

«Raw Material Company» ЖШҚ 
директоры  

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т. 
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Ибодов Узбекхон 
Назруллаевич 

«OSIYO QOGOZ MARKAZI» 
ЖШҚ, «QOGOZ BARAKA 
INVEST» ЖШҚ Директоры 

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т. 

Есимбеков Бек 
Канатович «PEAK Akzhal» ЖШҚ Директоры «Акционерлік қоғамдар туралы» 

ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т. 
Назаров Александр 
Васильевич 

«СОГЛК «Қарлы Тау» ЖШС 
Директоры 

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т 

Головко Игорь 
Николаевич «СибИнвест» ЖШҚ Директоры «Акционерлік қоғамдар туралы» 

ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3)  т. 

Сабитұлы Асет «PEAK Aksenger» ЖШС 
Директоры 

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т. 

Лоскот Владимир 
Николаевич 

«Астана-Контракт» ЖШС 
Президенті 

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т. 

Кушенов Сергей 
Налибекович 

«Paragon Development» ЖШҚ Бас 
директоры  

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т.  

Ромашов Н.Т. «Астана-Контракт» ЖШҚ 
директоры  

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 3) т. 

аты-жөні, тегі аффилиирленген тұлғалар аффилиирлену пайда болу 
негізі 

Əріп Мақсат Əскерұлы 
Жұбайы - Əріп Шолпан Əскерқызы «Акционерлік қоғамдар туралы» 

ҚР Заңы 64 б., 1 т., 2) т. 

Жунус Баглан 
Абдуллаулы 

Жұбайы – Жунусова Ирина 
Ярославовна 

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 2) т. 

Тулегенов Сергей 
Ермеккалиевич 

Жұбайы – Мусагалиева Эльмира 
Тургалиевна 

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 2) т. 

Богдай Юрий 
Ярославович 

Əкесі – Богдай Ярослав 
Григорьевич 
Анасы  – Богдай Лидия Васильевна 
Жұбайы – Завалей Татьяна 
Игоревна 
Ұлы – Богдай Ярослав Юрьевич 
Апайы – Жунусова Ирина 
Ярославовна 

 
 
 
«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 2) т. 

Валитов Александр 
Ильдарович 

Əкесі -Валитов Ильдар 
Абдулхакович 
анасы - Валитова Эльвира 
Григорьевна 
Жұбайы - Волкова Татьяна 
Анатольевна 
Ұлы- Валитов Сергей 
Александрович 
Ұлы - Валитов Григорий 

 
 
 
«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 2) т. 

Диханбаева Шынар 
Нурбековна 

Анасы– Анарбекова Жазылхан  
Күйеуі – Есперов Ерженис 
Райымкулович 
Қызы – Райымкулова Алия 
Ерженискызы 
Ұлы – Райымкулов Али 
Ерженисулы 
Апайы  – Диханбаева Назым 
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Нурбековна 
Күйеуінің анасы – Озбекова Батима 
Күйеуінің апайы - Исперова 
Майгуль Райымкуловна 
Күйеуінің апайы - Есперова 
Алмагуль Райымкуловна  
Күйеуінің апайы – Есперова 
Жанылсын Райымкуловна 
Күйеуінің апайы – Есперова Дарига 
Райымкуловна 
Күйеуінің ағасы - Исперов Гани 
Райымкулович 
Күйеуінің ағасы – Райымкулов 
Габит Райымкулович 

 
 
«Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңы 64 б., 1 т., 2) т. 

 
 
 
 
22. Соңғы жыл бойынша аффилирленген тұлағалардың қатысуымен мəмілелер  

 
№ 

мəмілені 
жасасу күні  

заңды тұлғаның 
атауы  орналасқан жері мəміленің 

сомасы  

шешімді 
қабылдаған 

орган  
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
2007 жылдың 23 
шілдесі  

«Kazakhstan Kagazy 
plc» 
«Megasol 
Investments ltd» 
Coenagrion Holding 
BV» 
«Қағазы 
Инвестмент лтд»  
ЖШС  
«Prime Estate 
Activities 
Kazakhstan» ЖШС  
«PEAK Akzhal» 
ЖШС 

ҚР, 050060, 
Алматы қ.,  
Алмагүл ы- н,  15 
«А» үй 
ҚР, Алматы 
облысы, Қарасай 
ауданы, Қарағалы 
А.А.,  
Қарағалы ауылы,  
Мақатаева көш., 
66 үй 
ҚР, Алматы 
облысы, Қарасай 
ауданы, 
Абай ауылы 

 
 
 
 
 
 
101 673 420,00 
АҚШ доллары 

 
 
 
 
 
 
Акционер 

 
2 

 
2007 жылдың 23 
қазаны 

  
«Kagazy Recycling» 
ЖШС  
 

ҚР, Алматы 
облысы, Қарасай 
ауданы, 
Абай ауылы 

 
10 000 000,00  
АҚШ доллары 

 
Акционер 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2007 жылдың 19 
қазаны 

«Kazakhstan Kagazy 
plc» 
«Megasol 
Investments ltd» 
Coenagrion Holding 
BV 
«Қағазы 
Инвестмент лтд» 
ЖШС 
«Kagazy Recycling» 
ЖШС 

 
 
 
1 жəне 2 
тармақтарда 
көрсетілген  

 
 
 
10 000 000,00  
АҚШ доллары  

 
 
 
Акционер 
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4 

 
2007 жылдың 06 
желтоқсаны  

 
«QOGOZ BARAKA 
INVEST» ЖШҚ  

Өзбекстан 
Республикасы, 
Ташкент қ., 
Ш.Рашидов көш., 
96-а 

 
5 000,00  
АҚШ доллары 

 
Акционер 

 
 
 
5 

 
 
2007 жылдың 13 
желтоқсаны  

«Kazakhstan Kagazy 
plc» 
«Megasol 
Investments ltd» 
Coenagrion Holding 
BV 
«Қағазы 
Инвестмент лтд» 

 
 
1 жəне 2 
тармақтарда 
көрсетілген 

 
 
24 000 000,00 
АҚШ доллары 

 
 
Акционер 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
2007 жылдың 14 
желтоқсаны 

«Kazakhstan Kagazy 
plc»  
 
«Kagazy Recycling» 
ЖШС 
«Кагазы 
Гофротара» ЖШС 
 
«KAZUPACK Ltd» 
ЖШС 

1 жəне 2 
тармақтарда 
көрсетілген  
Қазақстан 
Республикасы, 
Алматы облысы, 
Қарасай ауданы,  
Райымбек а.а  
Абай ауылы 
ҚР, Алматы қ.,  
Бекмаханова көш., 
96 В 

 
 
 
 
 
38 400 000,00 
АҚШ доллары 

 
 
 
 
 
Акционер 

7 2007 жылдың 19 
желтоқсаны 

«Қағазы 
Инвестмент лтд» 
ЖШС  

1 тармақта 
көрсетілген 

24 000 000,00 
АҚШ доллары 

Акционер 

8 2007 жылдың 20 
желтоқсаны 

 «Kagazy Recycling» 
ЖШС  

1 тармақта 
көрсетілген 

283 176 704,26 
теңге 

Акционер 

9 2007 жылдың 25 
желтоқсаны 

 «PEAK Aksenger» 
ЖШС 

ҚР, Алматы 
облысы, Қарасай 
ауданы,  
Абай ауылы 

6 113 000,00 
теңге 

Акционер 

 
10 

 
2007 жылдың 28 
желтоқсаны 

 «Kagazy Recycling» 
ЖШС 
Смагулов Нурлан 
Кушанович 

 
1 тармақта 
көрсетілген 1 
 

 
16 800 000,00 
теңге 

 
Акционер 

11 2008 жылдың 20 
наурызы 

 «Kagazy Recycling» 
ЖШС  

2 тармақта 
көрсетілген 

33 411 296,47 
теңге 

Акционер 

 
 
 
12 

 
 
 
2008 жылдың 03 
наурызы 

«Kazakhstan Kagazy 
plc» «Megasol 
Investments ltd» 
«Coenagrion Holding 
BV» 
«Қағазы 
Инвестмент лтд» 
ЖШС 

 
 
 
1 жəне 2 
тармақтарда 
көрсетілген  
 

 
 
 
58 500 000,00 
АҚШ доллары  
 

 
 
 
Акционер 

13 2008 жылдың 19 
наурызы 

 «Kagazy Recycling» 
ЖШС  

2 тармақта 
көрсетілген 

7 576 461 737 
теңге 

Акционер 
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4 - БӨЛІМ. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ  
 

 
23. Эмитент қызметіндегі жалпы тенденциялардың, сонымен қатар эмитенттің 

негізгі қызмет түрлері бойынша қысқаша сипаттама.  
 
Қағазды өндіру  
Соңғы уақытта өнеркəсіптің өсуі орама құралдардың жəне материалдардың 

қажеттілігіне əкеп соқтырды. Тек соңғы үш жыл ішінде қағаз нарығы жəне гофроөнім 
өндіріс нарығы екі есе үлкейді. Нарықтың сапалық құрылымы да өзгерді. 2001 жылға 
дейін Қазақстанда пайдаланған қағаз өнімнің 90% импорт болды. Қазіргі уақытта 
Қазақстанда отандық өндірушілер нарықтың 60% астам үлесін алады. Негізгі гофроқорап 
өдірушілері жəне бəсекелестер төменде көрсетілген. 

 
Қағазды өндіру саласында Қоғамның бəсекелік Ұйымдары: 
т-
ша 
№ 

атауы мекен-жайы жабдықтар өндірістің 
көлемі  м2 

1 «Каполиграф» 
АҚ, Картондық 
полимер-
полиграфиялық 
комбинаты АО  

Семей қ.  

Гофрожелілер, Швеция, 
Ресей өндірісі;  
Флексопринтер, Германия 
өндірісі 2100; 1050 

2 000 000 – 
2 200 000 

 
2 «Новапак» ЖШС Алматы қ. 

Гофрожелі Қытай өндірісі,  
Флексопринтер, Қытай 
өндірісі 1400 

1 000 000 

3 
«Эконика» Ақтөбе қ.  Жабдықтар, Ресей өндірісі 

1050 500 000 

4 
«Қазгер» Алматы қ.  Жабдықтар, Түркия өндірісі 

1050 200 000 

5 
«Қос АУПП-1» 
ЖШС Алматы қ.  

Гофрожелі, Қытай өндірісі 
Флексопринтер Қытай 
өндірісі 1050 

200 000 

6 
Павлодар картон-
рубероид зауыты Павлодар қ.  Жабдықтар, Ресей өндірісі 200 000 

7 
 «Гофрапак» 
ЖШС Павлодар қ. Жабдықтар, Ресей өндірісі 100 000 

 
Қазіргі уақытта нарықтың негізгі үлесін жай төртклапандық гофрокоробтардың (84%) 

тұтынуы құрастырады. Кейінгі жылдары гофротұтыну құрылымында өзгерістер күтілуде, 
олар, біріншіден нарықтың жаңа талаптарымен түсіндіріледі. Күн сайын,  едəуір 
қашықтыққа тасымалдау кезінде тауардың қорғауы бойынша, ораманың механикалық 
жəне технологиялық қасиеттеріне үлкен талаптар қойылады. Ораманың жаңа сапалы 
түрлерінің өндірісі, бəсекелестің ұқсас өнімінен өзгеше болу керек жəне өнімнің 
нарығында одан тиімді болуына көмектесу керек.  
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Қойма үй-жайлар 
Қазақстан Республикасында өнеркəсіптік өндірістің шапшаң өсуіне жəне мемелекеттің 

сыртқы сауда айналымның өсуіне байланысты, өңдеудің толық циклі, тауарларды 
тасымалдау жəне сақтау іске асырылатын, индустриялық-логистикалық парктерге үлкен 
қажеттілік пайда болды.  

Біріктірілген логистикалық парктер нарығының дамуына ҚР Еуразиялық континентте 
тиімді географиялық орналасуы да əсер етеді, оның геосаяи рөлі – Еуропа мен Азия 
арасындағы транзиттік көпір ретінде анықталады. Əсіресе, Алматы Астана сияқты 
Оңтүстік-Шығыс Азия-Еуропа (ТРАСЕКА) халықаралық көлік коридорының аймақтық 
орталықтары болып табылады.   

Алматы қаласы, əрбір мың адамға (39 м2/1000 адам) қойма үй-жайлар көлемінің ең 
жоғары көрсеткіштеріне  қарамастан, осы көрсеткіштер бойынша мысалы Мəскеу – (81 
м2/1000 адам), Будапешт – (550 м2/1000 адам) , Прага – (780 м2/1000 адам) немесе Варшава 
– (900 м2/1000 адам) сияқты қалалардан артта.   

Jones Lang LaSalle компаниясы жүргізген Алматы қаласында қойма үй-жайларының 
даму болжамы құрылыстың қазіргі қарқынында, ұсыныс «А» жəне «В» топты қоймаларға 
сұранысты тек 2013 жылға ғана қанағаттандыра алатындығын көрсетеді. Аталған 
сарапшылардың бағалауы бойынша «А» жəне «В» топты қоймаларға сұраныс қазіргі кезде 
ұсынысты 3,1 есе асады.  

 
  Қойма үй-жайлар саласыныда Қоғамның  бəсекелік Ұйымдары:  
т-
ша 
№ 

атауы мекен-жайы қойманың 
классы көлемі м2 

1 DAMU Индустриялық – 
логистикалық орталық  

Алматы қ., Байсерке 
д., 20 км А 50 000 

2 Almaty International Logistics 
Park   

Алматы қ.  
Түркісіб ауданы, 
(əуежай) 

А 45 000 

3 Тау Терминал Алматы қ., Өтеген 
Батыр ауылы, 15 км А 14 400 

4 High Tech Logistic 
Алматы қ,.Іле тас 
жолы,  
1 км. 

А 33 500 

 
 

24. Келешекте эмитенттің қызметіне елеулі əсер ететін эмитент жасасқан  
шарттар, келісімдер туралы мəліметтер.  

 
Жоқ 
 
25. Өз қызметін іске асыру үшін эмитентпен алынған құжаттың күнін жəне нөмірін, 

қолданылу мерзімін жəне аталмыш құжатты берген органды көрсетумен лициензиялар, 
патенттер, рұқсаттар туралы мəліметтер.   

«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 11 қаңтарындағы 
№214- III Заңына сəйкес, жалға қойма үй-жайларын беру жəне қағаз өндіру қызметі  
лицензиялауға жатпайды.   

  
26. Соңғы екі жылда немесе қабылданған физикалық немесе сандық өлшеу бірлігінің іс 

жүзінде əрекет ететін мерзімінде өткізілген өнімдердің көлемі (жасалған 
жұмыстардың, қызметтердің)  
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       Қойма үй-жайлар саласында  
 
«PEAK» Индустриалдық – Логистикалық  Практің пайдалануға берілуі 2007 жылдың 
желтоқсаны. Осы мезеттен бастап алаңдардың толтырылуы 2008 жылдың қаңтарында 
57%-дан 2008 жылдың сəуірінде 100% өсті.  

2008 жылдың 31 
қаңтарына нақты 

жалға  

2008 жылдың 
29 ақпанына  
нақты жалға 

 
2008 жылдың 20 

наурызына 
қаңтарына нақты 

жалға  
 

№ 
 

компанияның 
атауы 

% Шаршы 
м % Шаршы 

м % Шаршы 
м 

1 Coca-Cola 15,00 5 400 15,00 5 400 15,00 5 400 
2 Алсу 3,00 1 080 3,00 1 080  3,00 1 080 
3 RG Brands 8,00 2 880 31,00 11 160 31,00 11 160 
4 Efes - - 11,00 3 960 18,00 6 480 

5 Қазақстан Қағазы 
Тобы 32,00 11 520 32,00 11 520 32,00 11 520 

6 Басқалар   43,00 15 480 9,00 3 240 2,00 720 
 
 

Қағаз өндірісі саласында 
 

Компанияның соңғы екі жылдағы немесе іс жүзінде əрекет еткен мерзіміндегі өткізілген 
өнімінің көлеміндегі (орындалған жұмыс, қызмет) өзгерістердің талдауы. 
 

атауы өлшеу бірлігі 2006 жыл 2007 жыл 
Гофроөнім өткізу көлемі  мың шаршы 

метр. 
58 226 75 814 

Қағаз өткізу көлемі тонна 68 382 58 768 
 
 

27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сауда-саттық (жұмыс, қызмет) 
табысына оң жəне теріс əсер ететін факторлар.  
 
Компанияның негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет) табысына оң жəне 
теріс əсер ететін факторларға жатады: 
• Қазаз өндірісі саласында ғылыми-техникалық жаңалықтарды енгізу, гофропресс 

двигателін жаңарту, двигатель үргізуін орналастыру, кептіретін үстел матасын 
ауыстыру: 

1) құралдың тұрып қалу мерзімінің қысқаруына; 
2) түрлі қағаз түріне жабдықты орналастыруға кететін уақыттың қысқаруына; 
3) ақау пайызының азаюына; 
4) желім шығынының азаюына; 
5) өнімділіктің артуына; 
6) өндірістік процесті ұдайы қамтамасыз етуге 
едəуір əсер етті.  
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• Жаңа Флекс-жабдықты орнату, ротациялық модульді орналастыру күрделі нұсқалы 
өнімді өндіруге мүмкіндік берді, табыстың едəуір өсуіне əсер еткен күрделі қашау 
мүмкіндігі пайда болды.  

• Қызметкерлердің біліктілігін арттыру ақаудың азаюына жəне еңбек өнімділігінің 
өсуіне əкелді.  

 
Ұйымдастырушылық-техникалық жəне технологиялық шаралар жөніндегі өндірістік 

бағдарлама қағаз жəне картон сапасын жақсартуға мүмкіндік береді, шығарылатын 
өнімнің тұрақты сипатына жеткізеді, сондай-ақ механикалық көрсеткіштерді арттырады.  

Ұйымдастырушылық құрылымды оңтайландыру үстеме шығындарды азайтуға, 
əкімшілік жəне қосалқы қызметкерлердің қысқаруына əкеледі.  

Осы факторлар өндіріс жəне өнімді сату кезінде шығындарды едəуір азайтады бұл өз 
кезегінде өзіндік құнын азайтады жəне сату түсімін көбейтеді.     
 

Сондай-ақ, компания түсіміне əсер ететін негізгі факторлар – қойма алаңдарын жүктеу 
жəне 1 шаршы метр үшін жалға беру бағасы болып табылады. Алайда, аймақтың ірі 
компаниялармен ұзақ мерзімді келісім-шарттардың болуы бұл факторлардың компания 
түсіміне əсерін азайтады.  
 
 
28. Эмитенттің өз өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды  ұйымдастыру бойынша  
қызметі.  
 
1) пайыздардағы үлестерін көрсетумен барлық жеткізілімінің жалпы көлеміне он жəне 
оданда көп пайыз келетін эмитент жеткізушілерінің атауы мен орналасқан жері.  
Келешекте бұл көздерге қол жеткізуіне қарай болжамдар көрсетілу керек.    

 
Өзінің қызметін жасау үшін Компания келесі қызметтерді тұтынады: жарнама, 

консалтингілік, телекоммуникациялық, ақпараттық, делдалдық, құрылыс, аудиторлық 
қызмет көрсетулер жəне Компания тұтынатын қызметтердің жалпы көлемінде шағын үлес 
алатын басқа қызмет түрлері.  
 
 

Қағаз өндірісі  
«Қазақстан Қағазы» АҚ гофриленген картон, тегіс қабаттар үшін картон қағаз 

өндіретін Қазақстан Республикасындағы жалғыз кəсіпорын. Қоғам өзінің өнімін өндіру 
үшін Қазақстанның барлық территориясы бойынша сатып алынатын жəне ішінара 
Ресейден əкелетін макулатураны пайдаланады. Өйткені, қазіргі таңда қағаз жəне 
гофроөнім өндірісінде пайдаланатын шикізат барлық қажеттіліктерді жаппайды. 
Макулатуралық нарықтың жұмыс істеу сұлбасы төмендегідей: Макулатура жинау 
жөніндегі компаниялар нарық жəне дүкендермен келісім бойынша елдің барлық 
аймақтарындағы пункттер желісі арқылы пайдаланған картонды жинайды, одан кейін ол 
нығыздалып, темір жол вагондарына тиеледі жəне қағаз комбинатына жеткізіледі.  
Қағаз өндірісі үшін макулатураның негізгі жеткізушісі Казвторсырье ЖШС болып 
табылады. Гофроөнім өндірісінде меншікті сондай-ақ Ресейден əкелінген қағаз 
пайдаланылады.   
         

Жеткізушілері: 
№ атауы ТМҚ түсуі орналасқан жері үлесі 

1 
«Сыктывкарский ЛПК» 
ЖШҚ 
 

Ағартылған картон, 
кесілген офсеттік қағаз,  

Ресей Федерациясы, 
Сыктывкар 16,8% 
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2 «Крафт» ЖШҚ Гофрирлеу үшін қағаз Ресей Федерациясы, 
Новосібір қ. 16,7% 

3 «Енисейский ЦБК» ААҚ Гофрирлеу үшін қағаз, 
газет қағазы 

Ресей Федерациясы, 
Касноярск қ. 11,3% 

4 «Селенгинский ЦБК» 
ААҚ 

Қоңыр картон Ресей Федерациясы,  
Селенгинск ауылы, 
Бурятия 

10,0% 

5 «Казвторсырье» ЖШС 
Макулатура Қазақстан 

Республикасы, 
Алматы қ 

5,2% 

 
Экономиканың дамуы отандық гофротар нарығының дамуына оң əсер етті. Шикізат 
жеткізушілермен Компания ұзақ мерзімді қатынастар орнатқан, бұл осы көздердің 
болашақта жетерлігін топшылайды. 
 

Қойма үй-жайлары 
Қойма үй-жайларының тұрақты жұмыс істеуі үшін электроэнергияның жəне судың 

үздіксіз жеткізіліп тұруы қажет.  
«PEAK» қойма комплексі үшін электроэнергияның жеткізушісі "Almaty Power 

Consolidated" JSC компаниясы болып табылады, мекен-жайы: АЛМАТЫ, 050002, 
ДОСТЫҚ даңғылы, 7. Электроэнергияны жеткізуде іркіліс туындаған жағдайда, комплекс 
қуаты оның қажеттіліктерін толық қанағаттандыратын дизельді генератормен 
жабдықталған.  

Су комплекс территориясындағы ұңғымадан жеткізіледі.  
 
2) өткізудің жалпы көлемінде үлестерін пайыздарда көрсетумен эмитент өнімін 

(жұмыстарын, қызметтерін) өткізуден жалпы түсімнің он жəне одан да көп пайыз 
үлесі келетін тұтынушылардың атауы мен орналасқан жері.  Эмитент өнімін 
(жұмыстарының, қызметтерінің) өткізуге əсер ететін мүмкін теріс факторлар 
ашылады   
 

Қағаз өндірісі  
Тұтынүшылары 

№ компания атауы үлесі 
1 Raimbek Bottlers ЖШС   6,7% 
2 Евразиан фудс корпорэйшн (01.06.2007 дейін АМЗ) 6,1% 
3 «Галлахер Казахстан»  ЖШС 5,4% 
4 «Юникс» ЖШС 5,3% 
5 «Баяс» ЖШС 10,5% 
 Жиыны: 34,1% 

 
Экономиканың дамуы отандық гофротар нарығының дамуына оң əсер етті. Гофрокартон 
импортерлерінің саны азайды жəне көптеген ірі тапсырыс берушілер қазақстандық 
гофротарды пайдалануға көшуде. Сондай-ақ, гофроөнімнің белсенді тұтынушылары 
болып табылатын: азық-түлік, химия өнеркəсібі, тұрмыстық техника өндіру жəне жинау 
сияқты отандық өндіріс салаларында оң өзгерістер орын алды. Осылайша, ішкі нарықта 
гофроөнімге сұраныстың ары қарай артуы күтіледі.   
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Қойма үй-жайлары 
Тұтынушылар 

№ компания атауы орналасқан жері 

ұсынылған 
қызметтен 

жалпы түсімдегі 
үлесі, пайыздарда 

(%) 

1 Кока-Кола Алматы Боттлерс Алматы облысы, 
Бұрындай ауылы 18,00 

2 Kagazy Recycling Алматы облысы,  
Абай ауылы  17,00 

3 Қағазы Трейдинг Алматы облысы,  
Абай ауылы 16,00 

4 PRG Bottlers Алматы облысы, 16,00 
5 Inter JUICE Алматы облысы, 12,00 

6 Эфес Қарағанды сыра қайнату 
зауыты 

Алматы облысы, 
Бұрындай ауылы 11,00 

 
2006 жылы Қазақстан, Грузия жəне Украин бағдары бойынша жылдық транзитті жүк 
тасымалының жалпы көлемі 40 млн. тоннадан асты. (болжамға сəйкес өсім 2010 жылға 
дейін 35-40% құрайды).  

ҚР территориясы арқылы тауар айналымының жылдық өсімі, экономиканың жалпы өсімі, 
содай-ақ қойма үй-жайларының тапшылығы республикадағы қойма бизнесінің тез өсуіне 
əсер етеді. Жаңа қойма үй-жайларына қойылатын талаптар қазір өте жоғары, атап 
айтқанда, кедендік тазарту орындарының болуы, сондай-ақ темір жол тұйықтамасының 
болуы маңызды рөл атқарады. Жалпы, жобалау кезеңінде операторлар құрылысқа 
ұсынылатын логистикалық орталық  сəйкес келетін сипаттамалардың кең тізімін есепке 
алуы керек.   

Қағаз өндірісі жəне гофроөнім саласында қызметті өткізуге əсер ететін негізгі факторлар 
тұтынушылық сұраныстың төмендеуі, өндірісте пайдаланылатын шикізатқа бағаның 
жоғарылауы, энергожабдықтаудағы іркілістер болып табылады.   
 
Қойма жылжымайтын мүлік саласында қызметті өткізуге əсер ететін негізгі факторлар 
тұтынушылық сұраныстың төмендеуі, кеден жəне көлік қызметтеріне тарифтердің 
жоғарылауы.  
   
 

29. Эмитент қызметіне əсер ететін негізгі факторлар: 
 

1) эмитент қызметінің маусымдығы, маусымдық сипаттағы эмитент қызметінің 
түрлері, жəне эмитентің жалпы табысындағы олардың үлесі: 

 
Компания қызметі маусымды емес. 
 
2) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, 

қызметтердің) жалпы көлеміндегі импорттың үлесі жəне эмитентпен экспортқа 
шығарылатын өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өткізілетін өнім көлеміндегі үлесі: 

 
Қойма жылжымайтын мүлік саласында ұсынылатын қызмет ерекшелігі бойынша 

шикізат импортын жəне қызмет көрсету экспортын қарастырмайды.  
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• Қойма жылжымайтын мүлік саласында ұсынылатын қызмет ерекшелігі бойынша 
шикізат импортын жəне қызмет көрсету экспортын қарастырмайды.  

 
• Қағаз бизнесінде импорт үлесі тұтынатын негізгі шикізаттың жалпы көлемінде 25%, 

өткізілетін өнімнің жалпы көлемінен 5% экспорт құрайды.  
 

 
3) облигация шығарылымы туралы шешімнің қабылдану мерзімінен бастап, алты 

айдың ішінде жасалатын жəне орындалатын мəміле (мəмілелер) туралы мəліметтер, 
егер  осы мəміленің (мəмілелердің) сомасы эмитент активтерінің баланс құнының 10 (он) 
пайызынан асса.  

Жоқ.  
 
 

4) келешек міндеттемелер. Эмитенттің негізгі келешек міндеттемелері жəне 
эмитент қызметіне осы міндеттемелер əсер етуі мүмкін кері əсерлер, соның ішінде 
осындай эмитент туралы, облигация саны, кепілдік талаптары, өтеу мерзімі жəне 
кепілдендірілген шығарылымның валютасы туралы ақпаратты қоса  үшінші 
тұлғалардың кепілдіктерімен қамтамасыз етілген басқа эмитенттердің облигациялары 
бойынша эмитенттің кепілдіктері ашылады.  

Жоқ.  
 
 
5) эмитенттің сот процесстеріне қатысуы туралы мəліметтер. Эмитент 

қатысуымен нəтижелері бойынша эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі, 
оған ақшалай жəне басқа міндеттемелердің салынуы мүмкін  сот процестерінің 
мазмұны ұсынылсын: 

Компания қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі мүмкін немесе оған ақшалай жəне 
басқа міндеттемелердің салынуы мүмкін сот процестеріне қатыспады.  

 
6) Соңғы жылдың ішінде уəкілетті мемлекеттік органмен жəне/немес сотпен 

эмитентке жəне оның лауазымды тұлғаларына салынған барлық əкімшілік жазалау 
шаралары туралы мəліметтер. Жазалау шараның қолданған күні, жазалау шарасын 
қолданған орган, жазалау шарасының себептері, түрі жəне көлемі, сондай-ақ жазалау 
шарасын орындау дəрежесі: 

Соңғы жылдың ішінде Компанияға, оның лауазымды тұлғаларына уəкілетті 
мемлекеттік органмен жəне сотпен əкімшілік шаралар қолданбады.        

 
7) тəуекел факторлары. Облигациялар ұстаушылары тап болатын тəуекелдіктер 
факторларының толық сарапталуы ұсынылсын.  
 
Облигация ұстаушылары тап болатын тəуекелдер факторларының талдауы  
Облигация ұстаушылары Компания облигация эмитенті жолығатын түрлі тəуекелдіктер 
əрекетінің нəтижесінде облигация құның озгеру тəуекелдігіне ұшырайды. 
 
Облигация ұстаушылары Компания-облигация-эмитенті жолығатын түрлі тəуекелдіктер 
əрекетінің нəтижесінде облигациялардың құнының өзгеру қаупіне ұшырауы мүмкін.  
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Компания қызмет барысында түрлі тəукелдіктерге жолығады жəне қабылданатын 
тəуекелдіктердің мөлшерін анықтайтын факторлар əсерін бағалауға, бақылауға жəне 
азайтуға жəне мүмкіндігінше шығынды азайтуға мүмкіндік беретін икемді саясат 
жүргізеді.  

 
Компания өз қызметінде көптеген тəуекелдіктерді қарастырады, оның негізгісі 
экономикалық тəуекелдіктер болып табылады.   
 
Компанияның қызмет саласына инфляция, айналым қаражатының қалыптасуына банк 
пайызының əсері, салық заңнамасындағы өзгерістер сияқты экономикалық тəуекелдіктер 
əсер етеді. 
 
Несие тəуекелі - өзіне қабылдаған ақша міндеттемелерін орындау бойынша шарттың 
(мəміле) алғашқы талаптарын Компанияның бұзу салдарынан шығынның (залал) пайда 
болу тəуекелі. Компаниямен тұрақты түрде қаржы жағдайының мониторингі жүргізіледі.  
 
Пайыздық тəуекел- пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне байланысты 
шығындар (залалдар) тəуекелі. 
 
Өтемпаздық тəуекелі – Компанияның өзінің міндеттемелерін орындамауға немесе 
мезгілсіз орындаумен байланысты тəуекел. Тəуекелді басқару кезінде өтемпаздықтың 
жоғалуы Компанияның ағымдағы өтемпаздығымен бақыланады, сондай-ақ тартылған 
ақшалардың мерзімі, сыйақыны алумен байланысты шығыстар мен табыстар қойылады.  
Баланстың өтемпаздығын бағалау мақсаттарында Компанияның активтерін  жəне 
пассивтерін өтеу мерзімі бойынша талдау жəне қаражаттардың түсімдері мен  
жылыстауларын, олардың арасындағы айырмашылықты есепке алатын ақша 
қаражаттарының қозғалысын бағалау қолданылады. 

   
Бəсекенің əсері  
Қазақстандағы экономикалық жағдайдың тұрақтануы нарыққа ірі бəсекелес 
операторлардың шығуына жəне нарықтағы ойыншылармен бəсекелес күрестің 
шиеленісуіне əкелді. Осы жағдайларда жаңа қызметтерді ұсыну мен меңгеруде күрес 
шиеленісуде. Компания қызметін дамыту үшін қосымша инвестициялар салуда, 
қызметтеріне тарифті азайтты, қызметтің өзіндік құнын азайту үшін резервтер іздейді.   
Қазіргі таңда гофроорам үшін қағаз шығару Қазақстан нарығында «Қазақстан Қағазы» АҚ 
жалпы қажеттіліктің 45-50% құрайды. Шамамен 10% Семейде өндіріледі, қалғанын 
өндірушілер импортерлермен бөліседі. Бұл ретте, кəсіпорындардың басым бөлігі 
қуатының жартысын ғана пайдаланады. Көлем өсімінің жəне шығарылатын қағаздың 
сапасы есебінен «Қазақстан Қағазы» АҚ ресей импортының жартысын шеттетті. Қазір 
Қазақстанда сатып алынатын шикізаттан орама гофрокартон “жинау” процесін жүзеге 
асыратын 12 кəсіпорын жұмыс істейді.  

Қызмет саласының кеңеюі, құралдың тозуы пайдаланатын материалдық ресурстардың, 
соның ішінде техникалық жəне басқа құралдардың тұрақты жаңартуын талап етеді. 
Осыған байланысты Компаниямен бар жабдық жаңартылады, жаңа жабдық сатып 
алынады, сондай-ақ техникалық тəуекелдіктердің барлық түрін, сонымен қатар 
қызметкерлермен технологияны бұзу тəуекелдігін азайтатын жаңа ақпараттық 
технологиялар дамытылады жəне енгізіледі.  

Инвестициялық тəуекел – бұл қойма жылжымайтын мүлік нарығында жоғары 
инвестициялық белсенділіктің мүмкіндігі. 
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Инвестициялық тəуекелді Компанияда басқару келесі принциптерді қамтиды 
• кірістер мен шығындардың деңгейін үйлестіру; 
 
• инвестицияларды жасанды шектеу; 
 
• диверсификация 
 
Əлеуметтік тəуекелдіктер 
Қазіргі таңда Компанияға əлеуметтік тəуекелдіктер əсер етпейді, тұрақты жұмыс үшін 
қажетті – қызметкерлермен, жабдықтармен, ресурстармен т.б. қамтамасыз ететін нақты 
ұйымдық құрылым құрылған.    
Негізгі міндеттердің бірі – алдына қойылған мақсаттарға жету үшін Компания 
қызметкерлерінің қызметін жандандыру. Қызметкерлерді экономикалық жəне моралдық 
ынталандыру жүзеге асырылады, жəне олардың кəсіби дамуы үшін жағдайлар жасалады.  
 
Экологиялық тəуекелдіктер 

Қазіргі таңда Компанияның операциялық қызметіне байланысты оның экологиясына 
əсер ететін елеулі факторлар жоқ.  
 
Саяси жəне құқықтық тəуекел – Компания қызметінің нəтижесіне қолайсыз əсер ететін 
сондай-ақ, Қазақстан Респбликасының бейрезиденттеріне-басқа елдердің заңдарына 
қатысты Қазақстан Респбликасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын 
Компанияның бұзуы нəтижесінде  саяси жағдайдың өзгеруіне байланысты шығын (залал) 
пайда болу тəуекелі  
Компанияға қолайсыз немесе тиімсіз республикадағы нормативтік құқықтық актілердің 
өзгеру немесе шығарылу тəуекелі.  
 
 
Сондай-ақ компания тəуекелдіктерінің негізгі факторлары: 
• ҮАДАЖ өтуге тəуелділік 
• Энергетикалық проблема 
 
 
Компанияның қызметіне əсер ететін жаһандық факторлар жəне олардың əсер ету 

дəрежесі 
Əсер 

Мүмкіндігі Жоғары Орташа Төмен 

Жоғары 

ҚР ДСҰ-ға кіруі 
 
Халықаралық қақтығыс 
 

Бəсекенің өсуі 
 
Білікті мамандардың 
жоқтығы  

Халықаралық 
сауданың 
құлдырауы  

Орташа 
Экологиялық дағдарыс Саяси дағдарыс  

 
Биліктің ауысуы 

Ресей шекарасында 
терминал 
құрылысы  

 Төмен 

Темір шымылдық 
 
Экономикалық құлдырау 
 
Əскери əрекеттер 

Жаңа технологиялар 

Қытай 
шекарасында 
терминал 
құрылысы  
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8) Эмитент қызметін жүзеге асыратын нарықтар туралы басқа мəліметтер 
 
Компанияның қызметі туралы ақпарат осы Облигация шығарылымының Проспектісінде 
жазылған жəне басқа ақпарат жоқ.  
 
 

5-БӨЛІМ. ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ  
  

30. 2008 жылдың 01 сəуіріне материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнынан 
бес жəне одан көп  пайыз құрастыратын материалдық емес активтердің түрлері. 

  мың теңге 

№ Материалдық емес активтердің атауы  баланстық 
құны  

үлес, 
пайызда 

 
1 Гудвилл 51 819 10,98 

2  «Kazupack LTD» ЖШС сауда таңбасы  419 130 88,85 
 

 
31. 2008 жылдың 01 сəуіріне негізгі қаражаттардың жалпы баланстық құнынан  бес 
жəне одан көп пайыз құрастыратын негізгі қаражаттардың түрлері.   

мың теңге  

№ Негізгі қаражаттардың атауы  Қалдық құны  
доля, 

в процентах 
 

1 Қағаз жасайтын машина №1 (Италия) 746 839 2,00 

2 Қағаз жасайтын машина №2 (Чехия) 2 878 266 7,00 

3 Жер телімдері  13 824 396 33,00 

4 BHS Гофрокартон өндіретін жабдық  817 576 2,00 

5 Өндірістік корпус 2 528 761 6,00 

6 Қойма комплексі ЛО1 РЕАК 4 090 557 10,00 
 

32. Инвестициялар. 
 
Компанияның басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялары, ұзақ 
мерзімді инвестициялары жəне инвестициялық қоржыны – жоқ.  

 
33. Дебиторлық берешек 
 

2008 жылдың 01 сəуір жағдайына он ең ірі дебиторлар бойынша Компанияның 
дебиторлық берешегінің құрылымы. 

мың теңге 
№ Дебитордың атауы  Сома  

1  «Print Media Systems» ЖШС  32 841 059,50 

2  «Баяс» ЖШС 20 880 962,80 
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3  «Астана полиграфия» АҚ  20 900 992,49 

4 Гамма принт 22 106 171,40 

5 Евразиан фудс (18,06,2007ж. дейін КМЗ) 28 470 222,96 

6 Евразиан фудс корпорэйшн (01.06.2007 ж. АМЗ) 21 344 503,70 

7 «Қағазы Гофротара» ЖШС 58 287 712,62 

8 «Казполиграф» ЖШС 23 067 421,04 

9 «Маслодел Алматы» ЖШС  46 184 911,49 

10 Мектеп Баспасы 22 000 000,00 
 
34. Эмитенттің жарғылық жəне меншікті капиталдың көлемі.  
 

Компания 2001 жылдың ақпан айында жабық акционерлік қоғам нысанында 80 мың 
теңге жарғылық капиталмен құрылған болатын. Компания акциялардың эмиссиясын үш 
рет іске асырды жəне 2008 жылдың 31 наурызына 33 973 743 мың теңге сомасына 
6 544 959 акция орналастырылды.    

 
2008 жылдың 01 сəуіріне Компанияның жарғылық жəне меншікті капиталының 

көлемі.  
Мың теңге 

жарғылық капитал меншікті капитал 

33 973 743 40 526 905 
 
35. Қарыздар. 
 
Компанияның əрекеттегі банкілік қарыздары жəне несие желілері туралы мəліметтер.  
 

№ 
 

Қарыз бойынша 
несиегердің атауы  

 

Қарыз 
валютасы 

 

Жылдық 
сыйақаның 
мөлшерлем

есі, % 
 

Бастапқы 
сальдо, 

31.12.2007 
ж. 

 

Соңғы 
сальдо, 

31.03.2008
ж. 

өтеу 
күні 

 

Қамта
масыз 
етудің 
түрі 

1 «Альянс Банкі» АҚ Еуро 14 7 095 750 6 142 808 2007ж. -
2013 ж. 

Жер 
телімдер
і 

2  «Альянс Банкі» АҚ Рубль 10,6 103 320 101 349 2008 ж. 
Сəуір 

 

3 Облигациялар Теңге 1,5-2,5 + 
ИПЦ1 10 693 088 10 700 757 2010 ж.-

2013 ж 
 

4  «Казкоммерцбанк» АҚ Теңге 13-14 953 869 879 765 2009 ж.-
2013 ж. 

Жабдықт
ар  

 ЖИЫНЫ   18 846 027 17 824 679   
 

 
 
 

                                                 
1 ИПЦ – 12 айлық тұтынушылар бағасы индексі  
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өтеуге сома 
2 тоқсан 3 тоқсан 4 тоқсан 1 тоқсан 

№ 
Қарыз бойынша 
несиегердің атауы  

31.03.2008ж 
қарыз 
сомасы  2008 жыл 2008 жыл

2008 
жыл 

2009 
жыл 

1 «Альянс Банкі» АҚ 6 142 808 216 711 245 499 245 499 241 398
2 «Альянс Банкі» АҚ 101 349 101 349       
3 Облигациялар 10 700 757         
4  «Казкоммерцбанк» 

АҚ
879 765 19 587 74 084 19 588   

  ЖИЫНЫ: 17 824 679 1 168 917 1 098 190 5 664 593 4 361 580
 

Мың теңге 
өтеуге сома 

2009 2010 2011 2012 2013 
№ 

Қарыз бойынша 
несиегердің атауы 

31.03.2008 
қарыз 
сомасы   жыл жыл жыл жыл жыл 

2 «Альянс Банкі» АҚ 6 142 808 891 968 1 518 832 891 968 891 968 993 762
4 «Альянс Банкі» АҚ 101 349           
5 Облигациялар 10 700 757   3 913 134 3 449 982   3 337 641
7  «Казкоммерцбанк» 

АҚ 879 765 206 222 232 627 232 627 64 853 30 177
  ЖИЫНЫ 17 824 679 1 098 190 5 664 593 4 574 577 956 821 4 361 580

 
 
 
36. Эмитенттің негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты несиегерлік берешегі 
(жеткізушілерге берешек, алынған аванс) 

 
Компанияның 10 ірі несиегерлерге 2008 жылдың 01 сəуіріндегі жағдай бойынша 

несиегерлік  берешегінің құрылымы 
Мың теңге 

№ Несиегердің атауы Сома  
1 BHS Corrugated 20 699 661 
2 Kazakhstan Kagazy PLC 5 841 396 000 
3 UPM-Kymmene Corporation Seven Seas, Финляндия 22 736 862 
4  «Электромонтаж» АҚ АМУ ф. 30 001 150 
5  «БИКО» ЖШС Баспа үйі 48 908 108 
6 Евразиан фудс корпорэйшн (01.06.2007 ж. дейін АМЗ) 14 825 119 
7 «Лотос» ЖШС 322 490 634 
8 «Масло Дел  FOOD» ЖШС Филиал  18 323 922 
9 «Нефтяная Страховая Компания» АҚ  44 887 453 
10 «ПГС Виктории» ЖШС 22 541 000 
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36-1. Соңғы үш аяқталған қаржы жыл үшін Эмитентпен алынған (шығындалған) таза 
табыс (шығыс) көлемі (əр үш жылдың қорытындысы бойынша қимасында) 

мың. теңге 

Көрсеткіш  
Аяқталған 2007 
жылдың 31 
желтоқсаны  

Аяқталған 2006 
жылдың 31 
желтоқсаны  

Аяқталған 2005 
жылдың 31 
желтоқсаны 

Таза табыс  427 306 291 431 240 141 
 

 
 
36-2. Левередж. 

 
Компания левереджі көлемінің динамикасы. 
Көрсеткіш  31.03.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

Міндеттеме  Мың теңге  28 203 012 30 107 516 29 043 236 10 278 963

Меншікті  капитал Мың теңге  40 526 905 35 641 784 13 212 004 5 958 844 

Левередж коэффициент 0,70 0,84 2,20 1,72 

Жаңа облигация 
шығарылымы есебімен коэффициент 0,99    

 
 

36-3 Эмитенттің қаржы жағдайының өлшемдері жəне нашарлауы эмитент үшін 
облигацияларды сатып алу міндетіне əкелетін басқа көрсеткіштер 
 
  Ұқсас көрсеткіштер ескерілмеген. 
 
 

6-шы бөлім. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ 
МƏЛІМЕТТЕР 

 
37.Облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылдау мерзіміне дейін эмитенттің 
эмиссиялық бағалы қағаздардың барлық  тіркелген шығарылымдары туралы мəліметтер 
 
1. Облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылдау мерзіміне дейін, облигациялардың 
алдыңғы тіркелген шығарылымдары туралы мəліметтер. 

облигацияның 
 өлшемдері бірінші шығарылым 

бірінші облигациялық 
бағдарламасы шегінде 

бірінші шығару 

бірінші облигациялық 
бағдарламасы шегінде 

екінші шығару 

Түрі купонды қамтамасыз 
етілмеген  

купонды  қамтамасыз 
етілмеген 

купонды қамтамасыз 
етілмеген 

Жалпы саны, 
данада  

4 000 000 000 3 500 000 000 3 500 000 000 

Атаулы құны, 
теңгеде  1,00 1,00 1,00 
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Эмиссияның 
жалпы сомасы, 
теңгеде 

4 000 000 000,00 3 500 000 000,00 3 500 000 000,00 

Купонның түрі Жартыжылдық Жартыжылдық Жартыжылдық 
Айналым  мерзімі 5 жыл 5 жыл 7 жыл 

Айналымның 
басталу күні  

2005 жылдың 18 
ақпаны 2006 жылдың 07 сəуірі 2006 жылдың 22 тамызы 

Облигациялар 
шығарылымын 
мемлекеттік 
тіркеуден 
өткізетін орган  

Қазақстан 
Республикасының 
қаржы нарығын жəне 
қаржы ұйымдарын 
реттеу жəне қадағалау 
Агенттігі   

Қазақстан 
Республикасының қаржы 
нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне 
қадағалау Агенттігі   

Қазақстан 
Республикасының қаржы 
нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне 
қадағалау Агенттігі   

Шығарылымның 
мемлекеттік 
тіркеу нөмірі 

В44 С02-1 С02-2 

Шығарылымның 
мемлекеттік 
тіркеу күні  

2004 жылдың 22 
желтоқсаны  2006 жылдың 24 наурызы 2006 жылдың 05 шілдесі 

Орналастырылған 
облигациялардың 
саны, данада 

4 000 000 000,00 3 500 000 000,00 3 500 000 000,00 

Орналастыруда 
тартылған 
ақшаның жалпы 
көлемі, теңгеде 
(атаулы құны 
бойынша) 

3 897 862 164,44 3 469 088 298,2 3 352 509 224, 62 

Негізгі берешек 
сомасы  4 000 000 000 3 500 000 000 3 500 000 000 

Айналымның  
басталу күнінен 
есептелген 
сыйақы сомасы, 
теңгеде    

1 282 490 622,00 559 314 961,00 500 228 291,00 

Айналымның 
басталу күнінен 
төленген 
сыйақының 
сомасы, теңгеде  

1 248 000 000,00 491 750 000,00 486 150 000,00 

Сатып алынған 
облигациялардың 
саны, данада 

жоқ жоқ жоқ 



 36

Мерзімінен бұрын 
төленген 
облигациялардың 
саны жəне 
мерзімінен бұрын 
өтеуде, өтеудің 
күні 

жоқ жоқ жоқ 

Облигация 
ұстаушылары 
алдында өз 
міндеттемелерін 
орындамау 
жағдайлары  
туралы 
мəліметтер 

жоқ жоқ жоқ 

Тоқтату немесе 
орындалмағанын 
мойындау немесе 
жою фактілері 
туралы 
мəліметтер 

жоқ жоқ жоқ 

Өтеудің күні 
жəне төлеудің 
жалпы көлемі  

2010 жылдың 18 
ақпанын 2011 жылдың 07 сəуірі  2013 жылдың 22 тамызы 

Компания 
облигациялардың 
сатылуын  іске 
асыратын негізгі 
нарықтар  

Қазақстанның 
ұйымдасқан  
нарығында сауда 
ұйымдастырушысың 
«А» санаты ресми тізімі 
бойынша айналады  

Қазақстанның 
ұйымдасқан  нарығында 
сауда 
ұйымдастырушысың «А» 
санаты ресми тізімі 
бойынша айналады  

Қазақстанның 
ұйымдасқан  нарығында 
сауда 
ұйымдастырушысың «А» 
санаты ресми тізімі 
бойынша айналады  

Ұйымдастырушын
ың атауы  

«Қазақстанның қор 
биржасы» АҚ 

«Қазақстанның қор 
биржасы» АҚ 

«Қазақстанның қор 
биржасы» АҚ 

 
 
 
Компанияның облигациялық бағдарламасының шегінде (бойынша) облигациялардың 
бірінші жəне екінші шығарылымның, облигациялардың бірінші шағарылымның 
иелеріне, ұсынатын құқықтар: 
 
Компания облигациясының ұстаушысы құқылы:  
• облигация шығарылым проспектісіне сəйкес, белгіленген мерзімдерде облигацияның 

номиналды құнын алуға;     
• облигация шығарылым проспектісіне сəйкес, белгіленген мерзімдерде сыйақыны 

алуға;     
• облигацияларды еркін сатуға немесе басқа жолдармен шеттетуге;    
• облигация шығарылым проспектісінде көрсетілген тəртіппен ақпарат алуға;   
• Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өз талаптарын қанағаттандыруға. 

 
Облигацияларға меншік ету құқығынан  шығатын басқа да құқықтарға ие. 
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2. Облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылдау мерзіміне дейін, акциялардың 
бұған дейін тіркелген шығарылымдары туралы мəліметтер. 

акцияның өлшемдері бірінші шығарылым екінші шығарылым үшінші шығарылым 

Түрі жай жай жай 

Жалпы саны, данады 
(үдемелі жиынмен)  80 1 560 831, оның ішінде 

қосымша  шығарылған 1 560 671 
6 560 751, оның ішінде 
қосымша  шығарылған 5 000 000 

Құрылтайшымен / 
акционерлермен 
төленген ациялардың 
атаулы құны немесе 
орналастыру құны, 
теңгеде   

1 000,00 

 Орналастыру құны:  
1) 1 000,00  
2) 1 000,00 

 

Орналастыру құны: 
1) 1 000,00 
2) 3 000,00 
3) 130 892,00  
4) 120 795,85,00 
5) 120 729,92 
6) 120 739,97  

Акцияларды 
орналастыруда 
тартылған ақшаның 
жалпы сомасы 
(үдемелі жиынмен), 
теңгеде  

80 000,00 1 560 751,00  33 973 743 630,50 

Облигациялар 
шығарылымын 
мемлекеттік тіркеуден 
өткізген орган  

Қазақстан 
Республикасының 
бағалы қағаздар 
жөнінде комиссия  

Қазақстан 
Республикасының 
қаржы нарығын жəне 
қаржы ұйымдарын 
реттеу жəне қадағалау 
Агенттігі   

Қазақстан 
Республикасының 
қаржы нарығын жəне 
қаржы ұйымдарын 
реттеу жəне қадағалау 
Агенттігі   

Шығарылымның 
мемлекеттік тіркелу 
нөмірі 

А4526 А4526 А4526 

Мемлекеттік тіркелу  
күні 

2001 жылдың 18 
мамыры 

2004 жылдың 23 
наурызы 

2005 жылдың 13 
желтоқсаны 

Облигацияның 
ұстаушылары алдында 
өз міндеттемелерін 
орындамау 
жағдайлары туралы 
мəліметтер 

жоқ жоқ жоқ 

Тоқтату немесе 
орындалмағанын 
мойындау немесе жою 
фактілері туралы 
мəліметтер 

жоқ жоқ жоқ 

Акциялардың сатылуы  
іске асырылатын 

Жазылу əдісі арқылы 
бағалы қағаздардың 

Жазылу əдісі арқылы 
бағалы қағаздардың 

Жазылу əдісі арқылы 
бағалы қағаздардың 
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негізгі нарықтар, сауда 
ұйымдастырушыларын
ың атауымен  

ұйымдастырылмаған 
нарығында орналасқан  

ұйымдастырылмаған 
нарығында орналасқан 

ұйымдастырылмаған 
нарығында орналасқан 

 
 
Айналымдағы акциялардың саны; 

  
6 544 959 (алты миллион бес жүз қырық төрт мың тоғыз жүз елу тоғыз) дана; 
 
Сатып алынған акциялардың саны,  сонғы күн бойынша сатып алудың бағасымен бірге:  
 
Жоқ;     
 
Акцияны сатып алу əдісі  бекітілген  күн:   
Компания акцияларды сатып алуда олардың құнын белгілеу əдісі 2007 жылдың 03 қазанында 
бекітілген;  
 
   

Соңғы екі қаржы жылдардың ішінен əрбір жылға бір жай акцияға дивидентің мөлшері:    
 

•  Жалғыз акционердің 2007 жылдың 29 мамырындағы шешімі бойынша, 2006 жыл үшін 
жай акциялар бойынша дивидендтер есептелмеген жəне таза табыс 291 431 мын тенге 
көлемінде Компания меншікті капиталын көбейтуіне бағытталған.   

      
• Жалғыз акционердің 2008 жылдың 26 маусымындағы шешімі бойынша, 2007 жыл 

үшін жай акциялар бойынша дивидендтер есептелмеген жəне таза табыс 427 306 мын 
тенге көлемінде Компанияның дамуына бағытталған.     

 
 
Акция ұстаушыларына  ұсынылатын құқықтар.   

 
Компанияның акциясын ұстаушы құқылы:  
• Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне Компанияның Жарғысымен 

бекітілген тəртіпте Компания басқаруына қатысуға;    
• дивидендтерді алуға;   
• Компания Жарғысымен немесе Жалпы жиналыстың шешімімен бекітілген тəртіпте 

Компания қызметі туралы ақпарат алуға, сонымен қатар Компанияның қаржы есеп-
қисабымен танысуға;    

• тіркеуші немесе номиналды ұстаушысынан оның бағалы қағаздарға меншікті құқығын 
дəлелдейтін көшірмелер алуға;    

• Компания акционерлердің Жалпы жиналысына директорлар Кеңесі мүшелерін 
таңдауда кандидатураны ұсынуға;     

• Компания органдармен қабылданған шешімдерді соттық тəртіпте даулауға;   
• Компанияға оның қызметі туралы жазбаша сұранымдар жіберуге жəне сұранымның 

Компанияға келіп түскен күнінен 30 күн ішінде дəлелді жауаптарды алуға;   
• Компанияны таратылуы жағдайында мүліктің үлесіне иеленуге;   
• Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес, акцияларына айырбасталатын 

Компанияның акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын сатып алуға 
артықшылытарға.   

 
      Ірі акционер сондай-ақ құқылы: 
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• акционерлердің жалпы жиналысының кезектен тыс шақырылуын талап етуге жəне  
директорлар Кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан 
жағдайда, сотқа оның шақырылуы туралы талап арыз беруге;    

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес директорлар Кеңесіне   
акционерлердің Жалпы жиналысына күн тəртібіне қосымша мəселелер енгізуді 
ұсынуға;   

• директорлар Кеңесінің отырысын шақыруына талап етуге;   
• өз есебінен аудиторлық ұйыммен Компания қызметінің аудитін өткізуін талап етуге.  
 
 

7-БӨЛІМ. ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 
1. облигациялар түрі:                                                         купонды, қамтамасыз етілмеген; 

2. шығарылатын облигациялардың жалпы саны:  120 000 000 (жүз жиырма миллион) 
дана;  
 
номинал құны бойынша 
облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:    12 000 000 000,00 (он екі миллиард) 
теңге;                                                                                                                                                               

 
3 бір облигацияның номиналды құны:                          100,00 (жүз) теңге; 
 
4. облигациялар бойынша сыйақы: 
 
4.1. сыйақы мөлшерлемесі: 
Тіркелген жəне облигацияның номинал құнынан жылдық 12,00 (он екі) пайызды 
құрайды; 
  
4.2. сыйақы  есептеу басталатын күн 
облигация айналымы басталатын күн; 
 
4.3. сыйақы төлеудің мерзімділігі жəне  күні:  
Компания сыйақыны жылына екі рет облигациялар айналым басталатын күннен бастап 
əрбір 6 (алты ай) сайын өтеу мерзіміне дейін төлейді; 

 
4.4. сыйақы төлеу тəртібі мен талаптары:  
 
• облигациялар бойынша сыйақы қазақстандық теңгемен реестрде тіркелген күннен 

кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде облигация 
ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы төленеді; 

• инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, купонды сыйақы 
Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда теңгемен 
төленеді; 

• төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация 
ұстаушыларының реестріне тіркелген тұлғалар облигациялар бойынша сыйақы алу 
құқығына ие болады (бағалы қағаз ұстаушылар реестрінің жүйесін жүргізетін 
тіркеушінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша); 

• төлем күнгі купонды сыйақы облигацияның номиналды құнын жарты жылдық купонды 
сыйақы мөлшерлемесіне көбейту арқылы есептеледі; 

 
4.5. сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі: 
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сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (бір жылда 360 күн /бір айда 30 күн) уақыт 
базасы қолданылады; 
 
4.6. индекстелген облигацияларды шығару кездегі есептеу жəне сыйақы мөлшерлемесін 

анықтау тəртібі: 

Сыйақы (купонның) мөлшерлемесінің мөлшері тіркелген жəне номинал құнынан жылдық 
12 (он екі) пайызды құрайды.     
 
 
5. Облигациялар айналымы жəне өтеу туралы мəліметтер: 
 
5.1. облигациялар айналымының мерзімі: 
облигациялар айналымға түскен күннен бастап 5 (бес) жыл; 

 
облигация айналымы басталатын күн: 
облигациялар айналымы Компания облигацияларының «Қазақстанның қор биржасы» АҚ 
ресми тізіміне енгізілген күннен басталады; 
 
5.2. Облигацияларды өтеу күні: 
облигацияларының айналымы басталған күннен бастап 5 (бес) жылдан кейін; 
 
5.3. Облигацияларды өтеу жүргізілетін орын:  
Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Абай ауылы.  
 
5.4. Облигацияларды өтеу əдісі: 
 
Компанияның облигацияларын өтеудің төмендегідей тəртібі мен талаптары анықталған: 
  
• облигациялар айналымының мерзімі аяқталғаннан кейін келесі күннен бастап 10 (он) 

күнтізбелік күн ішінде облигациялар өтемі жүргізіледі;  
• облигация ұстаушыларының ағымдағы банк шоттарына ақша (теңгемен) аудару 

арқылы соңғы купонды төлеумен бірге номиналды құны бойынша өтелетін болады; 
• облигациялар бойынша кіріс жəне өтеу кезіндегі облигациялардың номиналды құны 

төлем жүргізілетін мерзімнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша алу құқығына 
ие тұлғаларға төленеді (бағалы қағаз ұстаушылар реестрі жүйесін жүргізетін 
тіркеушінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша);  

• инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, купонды 
сыйақыны жəне өтеу кезіндегі облигацияның номиналы құны Қазақстан 
Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда теңгемен төленеді; 
 

Облигацияларды мерзімінен бұрын (толық немесе ішінара) өтеуі қарастырылмаған. 
 
 
5-1) облигацияларды төлеудің талаптары мен тəртібі: 
• бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығына облигацияларды жазылу жолы 

арқылы орналастырған кезде облигация үшін төлеудің талаптары мен тəртіптері 
Компанияның инвестормен жасайтын бағалы қағаздарды сатып алу жəне сату 
Шартында көрсетіледі;  
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• облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңы арқылы сауда-саттыққа 
орналастырған кезде облигацияларды төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі 
ережелеріне сəйкес жүзеге асырылады.  

 
 
5-2) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық жəне басқа міндетті қамтамасыз 
етілген облигацияларды шығару кезінде): 
жоқ; 
 
5-3) Компания арнайы қаржы ұйымы болып табылмайды. 
 
5-4) облигация ұстаушыларының өкілдіктері туралы мəліметтер: жоқ; 
 
5-5) инфрақұрылымдық облигациялар болып табылмайды; 
 
5-6) облигациялар бойынша құқық есебі бойынша тəртіп:  
 
облигациялар бойынша құқық есебін тəуелсіз регистратор -  

 «Регистратор «Зерде» АҚ (бағалы қағаздар ұстаушыларының реестр тізілім жүйесін 
жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 2006 жылдың 24 қаңтарында Қазақстан 
Республикасының қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
жөніндегі Агенттігімен берілген № 0406200451  лицензия) жүзеге асырады. 
 
«Регистратор «Зерде»» АҚ  орналасқан жері: 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050040, Манас/Жандосов көшесі, 34а/82,  

телефон + 7(7272) 448 351 448 352, факс +7(7272) 448 353; 

Шарттың нөмірі жəне күні: 
 
бағалы қағаздар ұстаушыларының реестр тізілім жүйесін жүргізу туралы 2008 жылдың 01 
наурызындағы № 620/232у-04-38/06 Шарт 
 
5-7) төлем агенті туралы мəліметтер 
«Қазақстан Қағазы» АҚ төлем агентігінің функциясын өзі іске асырады. 
Облигацияларды өтеу орны: 
Қазақстан Республикасы, 040905, Қарасай ауданы, Абай ауылы 
Тел: +7 (727) 226-37-49 
 
6. Əрбір облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары: 
 
Облигация ұстаушысына Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес, облигацияға 
меншікті құқықтан туындайтын құқықтар ұсынылады, соның ішінде: 
• облигациялар шығарылымының осы Проспектісімен қарастырылған мерзімдерде 

облигацияның номиналды құнын алу; 
• облигациялар шығарылымының осы Проспектісімен қарастырылған мерзімдерде 

сыйақы алу; 
• облигацияларға еркін түрде өкімдік ету; 
• облигациялар шығарылымының осы Проспектісімен қарастырылған тəртіпте ақпарат 

алу; 
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• Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тəртіпте өз талаптарын 
қанағаттандыру; 

• сыйақы жəне облигациялардың номиналы құнын өтеу кезінде, олар Кмпания кінəсі 
бойынша төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Компания облигация 
ұстаушыларға Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру 
ресми мөлшерлемесінен шыға отырып есептелетін əрбір күнге негізгі міндеттеменің 
сомасын жəне өсімпұлды төлеуге міндеттенеді. Аталмыш шығарылымның 
облигациялары бойынша дефолт жарияланған жағдайда облигациялар 
ұстаушыларының талаптарын орындау Қазақстан Республикасының нормативті 
құқықтық актілеріне сəйкес орындалады 

 

облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу жағдайында облигацияларды сатып алудың 
шарттары, мерзімдері, реті, облигацияларды төлеуге берілген ақшаны қайтару реті 
көрсетіледі. 

• Облигацияларды мерзімінен бұрын толық не бөлшектеп өтеу мақсатымен сатып алу 
қарастырылмаған; 

• Компания облигацияларды ұйымдастырылған нарықта бүкіл айналым мерзімі ішінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес сатып алуға жəне сатуға құқылы. 
Мəміленің бағасы мен мерзімі мəміле жасалған сəтте нарықтық жағдайы нəтижесінде 
анықталады. Ақшаны төлеу жəне/немесе қайтару қолма-қол ақшасыз түрде осы 
облигацияларды сатушының шотына аудару арқылы іске асады.  

 
7. Эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар, облигация 

ұстаушылары облигацияны мерзімінен бұрын талап етуге құқығы бар жағдайлар. 
Облигациялар бойынша эмитентпен қабылданатын шаралар, облигациялар бойынша 
сыйақы мөлшерлемесін өтеу жөнінде міндеттемелерді орындамаған немесе тиіссіз 
орындаған кезде облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау процедуралары: 
 
Компания облигациялары бойынша дефолт – сыйақы төлемін немесе негізгі қарызды өтеу 
мерзімі осы проспектімен белгіленген күннен кейінгі келесі күннен есептелетін 10 
күнтізбелік күн ішінде облигациялар бойынша сыйақыны жəне/немес номинал құнын 
өтемеу немесе толық өтемеу.  
Компания кінəсі бойынша осы Проспектімен бекітілген мерзімде купонды сыйақы немесе 
негізгі қарыз төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Компания осы 
шығарылымның облигацияларының ұстаушыларына ақшалай міндеттенмені орындау 
күніне немесе оның бөлігіне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта 
қаржыландыру ресми мөлшерлемесінен шыға отырып есептелетін кешіктірілген əр күн 
үшін өсімпұл төлейді.     
Дефолт болған жағдайда Компания дефолтқа себеп болған барлық себептерді жоюға 
тырысады жəне облигация ұстаушыларының құқығын қамтамасыз етеді.  
Облигация ұстаушылары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен бекітілген 
оқиғалар мен жағдайлар орын алғанда облигацияны мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге 
құқылы.   
 
8. Опциондар туралы ақпарат:   
Осы шығарылымның облигациялары бойынша опциондар қарастырылмаған. 
 
 
39. Айырбасталмалы   облигациялар: 
Шығарылатын облигациялар Компания акцияларына айырбасталмалы болып 
табылмайды. 
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40. Облигацияларды орналастыру əдісі: 
 
1) облигацияларды орналастырудың мерзімі мен тəртібі: 
 
Орналастыру мерзімі: облигация айналымының бүкіл мерзімі ішінде; 
 
 
Облигациялар орналастырылады: 
 
• «Қазақстанның қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сəйкес бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған нарығында;  
 
• Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жазылу жолы арқылы бағалы 

қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында;  
 
2)  Шығарылатын облигациялар Компания акцияларына айырбасталмайды; 
 
 
7) облигациялар орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мəліметтер: 
 
Андеррайтер жəне қаржы кеңесші «Еуразиялық банк» АҚ болып табылады (номиналды 
ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында 
делдалдық жəне дилерлік қызметімен айналысуға 2007 жылдың 28 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне 
қадағалау жөніндегі Агенттігімен берілген № 237 лицензия) 
 
«Еуразиялық банк» АҚ орналасқан жері: 
 
Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56, телефондары +7  (7272) 
508 606, 508 607, факс +7 (7272) 508 650 
 
Шарттардың күні жəне нөмірі:  
 
Андеррайтинг қызметін көрсету жəне қаржылық кеңес беруге 2008 жылдың 23 
маусымындағы №23 шарт 
 
 

Аталмыш облигацияларды шығарудың Маркет-мейкері болып Алматы Инвестмент 
Менеджмент» есептеледі. (2005 жылдың 30 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының 
қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарының реттеу жəне қадағалау Агенттігінің 
номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы 
қағаздар нарығында делдалдық жəне дилерлік қызметімен айналысуға берген 
№0401201157 лицензия); 
 
 
«Алматы Инвестмент Менеджмент» АҚ орналасқан жері: 
 
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Манас көшесі, 34а , телефоны +7 (7272) 444 
333 
Маркет-мейкер қызметін көрсетуге 2008 жылдың 14 мамырындағы №863 шарт 
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41. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану: 
 
Осы шығарылымның облигацияларын орналастырудан түскен ақшалар келесіге 
бағытталады: 
 
• Алматыда индустриалдық парктің инфрақұрылымының құрылысы  – 7 260 000 000 

теңге; 
• Астанадағы логистикалық орталықтың құрылысы – 4 740 000 000 теңге.  
 
Алынған ақшаларды тарату жоспарына өзгерту енгізу шарттары қарастырылмаған. 
 
эмитенттенің міндеттемелерін орындалу орны:  
Қазақстан Республикасы, 040905, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Абай ауылы 
 
 
 
 
 

8-ШІ БӨЛІМ. ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
 
 

42. Облигациялардың айналымындағы шектеулер. 
Облигация айналымына жəне орналастырылатын олбигациялардың мүмкін болатын 
иелеріне оның ішінде облигацияларды орналастыруға жобаланған тұлғаларға қатысты 
Қазақстан Республикасының нормативтік  құқықтық актілерімен қаралған жағдайлардан 
басқа шектеулер қарастырылмаған.  
 
 
43. Облигациялары шығарылымына кеткен шығын сомасы жəне осы қаражаттардың 
қалай төленетіндігі туралы  мəліметтер: 
 
Компанияның облигацияларды шығаруға жəне Қазақтан Республикасының бағалы 
қағаздарының ішкі нарығында орнықтыруға кеткен шығындары төмендегі төлемдерден 
құралады: 
• «Қазақстанның қор биржасы» АҚ  ресми тізіміне облигацияларды енгізілгені үшін кіру 

листинг жинауы - 0,025 % шығарылым көлемінен; 
• жылдық листингтік алым   - шығарылым көлемінің 0,025 % (бағалы қағаздардың 

биржада жыл сайынғы айналымы үшін); 
• маркет-мейкер, андеррайтер  қызметтерінен - келісім-шартқа сəйкес;   
• тіркеуші қызметтері  –келісім-шартқа сəйкес көрсетілген қызметердің көлемінен; 
• «Бағалы қағаздар Орталық депозитарийі» АҚ-ның қызметтері  тарифана сейкес, оның 

ішінде 0,002 % облигациялардың атаулы құнының орташа айлық қалдығынан; 
• қосымша шығындарды төлеуінен; 
• басқа кəсіби қызметтерінен; 
 
Шығындар қолма-қол ақшасыз түрде ақшамен төленеді.  
 
 
44. Эмитентің жарғысының көшірмесімен, облигация шығарылымының проспектісімен, 
облигацияларды орналастыру нəтижесі туралы жəне эмитенттің қызметі туралы 
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ақпаратты жариялауға  пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралдарымен инвесторлар 
танысатын орындар туралы ақпарат. 
 
Облигациялардың шығарылымының қазіргі Проспектісімен, Компанияның Жарғысының 
көшірмесімен, облигациялар орналастыру туралы Есептермен мына мекен-жай бойынша 
танысуы мүмкін:   
Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Абай ауылы 
 
Қазақстан Республикасының заңнамасын сəйкес, Компанияның қызметі туралы ақпарат 
бұқаралық ақпарат құралында орналасады немесе жарияланады жəне: 
 
• он бес мың данадан кем емес жəне Қазақстан Республикасының барлық аумағында 

шығарылатын жəне таратылатын, мерзімді басылымдарында жариялануы арқылы 
жүзеге асырылады.   

 
 
 
 
 
 
Компания Жарғысына сəйкес Компания қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін 
«Казахстанская правда» газеті  белгіленді. 
 
• егер Компанияның берілген облигациялары сауда ұйымдастырушы тізіміне енгізілсе, 

«Қазақстанның қор биржасы» АҚ сауда ұйымдастырушыға, оның ішкі құжаттарына 
жəне мемлекетік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листнигі туралы келісім-
шартқа сəйкес оның ақпараттық сайтында орналастыру үшін, ақпаратты ұсыну арқылы 
жүзеге асырылады. 
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