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«Уəкілетті органның облигациялар шығарылымының проспектісін мемлекеттік тіркеуі 
инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын 
ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымының проспектісін мемлекеттік 
тіркеуге алған уəкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік 
көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сəйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы 
проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді жəне онда берілген барлық ақпараттың 
шынайы жəне эмитент пен облигацияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға əкеп соқпайтын 
болып табылатындығын растайды». 
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1. Эмитент туралы жалпы мəліметтер 
 

1. Эмитенттің атауы.  
 

 Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

Толық атауы 
«Казкоммерц Инвест» 
акционерлік қоғамы 

Акционерное 
общество 

«Казкоммерц Инвест» 

Joint Stock Company 

“Kazkommertz Invest” 

Қысқартылған 
атауы 

«Казкоммерц Инвест» 
АҚ 

АО «Казкоммерц 
Инвест» 

JSC “Kazkommertz 
Invest” 

 

 

2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер.  
 

Алматы қаласының Əділет басқармасы 2003 жылғы 22 тамызда берген № 57516-1910-АҚ 
мемлекеттік тіркеу туралы куəлік. 

 

 

3. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі.  
 

СТТН 600 900 524 261 

 

4. Эмитенттің орналасқан жері туралы мəліметтер.  
Заңды мекен-жайы: 

Қазақстан Республикасы, 050020 

Алматы қ., Горная көш., 500; 

 

Нақты мекен-жайы: 

Алматы қ., Жандосов көш., 58А; 

 

Тел.: +7 (327) 2610 000;  

Факс: +7 (327) 2443 838; 

E-mail: info@kki.kz 

 

5. Банк деректемелері:  

 



«Казкоммерцбанк» АҚ АФ 

БИК: 190 501 724 

ИИК:  

080467440 KZT 

022160349 RUR swift: KZKOKZKX 

054070627 EUR, USD 

 

6. Қызмет түрлері: 
клиенттердің шоттарын нақтылы ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен брокерлік жəне 
дилерлік қызмет; 

инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет; 

Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша брокерлік жəне дилерлік қызметпен 
қоса атқарылатын бағалы қағаздар нарығындағы басқа да кəсіпқой қызмет түрлері; 

кəсіпорындардың құрылымын жаңарту жəне қайта ұйымдастыру мəселелері бойынша 
консультациялық қызметтерді көрсету; 

инвесторларға активтерді басқару жөніндегі қызметті жəне инвестициялық-
консультациялық қызметті көрсету; 

жобалардың қаржыландырылуын ұйымдастыру, соның ішінде қаржыландыру көздерін 
бағалау мен синдикатталған жобалық қаржыландыру; 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес банк операциялары. 

 

7. Егер эмитентке қаржы агенті деген мəртебе берілген болса, уəкілетті орган 
қаулысының күнін, нөмірін көрсетіңіз.  
 

«Казкоммерц Инвест» АҚ-ның қаржы агенті деген мəртебесі жоқ. 

 
8. Эмитентке жəне (немесе) ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық жəне 
(немесе) отандық рейтинг агенттіктері берген рейтингтер туралы мəліметтер. 

 

Қазіргі уақытта «Казкоммерц Инвест» АҚ-ның халықаралық немесе отандық рейтинг 
агенттіктері берген рейтингтік бағалары жоқ, дегенмен Компания ағымдағы жылы 
халықаралық рейтинг агенттігінен рейтингті алуды жоспарлап отыр. 

 

9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, 
орналасқан жерлері, пошталық мекен-жайлары. 

Атауы Тіркелген күні Орналасқан жері Пошталық мекен-
жайы 

«Казкоммерц 
Инвест»  
акционерлік 
қоғамының Астана 

27 сəуір 2007 жыл 

Қазақстан 
Республикасы, 
Астана қ., Сарыарқа 
ауданы, Бейбітшілік 

Астана қ., 
Бейбітшілік көш., 
25-үй, 1-қабат 
/«Өркен» Бизнес 



қаласындағы өкілдігі  көш., 25-үй, 1-қабат 
/«Өркен» Бизнес 
орталығы/ 

орталығы/ 

 

10. Эмитенттің қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асырған аудиторлық 
ұйымның  толық ресми атауы, олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, 
палаталарға) тиесілілігін   көрсете отырып. 
«Эрнст энд Янг» ЖШС, Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметпен 
айналысуға арналған мемлекеттік лицензия: 2005 жылғы 15 шілдедегі сериясы МФЮ-2, 
№ 0000003. 

Қазақстан қаржы қауымдастықта 

Қазақстан Республикасы аудитор палатысында 

 

«Аудит жалпы орталығы» ЖШС, Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық 
қызметпен айналысуға арналған мемлекеттік лицензия: 2002 жылғы 12 желтоқсанда 
сериясы МФЮ, № 0000237. 

Алқаларда турмайды. 

Тиісті қызметтерді көрсету шарттары жасалған заңдық жəне қаржы мəселелері 
бойынша консультанттардың толық ресми атауы, олардың тиісті алқаларға 
(қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілілігін   көрсете отырып. 
«Делойт и Туш» ЖШС, 22.09.2005 ж., № 1/MS-04 қаржы мəселелері бойынша 
консультанттардың жүйесін жүргізу туралы шарт. 

«Делойт и Туш» ЖШС, 23.03.2006 ж., № MS-04 қаржы мəселелері бойынша 
консультанттардың жүйесін жүргізу туралы шарт. 

«Делойт и Туш» ЖШС тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілілігін   
көрсете отырып: 

Қазақстанда Американдік сауда палатасында 

Қазақстан қаржы қауымдастықта 

Қазақстан Республикасы аудитор палатысында 

Егер жоғарыда аталған тұлғалармен шарттың бұзылуы орын алса, тараптардың 
қайсысы бастамашы болғанын көрсете отырып, шарттарды бұзу себептері туралы 
ақпаратты ұсыну қажет. 
Сондай жағдай жоқ. 

 

11. Корпоративтік басқару кодексі туралы ақпарат. 
 

Корпоративтік басқару кодексін 2007 жылғы 23 сəуірде қоғамның жалғыз акционері 
«Заңғар Финанс Груп» ЖШС бекітті.  

 

 

 



 

2. Эмитенттің басқару органдары 
 

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы.  
АҚ «Қазкоммерц Инвест» мыналар органдары болып табылады: 

жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (егер Қоғамның барлық дауыс беруші 
акциялары бір Акционерге тиесілі болса, - жалғыз Акционер); 

басқару органы – Директорлар кеңесі; 

атқарушы органы – Басқарма; 

бақылау органы - Ішкі аудит қызметі№ 

Акционерлердің жалпы жиналысы – Қоғамның жоғарғы органы Акционерлердің 
жалпы жиналысы (егер Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір Акционерге тиесілі 
болса, - жалғыз Акционер) болып табылады: 

Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе немесе оны жаңа 
редакцияда бекіту, 

корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу; 

Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру жəне тарату; 

қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау немесе 
қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту; 

санақ комиссиясының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, 
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау 
жəне өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне төленетін сыйақылардың мөлшері мен төлем шарттарын анықтау; 

Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 

жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 

есепты қаржы жылы ішіндегі Қоғамның таза кірісін бөлу тəртібін бекіту, жай акциялар 
бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімдер қабылдау, жыл қорытындысы бойынша 
Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту; 

Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайлар басталғанда Қоғамның 
жай жəне артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешімдер 
қабылдау; 

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

Акционерлердің жалпы жиналысы туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлау нысанын 
анықтау жəне осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына беру туралы шешім 
қабылдау; 

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

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 



 

Акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тəртібін айқындау, соның 
ішінде егер мұндай тəртіп Қоғам Жарғысында айқындалған болса, бұқаралық ақпарат 
құралын айқындау; 

Қазақстан Республикасының заң актілерімен жəне Қоғамның Жарғысымен 
Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз Акционердің) ерекше құзыретіне 
жатқызылған басқа да мəселелер.    

Директорлар кеңесі – директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заң актілерімен 
жəне Қоғамның Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне 
жатқызылған мəселелерден басқа, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге 
асырады: 

Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау; 

Акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім 
қабылдау; 

акцияларды орналастыру (тарату), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде 
оларды орналастыру (тарату) саны жəне орналастыру (тарату) əдісі мен бағасы жөнінде 
шешімдер қабылдау; 

Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы 
туралы шешімдер қабылдау; 

Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекіту; 

жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жəне есепті қаржы 
жылы ішнде төленетін дивидендтерден басқа, бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің 
мөлшерін белгілеу; 

Банктің облигацияларын жəне туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау; 

Атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның басшысы 
мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

Атқарушы орган басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін жəне 
еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау; 

Ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне берілетін 
еңбекақы жəне сыйақы мөлшері мен шарттарын анықтау; 

бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызметтер төлемінің мөлшерін анықтау; 

Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру 
мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарынан басқасын); 

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

Қоғамның басқа ұйымдарды құруға жəне қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

меншікті капиталдың он жəне одан да көп пайызын құрайтын көлемге дейін Қоғамның 
міндеттемелерін көбейту; 

алдыңғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда, Қоғамның  тіркеушісін таңдау; 

Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын 
басқа ақпаратты белгілеу; 

ірі мəмілер жасау жəне Қоғам жасауға мүдделі мəмілелерді жасау туралы шешім 
қабылдау; 



Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он жəне одан да көп пайыз сомада үшінші 
тұлғаларға заемдарды беру туралы шешім қабылдау; 

сатып алу сомасы немесе сату сомасы Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он жəне 
одан астам пайызын құрағанда заңды тұлғалардың акцияларын жəне/немесе қатысу 
үлестерін сатып алу жəне/немесе сату; 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне/немесе Қоғамның осы Жарғысымен 
көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын басқа да 
мəселелер. 

Басқарма – Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайтын алқалы атқарушы орган. 
Қоғам Басқармасының ерекше құзыретіне Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он 
пайызынан кемін құрайтын сомада үшінші тұлғаларға заемдар беру туралы шешімді 
қабылдау жөніндегі мəселелер жатады. 

Басқарма Төрағасы: 

Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз Акционердің) жəне Директорлар кеңесі 
шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 

Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасағанда сенімхатсыз іс-əрекет етеді; 

Қоғамды үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста таныстыру құқығына сенімхат береді; 

Қоғам қызметкерлерін (Басқарма мүшелері болып табылатын қызметкерлерден басқа) 
қабылдайды, орындарын ауыстырады жəне жұмыстан босатады, оларға ынталандыру 
шараларын жəне тəртіптік жазаларды қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сəйкес 
Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақы мен оған дербес үстемеақы мөлшерін 
белгілейді, Басқарма мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін 
қызметкерлерден басқа Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақы мөлшерін белгілейді; 

ұйымдық құрылымды жəне штаттық кестені бекітеді; 

штаттағы жəне штаттан тыс қызметкерлердің еңбекақысын төлеу нысанын айқындайды; 

өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біреуіне 
жүктейді; 

атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік аясын жəне 
жауапкершілікті бөледі; 

Қоғамның осы Жарғысында, Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз 
Акционердің) жəне Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген басқа да қызметті 
жүзеге асырады. 

Ішкі аудит қызметі Компанияның бақылау органы болып табылады, əрі ол тікелей 
Директорлар кеңесіне бағынышты болып, есеп береді. Негізгі міндеттің шеңберінде 
Қызмет алдында мынадай міндеттер тұр: 

Компания Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі (бұдан əрі – уəкілетті орган) берге лицензиялардың шеңберінде 
қызметті жүзеге асыру барысында заңнама нормаларының орындалуына бақылау 
жасайды;  

Компания шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында заңнама нормаларының 
сақталуына бақылау жасайды; 

Компанияның ішкі құжаттарының, осы құжаттармен белгіленген ережелер мен 
рəсімдердің сақталуына бақылау жасайды; 



Компания бөлімшелерінің Қызмет жəне сыртқы аудиторлар жасаған тексерулер бойынша 
есептер мен ұсынымдардың орындалуына бақылау жасайды; 

Компанияға қатысты уəкілетті орган мен өзге де мемлекеттік органдар қабылдаған ықпал 
ету жəне жауап беру шараларын (соның ішінде шектеулі ықпал ету шараларын) 
орындауға əрі сақтауға бақылау жасайды. 

Ішкі аудит қызметінің жетекшісі етіп Соловьева Марина Николайқызы тағайындалды. 

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (байқаушы кеңестің) мүшелері.  
 

Тегі, аты, 
əкесінің аты, 
туған жылы 

Соңғы 3 жылда атқарған жəне қазіргі 
кезде атқарып жүрген қызметтері, соның 

ішінде қоса атқарған қызметі  
Эмитенттің 
ЖК үлесі 

Еншілес 
жəне тəуелді 
ұйымдардың 
ЖК-дағы 
үлесі  

2006ж. қыркүйек 
– қ/у 

«Заңғар Финанс 
Груп» ЖШС 
Директоры 

2005ж. наурыз – 
қ/у 

 «Заңғар Инвест  
Груп» АҚ 
Президенті 

2004ж. мамыр –
2005ж. тамыз  

 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Президенті 

Даутов 

Айбар 

Леонидович 

1972 ж.т., 
Директорлар 
кеңесінің 
төрағасы  

2004ж. мамырға 
дейін 

«Казкоммерцбанк» 
АҚ Басқарушы 
директоры 

жоқ жоқ 

2003ж.желтоқсан- 
қ/у 

«Казкоммерцбанк» 
АҚ Басқарушы 
директоры 

Абишев 

Азат 

Булатович 

1965 ж.т., 
Директорлар 
кеңесінің 
мүшесі 

1999ж. наурыз –
2007 ж. ақпан 

«Орталық Азия 
инвестициялық 
компания» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің мүшесі  

жоқ жоқ 

2001ж. қаңтар–
2004 ж. сəуір 

«Казкоммерцбанк» 
ААҚ Басқарма 
Төрағасының 
Кеңесшісі  

Аханов 

Серік 

Ахметжанович 

1961 ж.т., 
тəуелсіз 
директор 

2004 ж. сəуір- қ/у 

«Қазақстан 
қаржыгерлерінің 
қауымдастығы» ЗТБ 
кеңесінің төрағасы 

жоқ жоқ 

 

«Заңғар Инвест Групп» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер: 

15.02.2007ж.  «Казкоммерц Инвест» АҚ Директорлар кеңесі «Казкоммерц 



Инвест» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы етіп А.Л. 
Даутовты сайлау туралы шешім қабылдады. 

15.02.2007ж. 

«Заңғар Финанс �Групп» ЖШС («Казкоммерц Инвест» АҚ 
жалғыз акционері ретінде) мынадай шешім қабылдады: 

1. «Казкоммерц Инвест» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы 
Н.С. Субханбердиннің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтату; 

2. «Казкоммерц Инвест» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп 
А.Б. Абишевті сайлау. 

02.10.2006ж. 
«Казкоммерц Инвест» АҚ Директорлар кеңесі «Казкоммерц 
Инвест» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы етіп Н.С. 
Субханбердинді сайлау туралы шешім қабылдады. 

29.09.2006ж. 

 «Заңғар Инвест �Групп» АҚ Директорлар кеңесі («Казкоммерц 
Инвест» АҚ жалғыз акционері ретінде) «Казкоммерц Инвест» 
АҚ Директорлар кеңесін мынадай құрамда құру туралы шешім 
қабылдады: 

1. Субханбердин Н.С. 

2. Даутов А.Л. 

3. Аханов С.А. 

17.01.2005 г 

 «Заңғар Инвест Групп» («Казкоммерц Инвест» АҚ жалғыз 
акционері ретінде) 17.01.2005 жылдан бастап «Казкоммерц 
Инвест» АҚ Директорлар кеңесін тарату туралы шешім 
қабылдады. 

 

 

15. Эмитенттің атқарушы органы.  

2007 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша: 

Тегі, аты, əкесінің 
аты, туған жылы 

Соңғы 3 жылда атқарған жəне қазіргі 
кезде атқарып жүрген қызметтері, 
соның ішінде қоса атқарған қызметі  

Эмитен
ттің 
ЖК 
үлесі 

Еншілес 
жəне 
тəуелді 

ұйымдард
ың ЖК-
дағы үлесі 

2006ж. 
қазан – қ/у 

«Казкоммерц Инвест» 
АҚ  Басқармасының 
Төрағасы; 

2005ж. 
тамыз –
2006ж. 
қыркүйек 

- «Казкоммерц Инвест» 
АҚ Президенті 
 

Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна, 
01.06.1974ж.т. 

2005ж. 
сəуір –
2005ж. 
тамыз 

- «Казкоммерц Инвест» 
АҚ Вице-Президенті  
 

жоқ жоқ 



 16.02.2004
ж. – 
22.04.2005
ж. 

- «Казкоммерц Инвест» 
АҚ Атқарушы 
директоры 

  

2006ж. 
қазан – қ/у 

-  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ Басқармасы 
Төрағасының 
орынбасары 

2006ж. 
қараша – 
қ/у 

-  «Казкоммерц Инвест 
РФЦА» ЖШС 
Директоры 

2005ж. 
қыркүйек –
2006ж. 
қазан 

- «Казкоммерц 
Инвест» АҚ Вице-
Президенті 

2004ж. 
қараша –
2005ж. 
қыркүйек 

-  «Қазақстан халық 
банкінің Жинақтаушы 
зейнетақы қоры» АҚ 
Басқармасы 
Төрағасының 
орынбасары 

 

Асылбеков Олжас 
Умурзакович, 
26.05.1967ж.т. 

2004 ж. 
сəуір –
2004ж.  
қыркүйек 

- «Қазақстан 
халық банкінің 
Жинақтаушы 
зейнетақы қоры» АҚ 
Басқармасы 
Төрағасының кеңесшісі  

жоқ жоқ 

2006ж. 
қазан- қ/у 

-  «Казкоммерц Инвест» 
АҚ Басқармасы 
Төрағасының 
орынбасары 

2006 ж. 
қазан – 
30.10.2006 
ж 

-  
«Казкоммерц Инвест» 
АҚ Вице-Президенті 

2005г. 
сəуір- 
2006г. 
қазан 

-  «Заңғар Инвест Груп» 
ЖШС Атқарушы 
директоры 

Набенов Азамат 
Кулмуханович,  
20.03. 1974 ж.т.. 

2004ж. 
қаңтар –
2005ж. 
сəуір 

- «Казкоммерц Инвест» 
АҚ Бас бухгалтері 

жоқ жоқ 

 



2007 жылғы 17 мамырдағы жағдай бойынша: 

Тегі, аты, əкесінің 
аты, туған жылы 

Соңғы 3 жылда атқарған жəне қазіргі 
кезде атқарып жүрген қызметтері, 
соның ішінде қоса атқарған қызметі  

Эмитен
ттің 
ЖК 
үлесі 

Еншілес 
жəне 
тəуелді 

ұйымдард
ың ЖК-
дағы үлесі 

2007 ж. 
мамыр– қ/у 

 «Казкоммерц Инвест» 
АҚ Басқармасының 
Төрағасы; 

2005 ж. 
наурыз - 
2007 ж. 
мамыр 

- «ООИУПА «Жетісу» 
АҚ Төрағасы 

2005 ж. 
ақпан - 2007 
ж. мамыр 

-  «ЖЗҚ «ҰларҮміт» 
АҚ Президенті 

Медетбеков Дабыр 
Турсынгазинович, 
06.04.1971 ж.т. 

2004 ж. 
мамыр –2005 
ж. сəуір 

- «Казкоммерц 
Инвест» АҚ Вице-
Президенті 

жоқ жоқ 

 
2003 ж. 
ақпан–2005 
ж. наурыз 

- «Заңғар Инвест» АҚ 
Президенті   

2007ж. 
мамыр – қ/у 

- «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Басқармасы 
Төрағасының бірінші 
орынбасары 

2006ж. қазан 
– қ/у 

«Казкоммерц Инвест» 
АҚ  Басқармасының 
Төрағасы; 

2005ж. тамыз 
–2006ж. 
қыркүйек 

- «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Президенті 
 

2005ж. сəуір 
–2005ж. 
тамыз 

- «Казкоммерц 
Инвест» АҚ Вице-
Президенті  
 

Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна, 
01.06.1974ж.т. 

16.02.2004ж. 
– 
22.04.2005ж. 

- «Казкоммерц 
Инвест» АҚ Атқарушы 
директоры 

жоқ жоқ 

Набенов Азамат 
Кулмуханович,  
20.03. 1974 ж.т. 2006ж. қазан- 

қ/у 

-  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Басқармасы 

жоқ жоқ 



Төрағасының 
орынбасары 

2006 ж. қазан 
– 30.10.2006 
ж 

-  
«Казкоммерц Инвест» 
АҚ Вице-Президенті 

2005г. сəуір- 
2006г. қазан 

-  «Заңғар Инвест 
Груп» ЖШС 
Атқарушы директоры 

2004ж. 
қаңтар –
2005ж. сəуір 

- «Казкоммерц Инвест» 
АҚ Бас бухгалтері 

2007 ж. 
мамыр– қ/у 

- «Казкоммерц Инвест» 
АҚ Басқарушы 
директоры – Басқарма 
мүшесі  

2005 ж. 
маусым –
2007 ж. 
мамыр 

- «Казкоммерц Инвест» 
АҚ Атқарушы 
директоры 

Кушнарева Ирина 
Александровна, 
28.03.1975 ж.т. 

2004 ж. 
сəуір–2005 
ж.маусым 

- «Centras Securities» 
АҚ Корпоративтік 
қаржы департаментінің 
директоры  

жоқ жоқ 

2007 ж. 
мамыр – қ/у 

-  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Басқарушы директоры 
– Басқарма мүшесі 

2006 ж. 
қыркүйек –
2007 ж. 
мамыр 

- «Казкоммерц Инвест» 
АҚ Атқарушы 
директоры 

2005 ж. сəуір 
–2006 ж. 
қыркүйек 

-  «Заңғар Инвест 
Груп» АҚ Атқарушы 
директоры 

Умаров Дидар 
Дунаевич, 
03.10.1976ж.т. 

2003 
ж.қыркүйек –
2005 ж. сəуір 

-  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ Атқарушы 
директоры 

жоқ жоқ 

 

 

16. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктерін басқа коммерциялық ұйымға 
(басқарушы ұйымға) беру туралы мəліметтер.  
 

Акционерлік қоғамдар осы тармақты толтырмайды.  

 



17.  Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне жəне 
басқа басқарушы адамдарға төленетін сыйақы.  
 

Соңғы 3 айдағы сыйақы сомасы  
(теңге) 

Келесі 12 ай ішіндегі сыйақының 
жоспарланған мөлшері (теңге) 

6.687.000 26.748.000 

 

18. Эмитенттің ұйымдық құрылымы.  

Бүгінгі күнге «Казкоммерц Инвест» АҚ жұмыс істеп жатқан қызметкерлерінің саны 84 
адам.  

 

Лауазымы Аты-жөні 

01.05.07ж. жағдай бойынша басшылық   

Басқарма Төрағасы Сарсенбаева Жамиля Игембердиевна 

Басқарма Төрағасының орынбасары  Набенов Азамат Кулмуханович 

Басқарма Төрағасының орынбасары Асылбеков Олжас Умурзакович 

Атқарушы Директор Кушнарева Ирина Александровна 

Атқарушы Директор Умаров Дидар Дунаевич 

Атқарушы Директор Нурахаева Ардақ Екматкуловна 

Атқарушы Директор Нуркенов Ерке Ерликович 

Атқарушы Директор Старкова Наталья Борисовна 

Атқарушы Директор Даутов Асқар Леонидович 

Атқарушы Директор Панин Алексей Сергеевич 

Ішкі аудит қызметінің басшысы Соловьева Марина 

Астана қаласындағы өкілдік Директоры Берденова Зарема Мурзабулатовна 

17.05.07ж. жағдай бойынша басшылық  

Басқарма Төрағасы Медетбеков Дабыр Турсынгазинович 

Басқарма Төрағасының бірінші 
орынбасары  Сарсенбаева Жамиля Игембердиевна 

Басқарма Төрағасының орынбасары Набенов Азамат Кулмуханович 

Басқарушы Директор – Басқарма мүшесі Кушнарева Ирина Александровна 

Басқарушы Директор – Басқарма мүшесі Умаров Дидар Дунаевич 

Атқарушы Директор Нурахаева Ардақ Екматкуловна 

Атқарушы Директор-Портфелдің 
басқарушы Нуркенов Ерке Ерликович 

Атқарушы Директор Старкова Наталья Борисовна 



Атқарушы Директор Даутов Аскар Леонидович 

Атқарушы Директор Панин Алексей Сергеевич 

Ішкі аудит қызметінің басшысы Соловьева Марина 

Астана қаласындағы өкілдік Директоры Берденова Зарема Мурзабулатовна 

Қаржы Департаменті   

Департамент Директоры  Бекхожина Айжан Омерзаковна 

Капитал нарықтарының департаменті   

Ішкі заем алу басқармасы   

Бастығы Нургалиева Лилия Кенесовна 

Бөлшек бизнес департаменті 

Департамент Директоры Назиров Александр Владиславович 

Корпоративтік бизнес департаменті 

Өнеркəсіп басқармасы    

Бастығы  Боранбаев Нұрмұхамет Төлегенович 

Жылжымайтын мүлік басқармасы    

Бастығы Жайлаубеков Асқар Еркинович 

Мұнай жəне газ басқармасы    

Бастығы Привалов Александр Семенович 

Несиелеу басқармасы  

Бастығы Жунисова Лаура Тоимовна 

Брокерлік жəне дилерлік операциялар бөлімі 

Бастығы Шайторова Ольга Борисовна 

Есеп жəне есеп беру департаменті 

Бас бухгалтер- Департамент Директоры  Аюханова Мадина Ерлановна 

Активтерді басқару жөніндегі қызметке ілеспе қызмет көрсету бөлімі (Бэк-офис 
ДУА) 

Бастығы Ухова Жанна Даулетбековна 

Брокер жəне дилер қызметке ілеспе қызмет көрсету бөлімі (Бэк-офис БДД) 

Бастығы Актаева Айжан Мейрашовна 

Заң департаменті   

Директоры Сундетова Алтыншаш Мурзахметовна 

Корпоративтік бизнесті қолдау бөлімі    

Бастығы Анощенко Вячеслав Станиславович 

Бөлшек бизнесті қолдау бөлімі   

Бастығы  Добрынин Владимир Владимирович 



3. Эмитенттің акционерлері жəне аффилиирленген тұлғалары 
 

19. Эмитенттің акционерлері.  
 

2007 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Компанияның «Казкоммерц Инвест» АҚ 
төленген жарғылық капиталында акциялардың жүз пайызына иелік ететін бір акционері 
бар.  

 

Акционері Мекен-жайы Төленген жарғылық 
капиталдағы үлесі  

«Заңғар Финанс Груп» 
ЖШС 

Алматы қ., Горная көш., 
500 100,00% 

 

Даутов Айбар Леонидович («Казкоммерц Инвест» АҚ жалғыз акционері - «Заңғар 
Финанс Груп» ЖШС жалғыз қатысушысы ретінде) акционер болып табылмайтын, бірақ 
Компанияның қызметін бақылау құқығына ие болатын тұлға болып табылады. 

 

20. Жарғылық капиталында эмитент акцияларға (үлестерге) ие болып табылатын 
заңды тұлғалар туралы мəліметтер.  
 

Проспектінің жасалу күніне «Казкоммерц Инвест» АҚ төленген жарғылық капиталдың он 
жəне одан астам пайызына иелік етеді: 

 

Заңды тұлғаның 
атауы Мекен-жайы ЖК 

үлесі Қызмет түрі 

Бірінші 
басшы 
туралы 
ақпарат 

 «Казкоммерц Инвест 
РФЦА» ЖШС 

Алматы қ., Горная 
көш., 500 100 % 

РЦФА-да 
брокерлік жəне 
дилерлік қызмет 

Директоры 
Асылбеков 
Олжас 
Умурзакович 

"Досжан темір жолы 
(ДТЖ)" АҚ 

 

Алматы, Жамбыл 
көш., 2/93 22,12% Темір жол 

тасымалдары  

Басқарма 
төрағасы 
Маханов 
Нұржан 
Зарлыкович 

 

 
21. Эмитент қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, 
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат  

 



«Казкоммерц Инвест» АҚ Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының жəне Активтерді 
басқарушылар қауымдастығының мүшесі болып табылады.  

 

22. Эмитенттің басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтер.  
 

Жеке тұлғалар 

Тегі Аты Əкесінің аты (болса) Аффилиирленгендігін 
мойындау үшін болатын 

негіздер  

Аффилиирленгенді
гінің пайда болған 

күні  

Сарсенбаев Игемберды Арыстанович 64-б. 1-т. 2-тармақша 20.08.2005 жыл 

Сарсенбаева Токун Сулейменовна 64-б. 1-т. 2-тармақша 20.08.2005 жыл 

Сарсенбаева Айгуль Игембердиевна  64-б. 1-т. 2-тармақша 20.08.2005 жыл 

Сарсенбаева Айжан Игембердиевна 64-б. 1-т. 2-тармақша 20.08.2005 жыл 

Саурыков Ержан Докторбекович 64-б. 1-т. 2-тармақша 20.08.2005 жыл 

Саурыков Докторбек Касымович 64-б. 1-т. 2-тармақша 20.08.2005 жыл 

Тлешева Дина Бастеновна  64-б. 1-т. 2-тармақша 20.08.2005 жыл 

Саурыкова Бахытгуль Докторбековна 64-б. 1-т. 2-тармақша 20.08.2005 жыл 

Саурыкова Гульмира Докторбековна 64-б. 1-т. 2-тармақша 20.08.2005 жыл 

Саурыков Қуанышбек Докторбекович 64-б. 1-т. 2-тармақша 20.08.2005 жыл 

Асылбеков Ильяс Умурзакович 64-б. 1-т. 2-тармақша 30.10.2006 жыл 

Асылбекова Лейла Умурзаковна 64-б. 1-т. 2-тармақша 30.10.2006 жыл 

Бурангалиева Жанат Тилеккабыловна 64-б. 1-т. 2-тармақша 30.10.2006 жыл 

Набенов Кулмухан 64-б. 1-т. 2-тармақша 30.10.2006 жыл 

Масалимова Ботагоз Хамидуллиевна 64-б. 1-т. 2-тармақша 30.10.2006 жыл 

Набенова Нұргул Кулмухановна 64-б. 1-т. 2-тармақша 30.10.2006 жыл 

Бурангалиев Тілекқабыл Бурангалиевич 64-б. 1-т. 2-тармақша 30.10.2006 жыл 

Бурангалиева Марзия Муханбетрахимовна 64-б. 1-т. 2-тармақша 30.10.2006 жыл 

Борангали Айбек Тлеккабылулы  64-б. 1-т. 2-тармақша 30.10.2006 жыл 

Даутов Леонид Мухамеджанович 64-б. 1-т. 2-тармақша 01.10.2006 жыл 

Даутова Мархаба Сейткамзиновна 64-б. 1-т. 2-тармақша 01.10.2006 жыл 

Даутов Асқар Леонидович 64-б. 1-т. 2, 3 жəне 9-
тармақшалары 01.10.2006 жыл 

Даутова Ажар Леонидовна 64-б. 1-т. 2-тармақша 01.10.2006 жыл 

Баетов Жетпісбай Кажгалиевич 64-б. 1-т. 2-тармақша 01.10.2006 жыл 

Салахитдинова Сания Джагифаровна 64-б. 1-т. 2-тармақша 01.10.2006 жыл 

Баетов Малик Жетписбаевич 64-б. 1-т. 2-тармақша 01.10.2006 жыл 

Абишев Болат Нурмухаметович 64-б. 1-т. 2-тармақша 15.02.2007 жыл 

Абишева Неля Мансуровна 64-б. 1-т. 2-тармақша 15.02.2007 жыл 

Абишева Адель Булатовна 64-б. 1-т. 2-тармақша 15.02.2007 жыл 

Анафина Мира Галимовна 64-б. 1-т. 2-тармақша 15.02.2007 жыл 



Анафин Ғалым 64-б. 1-т. 2-тармақша 15.02.2007 жыл 

Анафина Ғазиза Бейсековна 64-б. 1-т. 2-тармақша 15.02.2007 жыл 

Анафин Тоқтамыс Галымович 64-б. 1-т. 2-тармақша 15.02.2007 жыл 

Канафин Шыңғыс 64-б. 1-т. 2-тармақша 15.02.2007 жыл 

Туртаев Алмат Керимбаевич 64-б. 1-т. 3 жəне 9-
тармақшалары  25.02.2005 жыл  

Бекшенов Нұржан Ханиевич 64-б. 1-т. 3 жəне 9-
тармақшалары  17.05.2005 жыл  

Нурахаева Ардақ Екматкуловна 64-б. 1-т. 3-тармақша 14.12.2006 жыл 

Дя Эдуард Ферапонович 64-б. 1-т. 3-тармақша 14.12.2006 жыл 

Рафиков Равиль Динарович 64-б. 1-т. 3-тармақша 04.04.2006 жыл 

Мякотин Константин Васильевич 64-б. 1-т. 3-тармақша   

Аяганов Асыл Куанышевич 64-б. 1-т. 3-тармақша   

Маханов Нұржан Зарлыкович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Кизатов Ермек Ануарбекович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Мендыбаев Сержан Хайруллаевич 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Сисинбаев Тагир Мусаевич 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Искаков Саулебек Максимович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Седов Михаил Викторович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Сагиндыков Мұқан Каныбекович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Юнусова Елена Геннадьевна 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Ахметов Асхат Еркинович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Жексенбай Айдос Турдакынулы 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Какимжанов Зейнулла Халидоллович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Кабашев Максат Рахимжанович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Амрин Госман Каримович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Ержанов Бахит Ахметович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Исекешев Асет Орентаевич 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Палымбетов Болат Абылкасымович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Сембин Аскар Болатович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Мурзабеков Казиз Толеуевич 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Утебалиев Жолдаскали Шарипович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Семизбаев Абикен Исакович 64-б. 1-т. 3-тармақша 23.01.2007 жыл 

Заңды тұлғалар 

Заңды тұлғаның толық атауы Орналасқан жері  Қызмет түрі Бірінші басшы 
туралы 
ақпарат 

 «Заңғар Финанс Груп» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500. 

Қаржы қызмет Даутов Айбар 
Леонидович 

 «Заңғар Инвест Груп» акционерлік 
қоғамы 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500. 

Инвестициялық 
қызмет 

Даутов Айбар 
Леонидович 

 «ZIG прямые инвестиции» 050020,  Алматы қ., Инвестициялық Набенов 



Тəуекелді Инвестициялаудың 
Акционерлік Инвестициялық Қоры 
Акционерлік қоғамы 

Горная көш., 500. қызмет Азамат 
Кулмуханович 

 «Ритейл Инвест» Тəуекелді 
Инвестициялаудың Акционерлік 
Инвестициялық Қоры Акционерлік 
қоғамы 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500. 

Инвестициялық 
қызмет Набенов 

Азамат 
Кулмуханович 

 «Азия Сахар» акционерлік қоғамы 
050010, Алматы қ., 
Зенков көш., 33, оф. 
19 

Қант жасасу жəне сату 
қызмет 

                       

Рафиков 
Равиль 
Динарович 

 «СЕВЕР ПТИЦА» АҚ 
Қостанай облысы, 
Қостанай ауданы, 
Дружба поселкесі 

Құс шаруашылығы Мякотин 
Константин 
Васильевич 

"АИФРИ "ARTIS INVEST" АҚ 
050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500. 

Инвестициялық 
қызмет 

Набенов 
Азамат 
Кулмуханович 

"Қазақстанның инвестициялық 
қоры" акционерлік қоғамы 

Алматы қ., Зенков 
көш., 80 

Инвестициялық 
қызмет 

Какимжанов 
Зейнулла 
Халидоллович 

"Корпорация АВЕ" АҚ 
Алматы қ., 

Желтоқсан көш., 98 

Құрылыс қызмет Искаков 
Саулебек 
Максимович 

 

23. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен болған операциялар.  
Соңғы жылда Компания аффилиирленген тұлғалармен мынадай операцияларды жүргізді: 

 

Заңды тұлғалар 

Мəміленің 
жасалған 

күні  
Атауы Орналасқан 

жері 
Мəміле сомасы 

(теңге) 

Шешім 
қабылдаған 
эмитент 
органы 

 

 

19.05.2006 «Заңғар Инвест  
Груп» АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 3.400.000.000 

Акционердің 
Директорлар 
кеңесінің 
17.05.2006ж. 
шешімі 

19.05.2006 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 600.000.000 

Акционердің 
Директорлар 
кеңесінің 
17.05.2006ж. 
шешімі 

24.08.2006 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

300.000.000 Акционердің 
Директорлар 
кеңесінің 
23.08.2006ж. 
шешімі 



29.08.2006 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

55.000.000 Акционердің 
Директорлар 
кеңесінің 
23.08.2006ж. 
шешімі 

04.09.2006 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

3.250.000 Акционердің 
Директорлар 
кеңесінің 
04.09.2006ж. 
шешімі 

18.09.2006 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

259.000.000 Акционердің 
Директорлар 
кеңесінің 
15.09.2006ж. 
шешімі 

24.10.2006 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

108.500.000 Акционердің 
Директорлар 
кеңесінің 
18.09.2006ж. 
шешімі 

01.10.2006 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

51.400.000 Акционердің 
Директорлар 
кеңесінің 
27.09.2006ж. 
шешімі 

01.10.2006 «Заңғар Финанс 
Груп» ЖШС 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

1.000 тенге в 
месяц 

Эмитенттің 
Директорлар 
кеңесінің 
01.10.2006ж. 
шешімі 

01.10.2006 «Заңғар Финанс 
Груп» ЖШС 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

1.000 тенге в 
месяц 

 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
01.10.2006ж. 
шешімі 

10.10.2006  «ZIG Finance» ЖШС1 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

1.000.000.210 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
09.10.2006ж. 
шешімі 

24.10.2006 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

108.500.000  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 

                                                 
1 01.10.2006 ж. мына компания аффилиирген болған. 



18.10.2006ж. 
шешімі 

18.10.2006 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

29.358.669  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
18.10.2006ж. 
шешімі 

20.10.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

1.048.333.333  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
20.10.2006ж. 
шешімі 

20.10.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

569.309.996  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
20.10.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

219.898.880  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006  «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

219.971.840  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

220.272.640  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

220.012.032  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

224.000.000  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 



кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

222.105.600  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

219.986.624  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

220.211.200  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

220.320.000  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

220.000.000  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

220.712.960  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

220.800.000  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

219.797.760  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 



кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

219.852.800  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

233.280.000  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

219.520.000  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

218.880.000  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

217.600.000  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

219.648.000  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

30.11.2006 «ZIG Finance» ЖШС 050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

219.033.600  «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
28.11.2006ж. 
шешімі 

07.12.2006 АО «Казкоммерц 
Инвест»2 

Алматы қ., 
Жандосов көш., 58 

1.472.000.000 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 

                                                 
2Сатып-алу пайлардың ЗПИФРИ «Инвестор» «Казкоммерц Инвест» АҚ заявкасы жасалынды 



А Директорлар 
кеңесінің 
07.12.2006ж. 
шешімі 

13.12.2006 «Заңғар Финанс 
Груп» ЖШС 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

199.707.653 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі 

13.12.2006 «Заңғар Финанс 
Груп» ЖШС 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

283.651.957 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі 

13.12.2006 «Заңғар Финанс 
Груп» ЖШС 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

294.800.000 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі 

26.01.2007 «Заңғар Финанс 
Груп» ЖШС 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

24.567.837 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
17.01.2007ж. 
шешімі 

08.02.2007 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

92.787.420 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
07.02.2007ж. 
шешімі 

22.02.2007 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

4.405.269,50 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
21.01.2007ж. 
шешімі 

22.02.2007 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

13.554.507,06 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
21.02.2007ж. 
шешімі 

22.02.2007 «Заңғар Финанс 
Груп» ЖШС 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

2.293.272 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 



Директорлар 
кеңесінің 
22.02.2007ж. 
шешімі 

26.02.2007 «Заңғар Финанс 
Груп» ЖШС 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

30.000 в месяц «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
25.02.2007ж. 
шешімі 

27.02.2007 «Заңғар Финанс 
Груп» ЖШС 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

24.567.837 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
26.02.2007ж. 
шешімі 

15.03.2007 «Заңғар Инвест Груп» 
АҚ 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

112.328.614 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
14.13.2007ж. 
шешімі 

18.04.2007 «Заңғар Финанс 
Груп» ЖШС 

050020,  Алматы қ., 
Горная көш., 500 

820.519.000 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
02.04.2007ж. 
шешімі 

 

Жеке тұлғалар 

Мəміленің 
жасалған 

күні  
Аты-жөні Туған жылы Мəміле сомасы 

(теңге) 

Эмитенттің 
шешім 

қабылдаған 
органы 

29.05.2006 Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна 1974 15.000.000 

«Заңғар Инвест 
Груп» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
29.05.2006ж. 
шешімі 

04.12.2006 Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна 1974 7.825.000 

 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
04.12.2006ж. 
шешімі 

04.09.2006 Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна 1974 17.000.000 «Казкоммерц 

Инвест» АҚ 



Директорлар 
кеңесінің 
04.09.2006ж. 
шешімі 

04.12.2006 Асылбеков Олжас 
Умурзакович 1967 7.825.000 

 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
04.12.2006ж. 
шешімі 

04.12.2006 Набенов Азамат 
Кулмуханович 1974 7.825.000 

 «Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
04.12.2006ж. 
шешімі 

 

13.12.2006 Даутов Айбар 
Леонидович  1972 9.567.500.000  

«Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі  

13.12.2006 Бекшенов Нұржан 
Ханиевич  1973 7.632.500.000 

«Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі 

13.12.2006 Туртаев Алмат 
Киримбаевич  1969 4.300.000.000 

«Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі 

13.12.2006 Даутов Айбар 
Леонидович  1972 10.000  

«Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі  

13.12.2006 Бекшенов  Нұржан 
Ханиевич  1973 3.000  

«Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі 

13.12.2006 Туртаев Алмат 1969 10.000 «Казкоммерц 



Киримбаевич  Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі 

13.12.2006 Бекшенов  Нұржан 
Ханиевич  1973 10.000  

«Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі 

13.12.2006 Даутов Айбар 
Леонидович  1972 20.470.000.000  

«Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі  

13.12.2006 Бекшенов  Нұржан 
Ханиевич  1973 16 330 000 000  

«Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі 

13.12.2006 Туртаев Алмат 
Киримбаевич  1969 9.200.000.000 

«Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
13.12.2006ж. 
шешімі 

21.12.2006 

 
Даутов Айбар 
Леонидович  1972 5.441.043.307  

«Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
07.12.2006ж. 
шешімі  

29.01.2007 Даутов Асқар 
Леонидович  1971 2.735.230,13 

«Казкоммерц 
Инвест» АҚ 
Директорлар 
кеңесінің 
17.01.2007ж. 
шешімі  

 



4. Эмитент қызметінің сипаты 
 

24. Эмитент қызметіндегі жалпы үрдістердің қысқаша сипаты.  
 

1) Бəсекелестер туралы мəліметтер: 

Қазақстанның қаржы қызметін көрсету нарығы қарқынды дамуда. Қаржы секторының 
компаниялары бизнесінің ұтымдылығы жылдық 35-50% жетеді. Инвестициялық 
компаниялардың басым көпшілігі жалпы міндеттерді шешу үшін ірі қаржы-өнеркəсіп 
топтарының немесе банктік холдингтер шеңберінде құрылады. Қор нарығының дамуына 
жəне Қазақстан нарығына шетелдік эмитенттердің келуіне байланысты біз сапалы қаржы 
консалтингіне сұраныстың, оның ішінде бағалы қағаздар шығару жəне орналастыру, 
біріктіру жəне сіңіру, жобаны қаржыландыру саласында артуын күтеміз. Компанияның 
Қазақстандағы бəсекесін инвестициялық-банктік қызмет көрсету жəне тұтастай алғанда 
корпоративтік бизнес саласындағы қызмет көрсету бойынша көруге болады.  

73 брокерлер-дилерлердің ішінде Компанияның негізгі бəсекелестері банктермен 
аффилиирленген мынадай компаниялар болып табылады: «ТұранƏлем Секьюритис» АҚ, 
«BCC Invest» АҚ, «Halyk Finance», «Казкоммерц Cекьюритиз» АҚ, «Альянс Капитал» АҚ, 
«Бірінші брокерлік үй» АҚ, «Дербес Секьюритиз» АҚ, «Money Experts» АҚ. 

Сондай-ақ нарықта ірі қаржы-өнеркəсіптік топтармен аффилиирленген компаниялар жəне  
қандай да болмасын холдингтерге байланысты емес, дербес жұмыс істейін тəуелсіз 
ойыншылар бар. 

Шетелдік ірі инвестициялық компаниялардың Қазақстан нарығына келуі шектелген 
клиент базасы жағдайында бəсекелестікті одан əрі ушықтырады. 

KASE-тің ресми облигациялық тізімі қаржылық емес сектордың эмитент компаниялармен 
біртіндеп толықтырылуда, осы облигацияларға сұраныс өсуде. Əдетте, борыштық 
нарыққа шығуын бастаған қаржылық емес ұйымдар банктік топқа кірмейтін кəсіби 
қатысушылардың қызмет көрсетуін жиі сұрайды. Дилингтік жəне операторлық қызмет 
көрсету нарығына қатысты бастапқыда банктік холдингтер құрған компаниялардың 
көшбасшылар болып табылатынын атап өткен дұрыс. 

Осылайша, Қазақстандағы орташа статистикалық бəсекелес компания бойынша негізгі 
тұжырым мынадай: 

1) компания Қазақстан банкінің немесе қаржы-өнеркəсіп тобының еншілес кəсіпорны 
болып табылады, бұл оған жоғарыда көрсетілген қызметтерді көрсету үшін негізгі 
компанияның əлуетін жəне қаржысын тартуға мүмкіндік жасайды; 

2) компания заңды түрде дербес болып табылады, бұл оған шешімдер қабылдау 
кезінде неғұрлым икемді болуға жəне нарықта экономикалық тиімді болуға мүмкіндік 
жасайды; 

3) компания қалыптасу кезеңінен өтті (2-3 жыл) жəне нарықта жеткілікті тəжірибесі 
жəне пысықталған клиенттік базасы бар, оның клиенттері осы компанияға деген ниеті 
үнемі бола бермейді (жолын қуа бермейді); 

4) компания қызметкерлерінің орташа саны 30-60 адам; 

5) компания дамушы компаниялармен жетілген компаниялармен бірдей 
ынтымақтастық жасауға тырысады. 

Қазақстандағы инвестициялық банкинг саласы қалыптасу сатысынан өтуде жəне осы 
қызмет түріне сұраныс жақын арадағы 3-5 жылда нарықтағы ағымдағы жағдаймен 



салыстырғанда 3 есе ұлғаюы мүмкін. Нақты сектордың компаниялары тарапынан 
сұранысқа əсер ететін негізгі себептер ел экономикасының дамуы, халықтың тұрмыстық 
жағдайының жақсаруы, басым салаларға тікелей инвестициялар жəне басқалары болып 
табылады. 

2) Эмитент қызметінің салыстырмалы сипаттамасы: 

Осы сəтте шынайы статистиканың болмауынан жəне компаниялар қызметінің басым 
түрлеріндегі айырмашылықтардың болуынан  «Қазкоммерц Инвест» АҚ-ның қызметін 
Қазақстан Республикасындағы орташа салалық көрсеткіштермен салыстыру мүмкін емес.  

 

3) Саланың болашақтағы дамуына қатысты болжам жəне эмитенттің осы саладағы 
жағдайы.  

Инвестициялық қызмет саласындағы қазіргі уақыттағы жай-күй көтеруші оң трендпен 
сипатталады. Бірақ, сонымен қатар, құрылымдық диспропорциялар сақталуда, сонымен 
қоса 2010 жылға дейінгі болжанып отырған кезеңде ел экономикасының құрылымында 
елеулі жəне түбегейлі өзгерістер байқалмайды. Экономикалық Зерттеулер Институтының 
бағалауы бойынша негізгі капиталға инвестициялардың 2006 жылғы жай-күйі 15,4% 
құрады (өсу қарқыны). Салалық құрылымда негізгі капиталға инвестициялардың 
неғұрлым үлкен көлемі өнеркəсіп саласына бағытталады, онда неғұрлым үлкен үлесті 
мұнайгаз саласы алады, бұл Қазақстан экономикасының шикізат бағытына байланысты.  

 

25. Эмитент жасаған, кейінен эмитенттің қызметіне айтарлықтай əсер етуі мүмкін 
келісім-шарттар, келісімдер туралы мəліметтер.  
 

«Қазкоммерц Инвест» АҚ-ның жасалған, кейінен Қоғамның қызметіне айтарлықтай əсер 
етуі мүмкін келісім-шарттары, келісімдері жоқ. 

 

26. Қызметін жүзеге асыру үшін эмитент алған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар 
туралы мəліметтер.  
 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі 2006 жылғы 27 желтоқсанда берген № 61 Ұлттық жəне шетел валютасымен банк 
операцияларын жүргізуге лицензия; 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі 2004 жылғы 16 қарашада берген № 0403200249 Инвестициялық портфельді 
басқару жөніндегі қызметпен айналысуға берілген лицензия; 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі 2004 жылғы 18 наурызда берген № 0401200738 Номиналдық ұстаушы ретінде 
клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік-
дилерлік қызметпен айналысуға лицензия. 

 

27. Соңғы екі жылда орындалған қызмет көрсетулердің көлемі.  

 

2005 2006 
Қызмет көрсетулер 

Сомасы Үлес Сомасы Үлес 



(мың теңге) салмағы (%) (мың теңге) салмағы (%)

Бағалы қағаздар 20.286 76,78 36.337 63,87 

Кері репо келісімдері 6.034 23,22 19.870 34,92 

Салымдар  - - 373 0,66 

Заемдар  - - 315 0,55 

ЖИЫНТЫҒЫ: 26.420 100,0% 56.895 100,0% 

 

2005-2006 жылдар аралығындағы кезеңде «Қазкоммерц Инвест» АҚ өткізген өнім 
көлемінде Қоғам көрсеткен барлық қызметтің үлес салмағының елеулі өзгерісі болды. 
Мəселен, сауда бағалы қағаздарын сату үлесі екі есеге жық ұлғайды. Кері репо келісімі үш 
есеге жуық ұлғайды, ал қызмет көрсетудің жалпы көлеміндегі үлес салмағы компанияның 
инвестициялық саясатына жəне «Қазкоммерц Инвест» инвестицияларының жалпы 
портфелін тəуекелдерді төмендетуге жəне бақылауға мүмкіндік беретін əртараптандыруға 
байланысты 34,92% болды. 2006 жылы қызмет көрсетулердің жаңа түрлері пайда болды, 
олар жиынтығында 1,5% жуық болды. Тұтастай алғанда 2006 жылдың талдау жасалып 
отырған кезеңінде «Қазкоммерц Инвест» АҚ-ның өткізіліп отырған қызмет көрсетулерінің 
екі еседен астам өсуі байқалды, сонымен қоса Компания қызмет көрсетулерінің оң трендін 
көрсетті. 

 

28. Қызметтің негізгі түрлері бойынша қызмет көрсетулердің кірістілігіне оң жəне 
теріс əсер ететін факторлар.  
 

Қызметінің барысында «Қазкоммерц Инвест» АҚ тəуекелдерді алуан түрлеріне кездеседі 
жəне қызметінің бағыты бойынша Компания қабылдайтын тəуекелдердің мөлшерін 
айқындайтын факторларды күтуге, бағалауға, бақылауға жəне əсер етуін төмендетуге 
жəне мүмкін болса, шығындарды азайтуға мүмкіндік жасайтын икемді саясат жүргізеді. 

 

Қоғамның қызметіне əсер ететін оң факторларға экономиканың мұнайгаз секторы жəне 
құрылыс сияқты басым салаларында жобаны қаржыландыру шеңберіндегі тұрақты 
сұраныстың болуы жатады. Сонымен қатар, оң фактор бөлшек инвесторлардың пайда 
болуы жəне инвестициялық пай қорлары нарығының дамуы, мемлекеттің Қазақстан қор 
нарығын дамытуды қолдауы болып табылады. 

 

Қоғамның қызметіне əсер ететін теріс факторларға банктер жəне ірі инвестициялық 
компаниялар тарапынан қатал бəсекелестік, сондай-ақ қаржы сауаттылығының жəне  
əлуетті клиент компаниялардың ашықтығының төмен деңгейіне жəне қор нарығының 
мүмкіндіктеріне сенбеушілікке байланысты клиент базасының шектелуі жатады. 

 

29. Эмитенттің өз өнімін (жұмысын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыр бойынша 
қызметі.  
 

1) Жеткізушілер: 

үлесіне жеткізудің жалпы көлемінің он жəне одан көп пайызы келетін жеткізушілер жоқ 



 

2) Тұтынушылар: 

 

Тұтынушылардың атауы Орналасқан жері Үлесі (%) 

«Мұнайсистем Холдинг» ЖШС 
Алматы.,  
Зенков к., д.33, 19-
офис  

15 

«Артис Естейтес» ЖШС Алматы,  
Байтұрсынов к., 22 

21 

«Боровое Инвест» ЖШС 
Ақмола обл.,  
Щучинск а.,  
Октябрь к., 54 

10 
 

«Теплосеть-сервис 2006» ӨК Қарағанды, 
Республика д., 19-310 

21 

«ZIG Finance» ЖШС Алматы, Горная  к., 
500 

11 

Бүгінгі күні қызмет көрсетуді өткізуге əсер ететін теріс факторлар жоқ. 

 

30. Эмитентің қызметіне əсер ететін басты факторлар:  
 

1) Қызметтің маусымдылығы: 

«Қазкоммерц Инвест» АҚ қызметінің негізгі түрі қаржылық қызмет болып табылады, бұл 
қызметтің маусымдық сипаты болмайды. 

 

2) Импорт/экспорт үлесі: 

Компания қызмет көрсету нарығының негізгі қатысушылары – Қазақстан компаниялары.  

 

3) Мəмілелер туралы мəліметтер:  

«Қазкоммерц Инвест» АҚ «Қазкоммерцбанк» АҚ-да 15/08/08 бойынша мерзіммен 20 млн. 
АҚШ доллары мөлшерінде кредит желісін ашуды жоспарлап отыр. 

 

4) Болашақтағы міндеттемелер: 

«Қазкоммерц Инвест» АҚ-ның өзге эмитенттердің облигациялары бойынша кепілдіктері 
жəне үшінші тұлғалардың қамтамасыз етілген кепілдіктері жоқ. 

 

5) Сот процестеріне қатысу туралы мəліметтер: 

«Қазкоммерц Инвест» АҚ сот процестеріне кəзір қатыспайді. 

 

6) Əкімішілік санкциялар туралы мəліметтер: 



Санкция қолданылған күн:  

Əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша жаза қолдану туралы 2006 жылғы 15 
желтоқсандағы қаулы 2006 жылғы 25 желтоқсанда күшіне енгізілді; 

Санкцияны қолданған орган: Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі; 

Санкцияның себебі: «Қазкоммерц Инвест» АҚ жасаған мəміле бағалы қағаздардың 
бағасымен айлалы əрекет жасау мақсатында жасалған болып танылды; 

Санкцияның түрі жəне мөлшері: 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі əкімшілік 
айыппұл, 103 000 (бір жүз үш мың) теңгені құрайды; 

Санкцияны орындау дəрежесі: «Қазкоммерц Инвест» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтарда 103 000 
(бір жүз үш мың) теңге мөлшерінде айыппұл төледі. 

 

7) тəуекел факторлары: 

Қызметінің барысында «Қазкоммерц Инвест» АҚ тəуекелдерді алуан түрлеріне кездеседі 
жəне қызметінің бағыты бойынша Компания қабылдайтын тəуекелдердің мөлшерін 
айқындайтын факторларды күтуге, бағалауға, бақылауға жəне əсер етуін төмендетуге 
жəне мүмкін болса, шығындарды азайтуға мүмкіндік жасайтын икемді саясат жүргізеді.  

 

Жүйелі жəне жүйелі емес тəуекелдер: 

- Операциялық орта: Компанияның негізгі операциялары Қазақстан 
Республикасының аумағында жүргізіледі. Компанияның активтері мен 
операциялары саяси жəне іскерлік ортадағы теріс өзгерістердің əсерінен тəуекелге 
ұшырауы мүмкін.  

- Салықтар: жалпы экономикалық ахуал нəтижесі ретінде Қазақстандағы бизнес 
салық органдары тарапынан назар аудару күшейтілген объект болып табылады. 
Осыған байланысты Қазақстан Республикасының жергілікті жəне жалпы 
мемлекеттік салық салу жүйесі үнемі өзгеріске ұшырап отырады.  

- Инфляциялық тəуекел: инфляция жоғары болған кезде инвестициялық жобаларға 
салымдардан Компания алатын кірістердің өсуіне қарағанда тез құнсыздануы жəне 
Компанияның нақты шығындар көтеру тəуекел.  

- Пайыздық тəуекел: нарықтық пайыздық ставкалардың өзгеруіне жəне кредит 
құнының өзгеруіне байланысты тəуекел.  

- Валюталық тəуекел: компания шетел валютасының бағамдары өзгерісінің əсеріне 
ұшырайды, бұл өзгерістер оның қаржылық жағдайына жəне ақша қозғалысына 
ықпал етеді. Басқарма валюталар бойынша тəуекел деңгейіне лимиттер белгілейді.  

- Техникалық тəуекелдер компьютерлік бағдарламаларды қолданудағы қателер, 
математикалық модельдерде қолданылатын формулалардағы қателер, есептердегі 
қателер, менеджерлердің бірдей жəне уақтылы хабарламауы, қандай да болмасын 
инфрақұрылым жүйесінің жетіспеуі, байланыс желілері мен арналарындағы 
ақаулар жəне т.с. нəтижесінде туындайтын шығындарды немесе жіберіп алған 
пайдаларды болжайды.  

- Экологиялық тəуекел: қызметтің ерекшелігіне байланысты осы тəуекел 
Компанияның қызметіне тікелей əсер етпейді.  



 

5. 2007 жылғы 1 сəуірдегі қаржылық жағдай. 

 

31. Материалдық активтер.  

 

Материалдық активтердің атауы Баланстық құны 
(теңге) Үлесі (%) 

Oracle № 100295 бағдарламалық қамтамасыз етуі 431.447 87 

ЖИЫНТЫҒЫ: 431.447 87 

 

Материалдық активтерді аудиторлар  қоғамның бухгалтерлік балансының ағымдағы 
активтерінің басқа да материалдар тобына жатқызды, себебі баланстық құнының сомасы 
шамалы болып табылады. 

 

32. Негізгі құрал-жабдықтар. 
 

Негізгі құрал-жабдықтардың атауы Баланстық құны 
(мың теңге) Үлесі (%) 

Range Rover Vogue А107АА 17 049 16 

Toyota Land Cruiser 100VXгос.№ А 808 DY 9 078 9 

Toyota Land Cruiser гос.№ А 668 DY 8 358 8 

Toyota Land Cruiser гос.№ А 673 DY 6 276 6 
Кемелер тұрағын арналған жүзбелі айлақ 
ғимараты 9 061 9 

ЖИЫНТЫҒЫ: 49 822 48 

 

33. Инвестициялар.  
 

Инвестициялардың атауы Сомасы (мың теңге) Ескертпе  

Басқа заңды тұлғалардың 
капиталына инвестициялар 

30 00 Осы көрсеткіш 
қоғамның бухгалтерлік 
балансында 
көрсетілмеген, себебі 
шоғырландыру кезінде 
ол алып тасталады.   

Ұзақ мерзімді инвестициялар - Қоғам қызметінің 
ерекшелігіне 
байланысты ұзақ 
мерзімді 
инвестициялар жоқ. 



Инвестициялық портфель     6 529 947 Осы көрсеткіш 
«Досжан темір 
жолы (ДТЖ)» АҚ 
акцияларының 
құнына 259 мың 
теңге сомамен 
кіреді, себебі осы 
акциялар саудаға 
арналған. 

 

 

34. Дебиторлық берешек.  
 

Дебитордың атауы Сомасы (мың теңге) Үлес 
«Артис Девеломент» ЖШС 511 000 5  

«Мунайсистем Холдинг» ЖШС 1 383 545 15  
«Артис Естейтес» ЖШС 1 981 048 21  
«Боровое Инвест» ЖШС 977 172 10  

ЖИЫНТЫҒЫ: 4 852 765 51  

 

35. Жарғылық капитал. 
«Қазкоммерц Инвест» АҚ-ның төленген жарғылық капиталының мөлшері 10 286 013 мың 
теңгені құрайды. 

«Қазкоммерц Инвест» АҚ-ның меншікті капиталының мөлшері 10 577 067 мың теңгені 
құрайды. 

 

36. Заемдар.  
 

2007 жылғы 1 сəуірде «Қазкоммерц Инвест» АҚ-ның Дрезнер Банк АГ-тен (Милан) 
4 644 000 мың теңге сомадағы қолданыстағы ұзақ мерзімді банктік заемы бар, ол АҚШ 
долларымен, 6 айлық ЛИБОР + 3% сыйақы ставкасы бойынша 2010 жылғы желтоқсанда 
өтеу мерзімімен берілген. Осы заем бойынша сыйақы жəне борыштың негізгі сомасы 
əрбір жарты жылда төленеді. Заем «Қазкоммерцбанк» АҚ-ның кепілдік беруімен толық 
қамтамасыз етілген. 

 

 
2007 

жылғы 
шілде 

2007 жылғы 
желтоқсан 2008 жыл 2009 жыл 2010 жыл 

Негізгі борыш 
(мың АҚШ 
доллары) 

6 250 6 250 12500 12500 12500 



Заемдар бойынша сыйақы туралы мəліметтерді жақын арадағы он екі ай ішінде жəне 
жылдар бойынша қалған сомасына беруге мүмкіндік жоқ, себебі пайыздық ставка 
өзгермелі болып табылады жəне 6 айға белгіленеді.  

 

37. Кредиторлық берешек.  
Он ірі жеткізушілердің: 

теңге 

Жеткізушілер Берешек Өтеу 

ALEM KENCE ЖШС 122 334 2 тоқ. 2007 ж.
"Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" ЖШС 68 856 мамыр 2007 ж.
"V2" ЖШС 320 000 мамыр 2007 ж.
"Автоцентр Бавария" ЖШС 227 033 мамыр 2007 ж.
"Жедел - Күзет" ЖШС 266 693 мамыр 2007 ж.
Испанкұлова А.Е. ЖК 125 000 мамыр 2007 ж.
"Кар-Тел" ЖШС 227 411 мамыр 2007 ж.
"Қазақстан Қор Биржасы" АО 478 725 мамыр 2007 ж.
"Пони Экспресс" ЖШС 214 941 мамыр 2007 ж.
"Рамстор Қазақстан" ЖШС 36 008 мамыр 2007 ж.
ЖИЫНТЫҒЫ: 2 087 004 

 



 

6. Бағалы қағаздар шығарылымы туралы мəліметтер 
 

37. Эмитенттің облигациялар шығару туралы шешім қабылдағанға дейінгі 
эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымдары.  
 

1) Облигациялар: 

«Қазкоммерц Инвест» АҚ Проспект күніне облигациялар шығарылымын жүзеге асырған 
жоқ. 

 

2) Акциялар: 

Құрылтай шығарылымы: 

2003 жылғы 22 қарашада Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тіркеген; 

Құрылтайшылар арасында орналастырылған жалпы саны – 315.000 дана; 

Түрі – атаулы жай акция; артықшылықты акциялар жоқ; 

Номиналдық құны – 1.000  теңге; 

Жарияланған акцияларды ұлғайту: 
Акциялар шығарылымы 630.000.000 жай акцияларға бөлінген жəне Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 
2004 жылғы 19 шілдеде тіркеген. 

Акцияларға KZ1C50820014 ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілді. Шығарылым Бағалы 
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А5082 енгізілді. 

Акциялар орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы – 10.431.803 мың теңге; 

Айналыста жүрген акциялардың саны 325.100 жай акция: сатып алған акциялар жоқ. 

Əдістеме «Заңғар Финанс Групп» ЖШС-ның жалғыз акционерінің 2007 жылғы 30 
сəуірдегі шешімімен бекітілген. 

 
3) «Қазкоммерц Инвест» АҚ-ның бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 
міндеттемелерінің орындалмау фактілері жоқ. 

 

4) «Қазкоммерц Инвест» АҚ-ның жарамсыз деп танылған не жойылған бағалы қағаздар 
шығарылымы жоқ. 

 

5) «Қазкоммерц Инвест» АҚ-ның облигациялық заемдары жоқ.  

 

6) Бір акцияға дивидендтің мөлшері 

 

Акциялардың түрі 2005 2006 



 Есептелген 
дивидендтер-
дің сомасы 

Төленген 
дивидендтер-
дің сомасы 

Есептелген 
дивидендтер-
дің сомасы 

Төленген 
дивидендтер-
дің сомасы 

Простые акции дивидендтер 
есептелген 

жоқ 
- 

дивидендтер 
есептелген 

жоқ 
- 

ЖИЫНТЫҒЫ: - - - - 

 

2005 жылы алынған бүкіл таза кіріс «Заңғар Инвест Груп» АҚ-ның шешіміне (2006 жылғы 
2 сəуірдегі шешім) сəйкес Компанияның дамуына жұмсалды. 2004 жыл үшін дивидендтер 
төлеу туралы шешім қабылданған жоқ. 

2005 жылы алынған бүкіл таза кіріс «Заңғар Инвест Груп» АҚ-ның шешіміне (2006 жылғы 
24 сəуірдегі шешім) сəйкес Компанияның дамуына жұмсалды. 2004 жыл үшін 
дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жоқ. 

 

 

7) «Қазкоммерц Инвест» АҚ-ның жай акцияларымен сауда Қазақстан Республикасының 
ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылады; 

 

8) «Қазкоммерц Инвест» АҚ-ның жай акциясы – акционердің Қоғам кірісінің бір бөлігін 
дивиденд түрінде алуға жəне Қоғамның істерін басқаруға қатысуға құқығын, сондай-ақ ол 
таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігін алуға құқығын растайтын бағалы қағаз. Атаулы 
жай акция Акционерлердің жалпы жиналысында бір дауыс құқығын береді. 

Акционерлердің: 

1) Осы Жарғыда жəне Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген 
заңнамасында көзделген тəртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға; 

2) дивидендтер алуға;  

3) Қоғам Акционерлерінің (жалғыз Акционердің) Жалпы жиналысында 
жəне/немесе осы Жарғыда белгіленген тəртіппен Қоғамның қызметі туралы 
ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;  

4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан олардың бағалы қағаздарға 
меншік құқығын растайтын үзінді-көшірмелер алуға; 

5) Қоғам Акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар 
кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға; 

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдер бойынша сот тəртібімен 
шағымдануға; 

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратулармен өтініш жасауға жəне 
Қоғамға сұрату түскен күннен бастап отыз күн ішінде дəлелді жауаптар 
алуға; 

8) Қоғамның оның акцияларына айналдырылатын акцияларын немесе басқа 
бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген 
заңнамасында белгіленген тəртіппен артықшылықпен сатып алуға; 

9) Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алуға құқығы бар. 



Ірі Акционерлердің сондай-ақ: 

1) Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге 
немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Акционерлердің Жалпы жиналысын 
шақырудан бас тартқан жағдайда талап арызбен сотқа шағымдануға; 

2) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының қолданылып 
жүрген заңнамасына сəйкес Акционерлердің Жалпы жиналысының күн 
тəртібіне қосымша мəселелер енгізуге; 

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырсын шақыруды талап етуге; 

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін жүргізуін талап етуге 
құқығы бар. 

Акционерлердің Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасында 
көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін. 



 

7. Облигациялар  шығарылымы туралы мəліметтер 
 

38. Облигациялар туралы мəліметтер:  

1. 

Облигациялардың түрі 
(купондық, дисконттық, 
қамтамасыз етілген немесе 
қамтамасыз етілмеген): 

қамтамасыз етілмеген купондық облигация. 

2. 

Шығарылатын 
облигациялардың саны жəне 
облигациялар 
шығарылымының жалпы 
көлемі (облигациялар 
шығарылымның жалпы 
көлемін номиналдық құны 
бойынша көрсету керек): 

4.000.000.000 (төрт миллиард) теңге сомаға 4.000.000.000 
(төрт миллиард) дана. 

3. Бір облигацияның 
номиналдық құны  1 (бір) теңге. 

4. 
Облигациялар бойынша 
мыналар көрсетілген 
сыйақы: 

 

 облигациялар бойынша 
сыйақы ставкалары: 

облигациялардың номиналдық құнының жылдық 8 %; 

 

сыйақы есептеу, кезеңділігі 
басталатын күн жəне сыйақы 
төлеу күні, оны төлеу тəртібі 
жəне талаптары (егер, 
инвестор Қазақстан 
Республикасының резидент 
емесі болып табылса, төлем 
валютасы жəне айырбастау 
бағамы): 

сыйақы есептеу басталатын күн – облигацияларды 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның «А» санаты бойынша 
ресми тізіміне енгізу күні; 

сыйақы төлеу жылына екі рет уақыт базасын жылына 
360 (үш жүз алпыс) күн айына 30 (отыз) күн есебімен 
жүргізіледі, тиісінше əрбір алты айдан кейін, 
облигациялар айналысы басталған күннен бастап оны 
өтеу мерзіміне дейін.  Сыйақы төлеу теңгемен, осы 
төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің 
басындағы жағдай бойынша облигациялар 
ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигациялар 
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару 
арқылы жүргізіледі. Облигациялар бойынша кіріс кіріс 
алуға құқығы бар тұлғалар тобын анықтау күнінен 
кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Егер, 
облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының 
резидент емесі болып табылса, сыйақы Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасау күнгі ресми 
бағамы бойынша АҚШ долларымен төленеді. 

Егер, инвестор Қазақстан Республикасының резидентi 
емес болып табылған жағдайда, облигациялар бойынша 
сыйақысыны бəрі сыяқты алады; 

 сыйақы төлеу үшін 
қолданылатын уақыт кезеңі: 

180 күн; 



 

егер сыйақы ставкасы 
белгіленген болса, оның 
мөлшерін анықтау тəртібі 
көрсетіледі: 

сыйақы ставкасы белгіленген; 
 

5. 

Мыналарды көрсете отырып, 
облигацияларды 
орналастыру, айналысы жəне 
өтеу туралы мəліметтер: 

 

 
облигациялардың айналыс 
мерзімі жəне оларды өтеу 
шарттары: 

облигациялардың айналыс мерзімі облигациялардың 
айналысы басталған күннен бастап 3 (үш) жылды 
құрайды. Айналыстың басталу күні – облигацияларды 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның «А» санаты бойынша 
ресми тізіміне енгізу күні;  

облигациялар айналыс мерзімінің соңында 
облигациялардың номиналдық құны бойынша 
(теңгемен) бір мезгілде соңғы купондық сыйақыны 
айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні 
ішінде төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы 
күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар 
ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигациялар 
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару 
арқылы өтеледі; 

 облигацияларды өтеу күні: облигациялар айналыс мерзімінің соңында өтеледі; 

 облигациялар өтелетін орны 
(орындар): 

Қазақстан Республикасы, 050020,  

Алматы қ., Жандосов к., 58А; 

 облигацияларды өтеу тəсілі: облигациялар облигацияларды ұстаушылардың 
ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы өтеледі. 

5-1 Облигацияларды төлеу 
талаптары жəне тəртібі: 

Облигацияларды жазылу жолымен орналастырған 
жағдайда, облигациялар үшін төлеу тəсілі жəне жағдайы 
“КазкоммерцИнвест” АҚ-ның инвестормен сатып алу 
шартында көрсетіледі. 

Облигацияларды арнайы сауда арқылы “Қазақстан қор 
биржасы” АҚ-ның сату  алаңында орналастырған 
жағдайда облигациялар үшін төлеу “Қазақстан қор 
биржасы” АҚ-ның ішкі ережелері бойынша жүргізіледі. 

5-2 Облигациялар бойынша 
қамтамасыз ету Облигациялар қамтамасыз етілген болып табылмайды. 

5-3 
Облигациялар 
ұстаушылардың өкілі туралы 
мəліметтер 

Облигациялар қамтамасыз етілген болып табылмайды. 

5-4 
Облигациялар бойынша 
құқықтарды есепке алу 
тəртібі: 

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, 
01.01.2007ж.№72/07-РД бағалы кағаздар ұстаушылардың 
тізілімдерінің жүйесін жүргізу туралы шарт. 

Алматы қ., Əйтеке би к., 67 
Тел.: +7 (327) 2721 023; Факс: +7 (327) 2720 722 



5-5 Төлем агенті: Облигациялар ұстаушыларға сыйақы төлеу үшін төлем 
агенті көзделмеген. 

6. 

Облигация ұстаушыға 
мыналар көрсетіліп, 
облигациямен берілетін 
құқықтар: 

облигациялар ұстаушылардың шығарылым 
проспектісінде көзделген мерзімде:  

облигацияларды өтеу кезінде номиналдық құнды не өзге 
мүліктік баламасын; 

облигациялардың номиналдық құнынан белгіленген 
сыйақы не өзге де мүліктік құқықтар алуға құқығы бар; 

 

Облигациялар мерзімінен 
бұрын сатып алынған немесе 
мерзімінен бұрын өтелген 
жағдайларда 
облигацияларды сатып алу 
талаптары, мерзімдері, 
тəртібі, облигацияларды 
сатып алу немесе өтеу 
тəртібі көрсетіледі: 

«Казкоммерц Инвест» АҚ шешімі бойынша бүкіл 
эмиссия не оның бір бөлігі мерзімінен бұрын өтелуі 
немесе сатып алынуы мүмкін. Облигацияны мерзімінен 
бұрын өтеу немесе сатып алынуы номиналдық құны 
бойынша жүзеге асырылады. Мерзімінен бұрын өтелетін 
немесе сатып алынуы облигацияларға жинақталған 
купондық сыйақы мерзімінен бұрын өтелетін немесе 
сатып алынуы облигациялардың негізгі сомасымен бір 
мезгілде төленеді. 

«Казкоммерц Инвест» АҚ инвесторларға 
облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді жүзеге асыру 
немесе сатып алынуы ниеті туралы облигацияларды 
мерзімінен бұрын өтеу немесе сатып алынуы күніне  
дейін бес күнтізбелік күн бұрын хабарлайды. Хабар 
облигациялар ұстаушыларға жазбаша хабарлама жіберу 
арқылы беріледі. 

Инвесторлар облигациялардың мерзімінен бұрын өтеу 
немесе сатып алынуы үшін эмитент мəлімдеген көлемін 
ұлғайтқан жағдайда, «Казкоммерц Инвест» АҚ 
өтінімдері бұрын түскен немесе сатып алынуы 
облигацияларды өтейді. 

Егер инвесторлар облигациялардың мерзімінен бұрын 
өтеу немесе сатып алынуы үшін эмитент мəлімдеген 
көлемін толық ұсынбаған жағдайда, ұсынылған бөлік 
қанағаттандырылады. Қалған бөлік шегінде 
«Казкоммерц Инвест» АҚ облигацияларды 
инвесторлардың қолындағы облигациялардың санына 
тепе-тең мерзімінен бұрын өтеуді немесе сатып алынуы 
жүзеге асырады. 

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу немесе сатып 
алынуы облигацияларды өтеу алдындағы кезеңнің соңғы 
күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар 
ұстаушылардың тізілімінде тіркелген мерзімінен бұрын 
өтелетін облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы 
шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.  

Мерзімінен бұрын өтелетін немесе сатып алынуы 
облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына 
ақша аудару күні облигацияларды мерзімінен бұрын 
өтеу немесе сатып алынуы күні болып саналады. 



7. 

Басталуы бойынша 
эмитенттің облигациялары 
бойынша дефолт 
жариялануы мүмкін оқиға 
жəне облигацияларды 
ұстаушылардың қандай 
жағдайда мерзімінен бұрын 
өтеуді талап етуге құқығы 
болатыны көрсетіледі: 

эмитенттің облигациялары бойынша дефолт осы 
сыйақыны (купонды) жəне негізгі борышты төлеудің 
проспектіде белгіленген мерзімі аяқталған күннен 
кейінгі күннен бастап  10 жұмыс күні ішінде 
облигациялар бойынша купондық сыйақы жəне/немесе 
негізгі борыш төленбеген немесе толық төленбеген 
жағдайда басталады. Көрсетілген жағдайларда 
облигацияларды ұстаушылардың мерзімінен бұрын өтеу 
құқығы болады. 

Дефолт болған жағдайда облигацияларды ұстаушыларға 
берілетін құқық: 

облигациялар бойынша купондық сыйақы жəне/немесе 
негізгі борыш осы проспектіде белгіленген мерзімде 
эмитенттің кінəсы бойынша төленбеген немесе толық 
төленбеген жағдайда, эмитент облигацияларды 
ұстаушыларға əрбір мерзімі өткен күн үшін Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің ақша міндеттемесін 
немесе оның бөлігін орындау күнгі ресми қайта 
қаржыландыру ставкасы негізінде айыппұл есептейді 

8. Опциондар туралы ақпарат:  опциондар жасалмайды. 

9. Айырбасталатын 
облигациялар: Облигациялар айырбасталатын болып табылмайды 

10. Облигацияларды 
орналастыру тəсілі:  

 
Облигацияларды 
орналастыру мерзімі жəне 
тəртібі: 

“Қазақстан қор биржасы” АҚ-ның ресми тізілімінде “А” 
санатына енген күннен соң 3 (үш) жыл. 

Ұйымдастырылған нарықта облигацияларды 
орналастыру “Қазақстан қор биржасы” АҚ-ның ішкі 
құжаттарына сəйкес жəне ұйымдастырылмаған нарықта 
жазылу жолымен  облигациялар айнала бастаған күннен 
бастап жүргізіледі. 

Басталу жəне аяқтау күндерді көрсету жағдай болмай 
атыр. 

 

Жазылу арқылы акцияларға 
айырбасталатын 
облигацияларды 
орналастыру кезінде 
айырбастау талаптары 
көрсетіледі: 

Облигациялар айырбасталатын болып табылмайды 

 Орналастыру аяқталатын 
күн: Орналастыру аяқталатын күн: 

 

Облигацияларды 
орналастыру нəтижесінде 
эмитент алған қаражатты 
пайдалану: 

Облигацияларды орналастыру нəтижесінде эмитент 
алған қаражат айналым қаражаттарын толықтыруға 
жұмсалады. 

 Облигацияларды 
орналастыруға қатысатын 

Мұндай ұйымдар жоқ. 



ұйымдар туралы мəліметтер: 

 

Облигацияларды 
орналастыру нəтижесінде 
эмитент алған қаражатты 
пайдалану: 

Облигацияларды орналастыру нəтижесінде эмитент 
алған қаражат айналым қаражаттарын толықтыруға 
жұмсалады. 

Басталуы кезінде алынған ақшаны жоспарланған 
бөлудегі өзгеріс болуы мүмкін болатын ешқандай да 
жағдайларды «Қазкоммерц Инвест» АҚ болжамайды. 

 



8. Қосымша ақпарат 

46. Облигациялар айналымын шектеу.  
«Қазкоммерц Инвест» АҚ облигациялар айналымында, сондай-ақ орналасқан 
облигациялардың ықтимал сатып алушыларына қатысты ешқандай шектеулер 
белгілемейді.  

47. Облигациялар шығару шығындарының сомасы жəне осы шығындардың қалай 
төленетіні туралы мəліметтер.  
 

Шығындарың атауы Сомасы (теңгемен) 

Листингтік кіру жарнасы 1.000.000,00 

Жыл сайынғы листингтік алым 1.000.000,00 

Тіркеушінің қызметі 180.000,00 

Орталық депозитарийдің қызметі  4.140.000,00 

Үстеме шығыстар 500.000,00 

ЖИЫНТЫҒЫ: 6.820.000,00 

 

Облигациялар шығару шығындарының сомасын «Қазкоммерц Инвест» АҚ қызмет 
көрсету үшін жасалған шарттар жəне сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі құжаттары 
негізінде төлейді. 

48. Инвесторлар эмитент жарғысының көшірмесімен, облигациялар 
шығарылымының проспектісімен, облигацияларды орналастыру қорытындылары 
туралы есеппен, эмитенттің қызметі туралы ақпарат жариялау үшін 
пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарымен таныса алатын орындар 
туралы ақпарат.  
 

Инвестор «Қазкоммерц Инвест» АҚ Жарғысының көшірмесімен, облигациялар 
шығарылымының проспектісімен, облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы 
есеппен мына мекен-жай бойынша таныса алады: 

Қазақстан Республикасы, 050020 

Алматы қ., Жандосов к., 58А 

Тел.: +7 (327) 2610 000 

E-mail: info@kki.kz 
Эмитенттің қызметі туралы ақпарат жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат 
құралдары туралы ақпарат үшін мынадай газеттер пайдаланылады:  

1. Егемен Қазақстан; 
2. Казахстанская Правда. 

 

Басқарма төрағасы      Д. Медетбеков  

 

Бас бухгалтер       М. Аюханова  

mailto:info@kki.kz
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ПРОСПЕКТ 
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА 

«КАЗКОММЕРЦ ИНВЕСТ» 
АО «КАЗКОММЕРЦ ИНВЕСТ» 

 

 

4.000.000.000 (четыре миллиарда) купонных облигации без обеспечения 
 

 

Государственная регистрация проспекта выпуска облигаций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, 
осуществляющий государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. 
Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям 
законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не 
вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.  

 

 

АЛМАТЫ 
2007 
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1. Общие сведения об эмитенте 
 

1. Наименование эмитента.  
 

 На казахском 

языке 

На русском 

языке 

На английском 

языке 

Полное 
наименование «Казкоммерц Инвест» 

акционерлік қоғамы 

Акционерное 
общество 

«Казкоммерц Инвест» 

Joint Stock Company 

“Kazkommertz Invest” 

Сокращенное 
наименование 

«Казкоммерц Инвест» 
АҚ 

АО «Казкоммерц 
Инвест» 

JSC “Kazkommertz 
Invest” 

 

 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.  
 

Свидетельство о государственной регистрации № 57516-1910-АО от 22 августа 2003 года, 
выданное Управлением юстиции города Алматы. 

 

 

3. Регистрационный номер налогоплательщика.  
 

РНН 600 900 524 261 

 

4. Сведения о месте нахождения эмитента.  
Юридический адрес: 

Республика Казахстан, 050020 

г. Алматы, ул. Горная, 500; 

 

Фактический адрес: 

г. Алматы, ул. Жандосова, 58А; 

 

Тел.: +7 (327) 2610 000;  

Факс: +7 (327) 2443 838; 

E-mail: info@kki.kz 

 

5. Банковские реквизиты:  
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АФ АО «Казкоммерцбанк» 

БИК: 190 501 724 

ИИК:  

080467440 KZT 

022160349 RUR swift: KZKOKZKX 

054070627 EUR, USD 

 

6. Виды деятельности: 
брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя; 

деятельность по управлению инвестиционным портфелем; 

другие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совместимые по 
законодательству Республики Казахстан с брокерской и дилерской деятельностью; 

предоставление консультационных услуг по вопросам реструктуризации и реорганизации 
предприятий; 

предоставление услуг по управлению активами и инвестиционно-консультационных услуг 
инвесторам; 

организация финансирования проектов, в том числе и оценка источников финансирования 
и синдицированное проектное финансирование; 

банковские операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

7. В случае если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, 
номер постановления уполномоченного органа.  
 

АО «Казкоммерц Инвест» не имеет статуса финансового агентства. 

 

8. Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту и (или) выпущенным им ценным 
бумагам международными и (или) отечественными рейтинговыми агентствами. 
 

В настоящее время АО «Казкоммерц Инвест» не имеет рейтинговой оценки от 
международных или отечественных рейтинговых агентств, однако АО «Казкоммерц 
Инвест» планирует получение рейтинга от международного рейтингового агентства в 
текущем году. 

 

9. Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств. 

Наименование Дата регистрации Место нахождения Почтовый адрес 

Представительство 
Акционерного 
общества 
«Казкоммерц 

27 апреля 2007 года 

Республика 
Казахстан, г. Астана, 
р-н Сарыарка, ул. 
Бейбитшилик, д. 25, 

г. Астана, ул. 
Бейбитшилик, д. 25, 
1 этаж /Бизнес-центр 
«Оркен»/ 
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Инвест» в городе 
Астана 

1 этаж /Бизнес-центр 
«Оркен»/ 

 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций, осуществлявших 
аудит финансовой отчетности эмитента с указанием их принадлежности к 
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
ТОО «Эрнст энд Янг», государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью 
на территории Республики Казахстан: серия МФЮ-2, № 0000003 от 15 июля 2005 года. 

Ассоциация финансистов Казахстана 

Палата аудиторов Республики Казахстан  

ТОО «Центр общего аудита», государственная лицензия на занятие аудиторской 
деятельностью на территории Республики Казахстан: серия МФЮ, № 0000237 от 12 
декабря 2002 года. 

В коллегиях не состоит. 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 
палатам). 
ТОО «Делойт и Туш», договор № 1/MS-04 от 22.09.2005г. на оказание консультационных 
услуг.  

ТОО «Делойт и Туш», договор № MS-04 от 23.02.2006г. на оказание консультационных 
услуг.  

ТОО «Делойт и Туш» является членом следующих ассоциаций: 

Американская торговая палата в Казахстане 

Ассоциация финансистов Казахстана 

Палата аудиторов Республики Казахстан 

 

В случае если имело место расторжения договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договоров с 
указанием информации кем из сторон оно было инициировано. 
Таких случаев нет. 

 

11. Информация о Кодексе корпоративного управления. 
 

Кодекс корпоративного управления был утвержден единственным акционером 
АО «Казкоммерц Инвест» (ТОО «Зангар Финанс Груп») 23 апреля 2007 года. 

 

 



5 

 

2. Органы управления эмитента 
 

12. Структура органов управления эмитента.  
Органами АО «Казкоммерц Инвест» (далее - Общество) являются: 

высший орган – Общее собрание Акционеров (в случае, если все голосующие акции 
Общества принадлежат одному Акционеру, - единственный Акционер); 

орган управления – Совет Директоров; 

исполнительный орган – Правление; 

контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 

Общее собрание акционеров – высшим органом Общества является Общее собрание 
Акционеров (в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному 
Акционеру, - единственный Акционер). К компетенции Общего собрания Акционеров 
(единственного Акционера) относится: 

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой 
редакции; 

утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 
него;  

добровольная реорганизация и ликвидация Общества; 

принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или 
изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества; 

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 
условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров; 

определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 

утверждение годовой финансовой отчетности; 

утверждение порядка распределения чистого дохода Общества 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 Общества; 

принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 
Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательными актами 
Республики Казахстан; 

принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических 
лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов; 

определение формы извещения Обществом Акционеров о созыве Общего собрания 
Акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации; 

утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
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утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров; 

определение порядка предоставления Акционерам информации о деятельности Общества, 
в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не 
определен Уставом Общества; 

иные вопросы, которые отнесены законодательными актами Республики Казахстан и 
Уставом  Общества к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров 
(единственного Акционера). 

 

Совет Директоров – Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами 
Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего 
собрания Акционеров. К компетенции Совета Директоров относится:: 

определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний Акционеров; 

принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 

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

предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 
дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за 
отчетный финансовый год; 

определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 

определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, 
избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 

определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
руководителя и членов исполнительного органа; 

определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 

утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности Общества); 

принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 

принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций; 

увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов 
размера его собственного капитала; 

выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором; 

определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
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принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность; 

принятие решения о предоставлении займов третьим лицам в сумме, составляющей десять 
и более процентов размера собственного капитала Общества; 

приобретение и/или продажа акций и/или долей участия в юридических лицах, когда 
сумма приобретения или сумма продажи, составляет десять и более процентов размера 
собственного капитала Общества; 

иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или 
настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего 
собрания Акционеров. 

 

Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества, осуществляющий 
руководство текущей деятельностью Общества. К исключительной компетенции 
Правления Общества относится вопрос о принятии решения о предоставлении займов 
третьим лицам в сумме, составляющей менее десяти процентов размера собственного 
капитала Общества. 

Председатель Правления: 

организует выполнение решений Общего собрания Акционеров (единственного 
Акционера) и Совета Директоров Общества; 

без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 

выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими 
лицами; 

осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в 
соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников 
Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и 
службы внутреннего аудита Общества; 

утверждает организационную структуру и штатное расписание; 

определяет форму оплаты труда штатных и внештатных работников; 

в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов 
исполнительного органа; 

распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами 
исполнительного органа; 

осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом Общества, решениями 
Общего собрания Акционеров (единственного Акционера) и Совета Директоров 
Общества. 

Служба внутреннего аудита является контрольным органом Общества, подчиненным и 
подотчетным непосредственно Совету Директоров. В рамах основной задачи перед 
Службой внутреннего аудита стоят следующие задачи:  

контроль за соблюдением норм законодательства в процессе осуществления Обществом 
деятельности в рамках лицензий, выданных Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – 
уполномоченный орган); 
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контроль за соблюдением норм законодательства в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности Общества;  

контроль за соблюдением внутренних документов Общества, правил и процедур, 
установленных такими документами; 

контроль за исполнением подразделениями Общества отчетов и рекомендаций по 
проверкам, произведенным Службой внутреннего аудита и внешними аудиторами; 

контроль за исполнением и соблюдением мер воздействия и реагирования (в том числе 
ограниченных мер воздействия), принятых по отношению к Обществу уполномоченным 
органом и иными государственными органами. 

Руководителем Службы внутреннего аудита Общества назначена Соловьева Марина 
Николаевна. 

 

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.  
 

Фамилия, 
имя, 

отчество, год 
рождения 

Занимаемая должность за последние 
3 года и в настоящее время, в том 

числе по совместительству 

Доля в УК 
Эмитента 

Доля в УК 
дочерних и 
зависимых 

организациях

сентябрь 
2006г. – 
н/в 

Директор ТОО «Зангар 
Финанс Груп» 

март 
2005г. – 
н/в 

Президент АО «Зангар 
Инвест Груп» 

май 
2004г. –
август 
2005г.  

Президент АО 
«Казкоммерц Инвест» 

Даутов 

Айбар 

Леонидович 

1972 г.р., 
председатель 

Совета 
директоров 

до мая 
2004г. 

Управляющий директор 
АО «Казкоммерцбанк» 

нет нет 

декабрь 
2003г.- 
н/в 

Управляющий директор 
АО «Казкоммерцбанк» 

Абишев 

Азат 

Булатович 

1965 г.р., член 
Совета 

директоров 

март 
1999г. – 
февраль 
2007 г. 

Член Совета директоров 
АО «Центрально-
Азиатская инвестиционная 
компания» 

нет нет 

январь 
2001г. – 
апрель 
2004 г. 

Советник Председателя 
Правления ОАО 
«Казкоммерцбанк» 

Аханов 

Серик 

Ахметжанович 

1961 г.р., 
независимый 
директор 

апрель 
2004 г.- 
н/в 

Председатель совета ОЮЛ 
«Ассоциация финансистов 
Казахстана» 

нет нет 
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Изменения в составе Совета директоров АО «Зангар Инвест �рупп»: 

15.02.2007г. 
Советом Директоров АО «Казкоммерц Инвест» было принято 
решение об избрании Председателем Совета Директоров 
АО «Казкоммерц Инвест» Даутова А.Л. 

15.02.2007г. 

ТОО «Зангар Финанс Групп» (в качестве единственного 
акционера АО «Казкоммерц Инвест») было принято решение: 

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета 
Директоров АО «Казкоммерц Инвест» Субханбердина Н.С.; 

2. Избрать членом Совета Директоров АО «Казкоммерц 
Инвест» Абишева А.Б. 

02.10.2006г. 
Советом Директоров АО «Казкоммерц Инвест» было принято 
решение об избрании Председателем Совета Директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» Субханбердина Н.С. 

29.09.2006г. 

Советом Директоров АО «Зангар Инвест Груп» (в качестве 
единственного акционера АО «Казкоммерц Инвест») было 
принято решение о создании Совета Директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» в следующем составе: 

1. Субханбердин Н.С. 

2. Даутов А.Л. 

3. Аханов С.А. 

17.01.2005 г 

Советом Директоров АО «Зангар Инвест Груп» 
(в качестве единственного акционера АО «Казкоммерц Инвест») 
было принято решение с 17.01.2005 года упразднить Совет 
Директоров АО «Казкоммерц Инвест». 

 

 

15. Исполнительный орган эмитента.  

По состоянию на 01 мая 2007 года: 

Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемая должность за 
последние 3 года и в настоящее 

время, в том числе по 
совместительству 

Доля в 
УК 

Эмитен
та 

Доля в УК 
дочерних и 
зависимых 
организац

иях 

октябрь 
2006г. – н/в 

Председатель Правления 
АО «Казкоммерц 
Инвест»; 

август 
2005г –
октябрь 
2006г 

- Президент  
АО «Казкоммерц 
Инвест» 

Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна, 
01.06.1974г.р. 

апрель 
2005г – 

- Вице-Президент  
АО «Казкоммерц 

нет нет 
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август 
2005г 

Инвест»  

16.02.2004г
. – 
22.04.2005г 

- Исполнительный 
Директор АО 
«Казкоммерц Инвест» 

  

октябрь 
2006г – н/в 

- Заместитель 
Председателя Правления 
АО «Казкоммерц 
Инвест» 

ноябрь 
2006г – н/в 

- Директор  
ТОО «Казкоммерц 
Инвест РФЦА» 

сентябрь 
2005г – 
октябрь 
2006г 

- Вице-Президент  
АО «Казкоммерц 
Инвест» 

ноябрь 
2004г. – 
сентябрь 
2005г. 

- Заместитель 
Председателя 
Правления АО 
«Накопительный 
пенсионный фонд 
народного банка 
Казхстана» 

Асылбеков Олжас 
Умурзакович, 
26.05.1967г.р. 

апрель 
2004 г. – 
сентябрь 
2004г.   

- Советник 
Председателя 
Правления АО 
«Накопительный 
пенсионный фонд 
народного банка 
Казахстана» 

нет нет 

октябрь 
2006г- - н/в 

- Заместитель 
Председателя Правления  
АО «Казкоммерц 
Инвест» 

октябрь 
2006 г. – 
30.10.2006 
г 

- Вице-Президент  
АО «Казкоммерц 
Инвест» 

апрель 
2005г-
октябрь 
2006г 

- Исполнительный 
Директор АО «Зангар 
Инвест Груп» 

Набенов Азамат 
Кулмуханович,  
20.03. 1974 г.р. 

январь 
2004г. – 
апрель 
2005г. 

- Главный бухгалтер АО 
«Казкоммерц Инвест» 

нет нет 



11 

 

По состоянию на 17 мая 2007 года: 

Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемая должность за 
последние 3 года и в настоящее 

время, в том числе по 
совместительству 

Доля в 
УК 

Эмитен
та 

Доля в УК 
дочерних и 
зависимых 
организац

иях 

май 2007 г. – 
н/в 

Председатель 
Правления АО 
«Казкоммерц Инвест»; 

март 2005 г. - 
май 2007 г. 

- Президент  
АО «ООИУПА 
«Жетысу» 

февраль 2005 
г. - май 2007 
г. 

- Президент  
АО «НПФ 
«УларУмит» 

Медетбеков Дабыр 
Турсынгазинович, 
06.04.1971 г.р. 

май 2004 г. – 
апрель 2005 
г. 

- Вице-Президент  
АО «Казкоммерц 
Инвест» 

нет нет 

 
февраль 2003 
г.– март 2005 
г. 

- Президент АО 
«Зангар Инвест»   

май 2007г – 
н/в 

- Первый 
заместитель 
Председателя 
Правления АО 
«Казкоммерц Инвест» 

октябрь 
2006г. – май 
2007 года 

Председатель 
Правления АО 
«Казкоммерц Инвест»; 

август 2005г 
–октябрь 
2006г 

- Президент  
АО «Казкоммерц 
Инвест» 

апрель 2005г 
– август 
2005г 

- Вице-Президент  
АО «Казкоммерц 
Инвест» 

Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна, 
01.06.1974г.р. 

16.02.2004г. 
– 22.04.2005г 

- Исполнительный 
Директор АО 
«Казкоммерц Инвест» 

нет нет 

Набенов Азамат 
Кулмуханович,  
20.03. 1974 г.р. 

октябрь 
2006г- - н/в 

- Заместитель 
Председателя 
Правления  
АО «Казкоммерц 
Инвест» 

нет нет 
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октябрь 2006 
г. – 
30.10.2006 г 

- Вице-Президент  
АО «Казкоммерц 
Инвест» 

апрель 
2005г-
октябрь 
2006г 

- Исполнительный 
Директор АО «Зангар 
Инвест Груп» 

 

январь 2004г. 
– апрель 
2005г. 

- Главный бухгалтер 
АО «Казкоммерц 
Инвест» 

  

май 2007 г. – 
н/в 

- Управляющий 
директор - член 
Правления АО 
«Казкоммерц Инвест» 

июнь 2005 г. 
– май 2007 г. 

- Исполнительный 
директор АО 
«Казкоммерц Инвест» 

Кушнарева Ирина 
Александровна, 
28.03.1975 г.р. 

апрель 2004 
г. – июнь 
2005 г. 

- Директор 
Департамента 
корпоративных 
финансов АО «Centras 
Securities» 

нет нет 

май 2007 г. – 
н/в 

- Управляющий 
директор - член 
Правления АО 
«Казкоммерц Инвест» 

сентябрь 
2006 г. – май 
2007 г. 

- Исполнительный 
директор АО 
«Казкоммерц Инвест» 

апрель 2005 
г. – сентябрь 
2006 г. 

- Исполнительный 
директор АО «Зангар 
Инвест Груп» 

Умаров Дидар 
Дунаевич, 
03.10.1976г.р. 

сентябрь 
2003 г. – 
апрель  2005 
г. 

- Исполнительный 
директор АО 
«Казкоммерц Инвест» 

нет нет 

 

 

16. Сведения о передачи полномочий исполнительного органа эмитента другой 
коммерческой организации (управляющей организации).  
 

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.  

 



13 

17. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.  
 

Сумма вознаграждения за последние 
3 месяца 
(тенге) 

Планируемый размер вознаграждения в 
течение последующих 12 месяцев (тенге) 

6.687.000 26.748.000 

 

18. Организационная структура эмитента.  
На сегодняшний день численность работников занятых в АО «Казкоммерц Инвест» 
составляет 84 человека. 

 

Должность Фамилия Имя Отчество 

Руководство по состоянию на 01.05.07г.   

Председатель Правления Сарсенбаева Жамиля Игембердиевна 

Заместитель Председателя Правления Набенов Азамат Кулмуханович 

Заместитель Председателя Правления Асылбеков Олжас Умурзакович 

Исполнительный Директор Кушнарева Ирина Александровна 

Исполнительный Директор Умаров Дидар Дунаевич 

Исполнительный Директор Нурахаева Ардак Екматкуловна 

Исполнительный Директор Нуркенов Ерке Ерликович 

Исполнительный Директор Старкова Наталья Борисовна 

Исполнительный Директор Даутов Аскар Леонидович 

Исполнительный Директор Панин Алексей Сергеевич 

Руководитель службы внутреннего 
аудита Соловьева Марина Николаевна 

Директор представительства в г. Астана Берденова Зарема Мурзабулатовна 

Руководство по состоянию на 17.05.07г.  

Председатель Правления Медетбеков Дабыр Турсынгазинович 

Первый заместитель Председателя 
Правления Сарсенбаева Жамиля Игембердиевна 

Заместитель Председателя Правления Набенов Азамат Кулмуханович 

Управляющий Директор – член 
Правления Кушнарева Ирина Александровна 

Управляющий Директор – член 
Правления Умаров Дидар Дунаевич 

Исполнительный Директор Нурахаева Ардак Екматкуловна 
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Исполнительный Директор-
Управляющий портфелем Нуркенов Ерке Ерликович 

Исполнительный Директор Старкова Наталья Борисовна 

Исполнительный Директор Даутов Аскар Леонидович 

Исполнительный Директор Панин Алексей Сергеевич 

Руководитель службы внутреннего 
аудита Соловьева Марина 

Директор представительства в г. Астана Берденова Зарема Мурзабулатовна 

Финансовый Департамент   

Директор Департамента Бекхожина Айжан Омерзаковна 

Департамент рынков капитала   

Управление внутренних заимствований   

Начальник Нургалиева Лилия Кенесовна 

Департамент розничного бизнеса 

Директор Департамента Назиров Александр Владиславович 

Департамент корпоративного бизнеса 

Управление промышленности   

Начальник Боранбаев Нурмухамет Толегенович 

Управление недвижимости   

Начальник Джайлаубеков Аскар Еркинович 

Управление нефти и газа   

Начальник Привалов Александр Семенович 

Управление кредитования  

Начальник Жунисова Лаура Тоимовна 

Департамент управления активами 

Инвестиционное управление   

Начальник Искаков Аманат 

Отдел брокерских и дилерских операций 

Начальник Шайторова Ольга Борисовна 

Департамент учета и отчетности 

Главный бухгалтер-Директор 
департамента Аюханова Мадина Ерлановна 

Отдел сопровождения деятельности по управлению активами (Бэк-офис ДУА) 

Начальник Ухова Жанна Даулетбековна 

Отдел сопровождения брокерской и дилерской деятельности (Бэк-офис БДД) 

Начальник Актаева Айжан Мейрашовна 
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Юридический департамент   

Директор Сундетова Алтыншаш Мурзахметовна 

Отдел поддержки корпоративного бизнеса  

Начальник Анощенко Вячеслав Станиславович 

Отдел поддержки розничного бизнеса   

Начальник Добрынин Владимир Владимирович 
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3. Акционеры и аффилиированные лица эмитента 
 

19. Акционеры эмитента.  
 

По состоянию на 01 мая 2007 года АО «Казкоммерц Инвест» имеет одного акционера, 
владеющего ста процентами акций в оплаченном уставном капитале АО «Казкоммерц 
Инвест». 

 

Акционер Адрес Доля в оплаченном 
уставном капитале 

ТОО «Зангар Финанс Груп» г. Алматы, ул. Горная 500 100,00% 

 

Даутов Айбар Леонидович (как единственный участник ТОО «Зангар Финанс Груп» - 
единственного акционера АО «Казкоммерц Инвест») является лицом, не являющимся 
акционером, но обладающим правом контролировать деятельность АО «Казкоммерц 
Инвест». 

20. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет акциями (долей) в 
уставном капитале.  
 

На дату Проспекта, АО «Казкоммерц Инвест» владеет десятью и более процентами 
оплаченного уставного капитала: 

 

Наименование 
юридического лица Адрес Доля в 

УК Вид деятельности 
Информация 
о первом 

руководителе 

ТОО «Казкоммерц 
Инвест РФЦА» 

г. Алматы, ул. 
Горная 500 100 % 

Брокерская и 
дилерская 
деятельность на 
РЦФА 

Директор 
Асылбеков 
Олжас 
Умурзакович 

АО "Досжан темир 
жолы (ДТЖ)" 

 

Алматы, ул. 
Джамбула, 2/93 22,12% Железнодорожные 

перевозки 

Председатель 
Правления 
Маханов 
Нуржан 
Зарлыкович 

 

 

21. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.  
 

АО «Казкоммерц Инвест» является членом Ассоциации финансистов Казахстана и 
Ассоциации управляющих активами. 
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22. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.  
 

Физические лица 

Фамилия Имя Отчество (при 
наличии) 

Основания для признания 
аффилиированности 

Дата появления 
аффилиированност

и 

Сарсенбаев Игемберды Арыстанович пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Сарсенбаева Токун Сулейменовна пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Сарсенбаева Айгуль Игембердиевна  пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Сарсенбаева Айжан Игембердиевна пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Саурыков Ержан Докторбекович пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Саурыков Докторбек Касымович пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Тлешева Дина Бастеновна  пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Саурыкова Бахытгуль Докторбековна пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Саурыкова Гульмира Докторбековна пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Саурыков Куанышбек Докторбекович пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Асылбеков Ильяс Умурзакович пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Асылбекова Лейла Умурзаковна пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Бурангалиева Жанат Тилеккабыловна пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Набенов Кулмухан пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Масалимова Ботагоз Хамидуллиевна пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Набенова Нургуль Кулмухановна пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Бурангалиев Тилеккабыл 
Бурангалиевич 

пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Бурангалиева Марзия 
Муханбетрахимовна 

пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Борангали Айбек Тлеккабылулы  пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Даутов Леонид Мухамеджанович пп. 2 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Даутова Мархаба Сейткамзиновна пп. 2 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Даутов Аскар Леонидович пп. 2, пп. 3 и пп. 9 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Даутова Ажар Леонидовна пп. 2 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Баетов Жетписбай Кажгалиевич пп. 2 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Салахитдинова Сания Джагифаровна пп. 2 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Баетов Малик Жетписбаевич пп. 2 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Абишев Булат Нурмухаметович пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Абишева Неля Мансуровна пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Абишева Адель Булатовна пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Анафина Мира Галимовна пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Анафин Галым пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Анафина Газиза Бейсековна пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Анафин Токтамыс Галымович пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 
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Канафин Чингиз пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Туртаев Алмат Керимбаевич пп. 3 и пп. 9 п.1 ст. 64 25.02.2005 года  

Бекшенов Нуржан Ханиевич пп. 3 и пп. 9 п.1 ст. 64 17.05.2005 года  

Нурахаева Ардак Екматкуловна пп. 3 п.1 ст. 64 14.12.2006 года 

Дя Эдуард Ферапонович пп. 3 п.1 ст. 64 14.12.2006 года 

Рафиков Равиль Динарович Пп. 3 п. 1 ст. 64 04.04.2006 года 

Мякотин Константин Васильевич Пп. 3 п. 1 ст. 64   

Аяганов Асыл Куанышевич Пп. 3 п. 1 ст. 64   

Маханов Нуржан Зарлыкович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Кизатов Ермек Ануарбекович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Мендыбаев Сержан Хайруллаевич пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Сисинбаев Тагир Мусаевич пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Искаков Саулебек Максимович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Седов Михаил Викторович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Сагиндыков Мукан Каныбекович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Юнусова Елена Геннадьевна пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Ахметов Асхат Еркинович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Жексенбай Айдос Турдакынулы пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Какимжанов Зейнулла Халидоллович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Кабашев Максат Рахимжанович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Амрин Госман Каримович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Ержанов Бахит Ахметович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Исекешев Асет Орентаевич пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Палымбетов Болат Абылкасымович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Сембин Аскар Болатович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Мурзабеков Казиз Толеуевич пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Утебалиев Жолдаскали Шарипович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Семизбаев Абикен Исакович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Юридические лица 

Полное наименование юридического 
лица 

Места 
нахождение  

Вид деятельности Информация о 
первом 
руководителе 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500. 

Финансовая 
деятельность 

Даутов Айбар 
Леонидович 

Акционерное общество «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500. 

Инвестиционная 
деятельность 

Даутов Айбар 
Леонидович 

Акционерное общество Акционерный 
Инвестиционный Фонд Рискового 
Инвестирования «ZIG прямые 
инвестиции» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500. 

Инвестиционная 
деятельность 

Набенов Азамат 
Кулмуханович 

Акционерное общество Акционерный 050020,  г. Инвестиционная Набенов Азамат 
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Инвестиционный Фонд Рискового 
Инвестирования «Ритейл Инвест» 

Алматы, ул. 
Горная, 500. 

деятельность Кулмуханович 

Акционерное общество «Азия Сахар» 

050010, г. 
Алматы, ул. 
Зенкова, 33, оф. 
19 

Производство и 
реализация сахара 

Рафиков Равиль 
Динарович 

АО «СЕВЕР ПТИЦА» 

Костанайская 
область, 
Костанайский 
район, поселок 
Дружба 

Птицеводство 
Мякотин 
Константин 
Васильевич 

АО "АИФРИ "ARTIS INVEST" 
050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500. 

Инвестиционная 
деятельность 

Набенов Азамат 
Кулмуханович 

АО "Инвестиционный фонд 
Казахстана" 

г.Алматы, ул. 
Зенкова, 80 Инвестиционная 

деятельность 

Какимжанов 
Зейнулла 
Халидоллович 

АО "Корпорация АВЕ" г.Алматы, ул. 
Желтоксан, 98 Строительство Искаков Саулебек 

Максимович 

 

23. Операции с участием аффилиированных лиц.  

 

 
За последний год Компания провела следующие операции с аффилиированными лицами: 

Юридические лица 

Дата 
заключение 

сделки 
Наименование Место 

нахождение 
Сумма сделки 

(тенге) 

Орган 
эмитента, 
которым 
принято 
решение 

 

 

19.05.2006 АО «Зангар Инвест  
Груп»  

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

3.400.000.000 

Решение Совета 
директоров 
акционера от 17 
мая 2006 

19.05.2006 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

600.000.000 

Решение Совета 
директоров 

акционера от 17 
мая 2006 

24.08.2006 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

300.000.000 Решение Совета 
директоров 
акционера от 
23.08.2006г. 

29.08.2006 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

55.000.000 Решение Совета 
директоров 
акционера от 



20 

23.08.2006г. 

04.09.2006 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

3.250.000 Решение Совета 
директоров 
акционера от 
04.09.2006г. 

18.09.2006 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

259.000.000 Решение Совета 
директоров 
акционера от 
15.09.2006г. 

24.10.2006 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

108.500.000 Решение Совета 
директоров 
акционера от 
18.09.2006г. 

01.10.2006 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

51.400.000 Решение Совета 
директоров 
акционера от 
27.09.2006г. 

01.10.2006 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

1.000 тенге в 
месяц 

Решение Совета 
директоров 
эмитента от 
01.10.2006г. 

01.10.2006 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

1.000 тенге в 
месяц 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
01.10.2006г. 

10.10.2006 ТОО « ZIG Finance»1 

 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

1.000.000.210 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
09.10.2006г. 

24.10.2006 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

108.500.000 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
18.10.2006г. 

18.10.2006 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

29.358.669 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
18.10.2006г. 

20.10.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

1.048.333.333 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
20.10.2006г. 

                                                 
1 Данная компания была аффилиирована АО «Казкоммерц Инвест» по состоянию на 01.10.2006 года 
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20.10.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

569.309.996 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
20.10.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

219.898.880 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

219.971.840 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

220.272.640 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

220.012.032 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

224.000.000 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

222.105.600 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

219.986.624 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

220.211.200 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 220.320.000 Решение Совета 
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Алматы, ул. 
Горная, 500 

директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

220.000.000 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

220.712.960 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

220.800.000 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

219.797.760 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

219.852.800 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

233.280.000 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

219.520.000 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

218.880.000 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

217.600.000 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
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28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

219.648.000 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

219.033.600 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
28.11.2006г. 

07.12.2006 АО «Казкоммерц 
Инвест» 2

 

г. Алматы, ул. 
Жандосова, 58 
А 

1.472.000.000 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
07.12.2006г. 

13.12.2006 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

199.707.653 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

283.651.957 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

294.800.000 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г. 

26.01.2007 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

24.567.837 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
17.01.2007г. 

08.02.2007 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

92.787.420 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
07.02.2007г. 

22.02.2007 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

4.405.269,50 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 

                                                 
2 Исполнена заявка АО «Казкоммерц Инвест» на приобретение паев ЗПИФРИ «Инвестор» под управлением 
АО «Казкоммерц Инвест» 
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21.01.2007г. 

22.02.2007 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

13.554.507,06 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
21.02.2007г. 

22.02.2007 

 

 

 

ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

 

 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

2.293.272 

 

 

 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
22.02.2007г. 

26.02.2007 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

30.000 в месяц Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
25.02.2007г. 

27.02.2007 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

24.567.837 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
26.02.2007г. 

15.03.2007 АО «Зангар Инвест 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

112.328.614 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
14.13.2007г. 

18.04.2007 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. 
Алматы, ул. 
Горная, 500 

820.519.000 Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
02.04.2007г. 

 

 

Физические лица 

Дата 
заключение 

сделки 
Ф. И. О.  Год рождения Сумма сделки 

(тенге) 

Орган 
эмитента, 
которым 
принято 
решение 

29.05.2006 Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна 1974 15.000.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Зангар Инвест 
Груп» от 
29.05.2006г. 
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04.12.2006 Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна 1974 7.825.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
04.12.2006г. 

04.09.2006 Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна 1974 17.000.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
04.09.2006г. 

04.12.2006 Асылбеков Олжас 
Умурзакович 1967 7.825.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
04.12.2006г. 

04.12.2006 Набенов Азамат 
Кулмуханович 1974 7.825.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
04.12.2006г. 

 

13.12.2006 Даутов Айбар 
Леонидович  1972 9.567.500.000  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г.  

13.12.2006 Бекшенов Нуржан 
Ханиевич  1973 7.632.500.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 Туртаев Алмат 
Керимбаевич  1969 4.300.000.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 Даутов Айбар 
Леонидович  1972 10.000  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г.  

13.12.2006 Бекшенов  Нуржан 
Ханиевич  1973 3.000  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 Туртаев Алмат 1969 10.000 Решение Совета 



26 

Керимбаевич  директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 Бекшенов  Нуржан 
Ханиевич  1973 10.000  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 Даутов Айбар 
Леонидович  1972 20.470.000.000  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г.  

13.12.2006 Бекшенов  Нуржан 
Ханиевич  1973 16 330 000 000  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 Туртаев Алмат 
Керимбаевич  1969 9.200.000.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
13.12.2006г. 

 

 

21.12.2006 

 
Даутов Айбар 
Леонидович  1972 5.441.043.307  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
07.12.2006г.  

29.01.2007 Даутов Аскар 
Леонидович  1971 2.735.230,13 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц 
Инвест» от 
17.01.2007г.  
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4. Описание деятельности эмитента 
 

24. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента.  
 

1) Сведения о конкурентах: 

Рынок финансовых услуг Казахстана динамично развивается. Рентабельность бизнеса 
компаний финансового сектора достигает 35-50% годовых. Подавляющее большинство 
инвестиционных компаний создаются в рамках крупных финансово-промышленных групп 
или банковских холдингов для решения общих задач. В связи с развитием фондового 
рынка и приходом иностранных эмитентов на казахстанский рынок мы ожидаем 
повышение спроса на качественный финансовый консалтинг, в том числе в сфере выпуска 
и размещения ценных бумаг, слияний и поглощений, проектного финансирования.  
Конкуренцию АО «Казкоммерц Инвест» в Казахстане можно представить в разрезе услуг 
в области инвестиционно-банковских услуг и корпоративного бизнеса в целом.  

Из 73 брокеров-дилеров основными конкурентами АО «Казкоммерц Инвест» являются 
компании, аффилиированные с банками: АО «ТуранАлем Секьюритис», АО «BCC Invest», 
АО «Halyk Finance», АО «Казкоммерц Cекьюритиз», АО «Альянс Капитал», АО «Первый 
брокерский дом», АО «Дербес Секьюритиз», АО «Money Experts». 

Также на рынке присутствуют компании, аффилиированные с крупными финансово-
промышленными группами, и независимые игроки,  которые работают самостоятельно 
без привязки к каким-либо холдингам. 

Приход крупных иностранных инвестиционных компаний на казахстанский рынок еще 
более обостряет конкуренцию в условиях ограниченной клиентской базы. 

Можно отметить, что постепенно официальный облигационный список KASE 
пополняется компаниями-эмитентами нефинансового сектора, спрос на данные облигации 
растет. Обычно, нефинансовые организации, начинающие выходить на долговой рынок, 
чаще обращаются к услугам  профессиональных участников, не входящих в банковские 
группы. Что касается рынка дилинговых и операторских услуг, следует отметить, что 
лидерами являются компании, созданные изначально банковскими холдингами. 

Таким образом, основные выводы по среднестатистической компании-конкуренту в 
Казахстане следующие: 

1) компания является дочерним предприятием казахстанского банка или финансово-
промышленной группы, что позволяет ей привлекать для оказания вышеуказанных услуг 
потенциал и финансы материнской компании; 

2) компания является юридически самостоятельной, что позволяет ей быть более 
гибкой в принятии решений и экономически эффективной на рынке; 

3) компания прошла этап становления (2-3 года) и имеет достаточный опыт на рынке 
и наработанную клиентскую базу, клиенты которой не всегда остается лояльными 
(приверженными) именно данной компании; 

4) средняя численность персонала компании 30-60 человек; 

5) компания стремится сотрудничать с развивающимся бизнесом, равно как и со 
зрелыми компаниями. 
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Отрасль инвестиционного банкинга в Казахстане переживает стадию становления и спрос 
на данный вид услуг в ближайшие 3-5 лет может увеличиться в 3 раза по сравнению с 
текущей ситуацией на рынке. Основными причинами, влияющими на спрос со стороны 
компаний реального сектора, являются развитие экономики страны, увеличение 
благосостояния населения, прямые инвестиции в приоритетные отрасли и др. 

2) Сравнительная характеристика деятельности эмитента: 

На данный момент не представляется возможным сравнить деятельность АО 
«Казкоммерц Инвест» со среднеотраслевыми показателями Республики Казахстан, ввиду 
отсутствия достоверной статистики и различиями в приоритетных видах деятельности 
компаний.  

 

3) Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли.  

Современное состояние в сфере инвестиционной деятельности характеризуется 
положительным повышательным трендом. Но, тем не менее, сохраняются структурные 
диспропорции, более того в прогнозируемом периоде до 2010 года существенных и 
кардинальных изменений в структуре экономике страны не наблюдается. По оценке 
Института Экономических Исследований, состояние инвестиций в основной капитал на 
2006 год составил 15,4% (темп прироста). В отраслевой структуре наибольший объем 
инвестиций в основной капитал направляется в отрасли промышленности, где 
наибольший удельный вес занимает нефтегазовая отрасль, что связано с сырьевой 
ориентацией экономики Казахстана.  

 

25. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в 
последствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.  
 

АО «Казкоммерц Инвест» не имеет заключенных контрактов и соглашений, которые в 
последствии могут оказать существенное влияние на деятельность Общества. 

 

26. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности.  
Лицензия на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, 
выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 27 декабря 2006 года за № 61; 

Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, 
выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 16 ноября 2004 года за № 0403200249; 

Лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с 
правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 18 марта 2004 года за № 0401200738. 

 

27. Объемы выполненных услуг за последних два года.  
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2005 2006 
Услуги Сумма 

(тыс.тенге) Уд. Вес (%) Сумма 
(тыс.тенге) Уд. Вес (%) 

Ценные бумаги 20.286 76,78 36.337 63,87 

Соглашения обратного 
репо 

6.034 23,22 19.870 34,92 

Вклады  - - 373 0,66 

Займы  - - 315 0,55 

ИТОГО: 26.420 100,0% 56.895 100,0% 

 

За период 2005-2006 гг. в объеме реализованных услуг АО «Казкоммерц Инвест» 
произошло значительное изменение удельного веса всех услуг, оказываемых Обществом. 
Так, доля продажи торговых ценных бумаг увеличилась почти в два раза. Соглашения 
обратного репо увеличились более, чем в три раза, а их удельный вес составляет 34,92% в 
общем объеме услуг, в связи с инвестиционной политикой Компании и диверсификации 
общего портфеля инвестиций «Казкоммерц Инвест», который позволяет минимизировать 
и контролировать риски. В 2006 году появились новые виды услуг, которые в суммарном 
выражении составляю около 1,5%. В целом за анализируемый период 2006 года 
наблюдается рост реализованных услуг АО «Казкоммерц Инвест» в два с лишним раза, 
тем самым, показывая положительный тренд услуг Компании. 

 

28. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность услуг по основным 
видам деятельности.  
 

В процессе деятельности АО «Казкоммерц Инвест» сталкивается с различными видами 
рисков и приводит гибкую политику по направлениям деятельности, позволяющую 
ожидать, оценивать, контролировать и минимизировать действие факторов, 
определяющих размеры принимаемых АО «Казкоммерц Инвест» рисков, и смягчить 
потери, где это возможно. 

 

К позитивным факторам, влияющим на деятельность АО «Казкоммерц Инвест», 
относится наличие стабильного спроса в рамках проектного финансирования в 
приоритетных отраслях экономики, таких как нефтегазовый сектор и строительство. 
Кроме того, позитивным фактором является появление розничных инвесторов и развитие 
рынка инвестиционных фондов, активная поддержка государством развития фондового 
рынка Казахстана. 

 

К негативным факторам, влияющим на деятельность АО «Казкоммерц Инвест» относится 
жесткая конкуренция со стороны банков и крупных инвестиционных компаний, а  также 
ограниченность клиентской базы, связанная с низким уровнем финансовой грамотности и 
прозрачности компаний - потенциальных клиентов и недоверием к возможностям 
фондового рынка. 

 



30 

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

1) Поставщики: 

поставщиков, на которых приходится десять и более процентов от общего объема 
поставок, нет 

 

2) Потребители: 

 

Наименование потребителей Местонахождение Доля (%) 

ТОО «Мунайсистем Холдинг» 
Алматы.,  
ул. Зенкова, д.33, 
офис 19 

15 

ТОО «Артис Естейтес» 
Алматы,  
ул. Байтурсынова, 
22 

21 

ТОО «Боровое Инвест» 
Акмолинская обл., 
с. Щучинск,  
ул. Октябрьская, 54 

10 
 

ПК «Теплосеть-сервис 2006» Караганда, пр. 
Республики 19-310 

21 

ТОО «ZIG Finance» Алматы, ул.Горная 
500 

11 

На сегодняшний день негативных факторов, влияющих на реализацию услуг нет. 

 

30. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:  
 

1) Сезонность деятельности: 

Основным видом деятельности АО «Казкоммерц Инвест» является финансовая 
деятельность, которая по своей природе не имеет выраженного сезонного характера. 

 

2) Доля импорта/экспорта: 

Основные участники рынка услуг АО «Казкоммерц Инвест» – казахстанские компании.  

 

3) Сведения о сделках:  

АО «Казкоммерц Инвест» планирует открыть кредитную линию в АО «Казкоммерцбанк» 
в размере – 20 млн. долларов США сроком по 15/08/08. 

 

4) Будущие обязательства: 

АО «Казкоммерц Инвест» не имеет гарантий по облигациям иных эмитентов и 
обеспеченных гарантий третьих лиц. 
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5) Сведения об участии в судебных процессах: 

АО «Казкоммерц Инвест» не участвует в судебных процессах. 

 

6) Сведения об административных санкциях: 

Дата применения санкции:  

Постановление о наложение взыскания по делу об административном правонарушении от 
15 декабря 2006 года, вступило в силу 25 декабря 2006 года; 

Орган применивший санкцию: Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций; 

Причина санкции: сделка совершенная АО «Казкоммерц Инвест» была признана  
совершенной в целях манипулирования ценами на ценные бумаги; 

Вид и размер санкции: Административный штраф в размере в размере 100 месячных 
расчетных показателей, что составляет сумму 103 000 (сто три тысячи) тенге; 

Степень исполнения санкции: АО «Казкоммерц Инвест» 09.01.2007 года был уплачен 
штраф в размере 103 000 (сто три тысячи) тенге. 

 

7) Факторы риска: 

В процессе деятельности АО «Казкоммерц Инвест» сталкивается с различными видами 
рисков и проводит гибкую политику по направлениям деятельности, позволяющую 
ожидать, оценивать, контролировать и минимизировать действие факторов, 
определяющих размеры принимаемых АО «Казкоммерц Инвест» рисков, и смягчить 
потери, где это возможно.  

 

Систематические и несистематические риски: 

- Операционная среда: основные операции АО «Казкоммерц Инвест» ведутся на 
территории Республики Казахстан. Активы и операции АО «Казкоммерц Инвест» 
могут быть подвержены риску из-за негативных изменений в политической и 
деловой среде.  

- Налоги: как результат общей экономической ситуации, бизнес в Казахстане 
является объектом усиленного внимания со стороны налоговых органов. В связи с 
этим, система местного и общегосударственного налогообложения Республики 
Казахстан подвержена постоянным изменениям.  

- Инфляционный риск: риск того, что при высокой инфляции доходы, получаемые 
АО «Казкоммерц Инвест» от вложений в инвестиционные проекты, 
обесцениваются быстрее, чем растут, и АО «Казкоммерц Инвест» несет реальные 
потери.  

- Процентный риск: риск, связанный с колебаниями рыночных процентных ставок и 
изменениями стоимости кредитов.  

- Валютный риск: АО «Казкоммерц Инвест» подвергается влиянию колебаний 
курсов иностранных валют, которые оказывают воздействие на ее финансовое 
положение и движение денег. Правление АО «Казкоммерц Инвест» устанавливает 
лимиты на уровень риска по валютам.  
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- Технические риски предполагают потери или упущенные выгоды, возникшие в 
результате ошибок в применении компьютерных программ, ошибок в формулах, 
используемых в математических моделях, ошибок в расчетах, неадекватного или 
несвоевременного информирования менеджеров, нехватки какой-либо 
инфраструктурной системы, нарушения в сетях или каналах связи и т.п.  

- Экологический риск: в связи со спецификой деятельности данный риск не 
оказывает непосредственного влияния на деятельность АО «Казкоммерц Инвест».
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5. Финансовое состояние на 01.04.2007г. 

 

31. Нематериальные активы.  

 

Наименование нематериальных активов Балансовая стоимость 
(тенге) Доля (%) 

Программное обеспечение Oracle № 100295 431.447 87 

ИТОГО: 431.447 87 

 

Нематериальные активы аудиторами отнесены в группу прочие материалы текущих 
активов бухгалтерского баланса АО «Казкоммерц Инвест», т.к. сумма балансовой 
стоимости является незначительной. 

32. Основные средства. 
 

Наименование основных средств Балансовая стоимость 
(тыс.тенге) Доля (%) 

Range Rover Vogue А107АА 17 049 16 

Toyota Land Cruiser 100VXгос.№ А 808 DY 9 078 9 

Toyota Land Cruiser гос.№ А 668 DY 8 358 8 

Toyota Land Cruiser гос.№ А 673 DY 6 276 6 
Плавучее причальное сооружение для стоянки 
судов 9 061 9 

ИТОГО: 49 822 48 

 

33. Инвестиции.  
 

Наименование инвестиций Сумма (тыс.тенге) Примечание 

Инвестиции в капитал других 
юридических лиц 

30 000 Данный показатель в 
бухгалтерском  балансе 
общества не отражен, 
т.к. при консолидации 
он элиминируется.   

Долгосрочные инвестиции - В силу специфики 
деятельности 
общества 
долгосрочных 
инвестиций нет. 

Инвестиционный портфель   6 529 947 В данный 
показатель входит 
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стоимость акций АО 
"Досжан темир 
жолы (ДТЖ)" на 
сумму 259 
тыс.тенге, т.к. 
данные акции 
предназначены для 
торговли. 

 

 

34. Дебиторская задолженность.  
 

Наименование дебитора Сумма (тыс.тенге) Доля 
ТОО «Артис Девелопмент» 511 000 5  

ТОО «Мунайсистем Холдинг» 1 383 545 15  
ТОО «Артис Естейтес» 1 981 048 21  
ТОО «Боровое Инвест» 977 172 10  

ИТОГО: 4 852 765 51  

 

35. Уставный капитал. 
 

Размер оплаченного уставного капитала АО «Казкоммерц Инвест» составляет  
10 286 013 тыс.тенге. 

Размер собственного капитала АО «Казкоммерц Инвест» составляет 10 577 067 тыс.тенге. 

 

36. Займы.  
 

На 01.04.07г. АО  «Казкоммерц Инвест» имеет действующий долгосрочный банковский 
займ от Дрезнер Банка АГ (Милан) на сумму 4 644 000 тыс.тенге, который был выдан в 
долларах США, по ставке вознаграждения 6-месячный ЛИБОР + 3%, со сроком 
погашения в декабре 2010 года. Вознаграждение и основная сумма долга по данному 
займу подлежит оплате каждые полгода. Заем был полностью обеспечен гарантией АО 
«Казкоммерцбанк». 

 

 Июль 2007 
года 

Декабрь 
2007 года 2008 год 2009 год 2010 год 

Основной 
долг 
(тыс.долларов 
США) 

6 250 6 250 12500 12500 12500 
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Представить информацию о вознаграждении по займу в течение двенадцати ближайших 
месяцев и остальные суммы по годам нет возможности, т.к. процентная ставка является 
плавающей и определяется на 6 месяцев.  

 

37. Кредиторская задолженность.  
Десять крупных поставщиков: 

тенге 

Поставщики Задолженность Погашение 

ALEM KENCE ТОО 122 334 2 кв.2007 г.
ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" 68 856 май 2007 г.
ТОО "V2" 320 000 май 2007 г.
ТОО "Автоцентр Бавария" 227 033 май 2007 г.
ТОО "Жедел - Кузет" 266 693 май 2007 г.
ИП Испанкулова А.Е.  125 000 май 2007 г.
ТОО "Кар-Тел" 227 411 май 2007 г.
АО "Казахстанская Фондовая Биржа" 478 725 май 2007 г.
ТОО "Пони Экспресс" 214 941 май 2007 г.
ТОО "Рамстор Казахстан" 36 008 май 2007 г.
ИТОГО: 2 087 004 
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6. Сведения о выпусках ценных бумаг 
 

37. Выпуски эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о 
выпуске облигаций.  
 

1) Облигации: 

На дату Проспекта, АО «Казкоммерц Инвест» не осуществляло выпуск облигаций. 

 

2) Акции: 

Учредительский выпуск: 

зарегистрирован 22.10.2003 Национальным Банком Республики Казахстан; 

Общее количество, размещенное среди учредителей – 315.000  штук; 

Вид – простая именная акция; привилегированных акций нет; 

Номинальная стоимость – 1.000  тенге; 

Увеличение объявленных акций: 
Выпуск акций разделен на 630.000.000  простых акций и зарегистрирован Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 19 июля 2004 года. 

Акциям присвоен национальный идентификационный номер  KZ1C50430012. Выпуск 
внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А5082. 

Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций – 10.431.803 тыс.тенге; 

Количество акций, находящихся в обращении - 325.100 простых акций; выкупленных 
акций нет. 

Методика выкупа акций утверждена решением единственного акционера ТОО «Зангар 
Финанс Груп» 30 апреля 2007 года. 

 

3) АО «Казкоммерц Инвест» не имеет фактов неисполнения своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг. 

 

4) АО «Казкоммерц Инвест» не имеет признанных несостоявшимися либо 
аннулированные выпуски ценных бумаг. 

 

5) «Казкоммерц Инвест» не имеет облигационных займов.  

 

6) Размер дивиденда на одну акцию 

 

Вид акции 2005 2006 
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 Сумма 
начисленных 
дивидендов 

Сумма 
выплаченных 
дивидендов 

Сумма 
начисленных 
дивидендов 

Сумма 
выплаченных 
дивидендов 

Простые акции дивиденды не 
начислялись - дивиденды не 

начислялись - 

ИТОГО: - - - - 

 

АО «Зангар Инвест Груп» (Решение от 02 апреля 2006 года) решило дивиденды не 
выплачивать и весь чистый доход, полученный за 2005 год, направить на развитие 
Общества. 

ТОО «Зангар Финанс Груп» (Решение от 24 апреля 2007 года) решило дивиденды не 
выплачивать и весь чистый доход, полученный за 2005 год, направить на развитие 
Общества. 

 

7) Торговля простыми акциями АО «Казкоммерц Инвест» осуществляется на 
неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан; 

 

8) Простая акция АО «Казкоммерц Инвест» - ценная бумага, удостоверяющая право 
акционера на получение части дохода АО «Казкоммерц Инвест» в виде дивиденда и на 
участие в управлении делами АО «Казкоммерц Инвест», а также право на часть 
имущества, оставшееся в случае его ликвидации. Простая именная акция дает право 
одного голоса на Общем собрании акционеров. 

Акционеры Общества имеют право: 

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Уставом 
Общества и действующим законодательством Республики Казахстан; 

2) получать дивиденды;  

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим 
собранием Акционеров (единственного Акционера) Общества и/или 
Уставом Общества;  

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, 
подтверждающие их право собственности на ценные бумаги; 

5) предлагать Общему собранию Акционеров Общества кандидатуры для 
избрания в Совет Директоров Общества; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и 
получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты 
поступления запроса в Общество; 

8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Казахстан; 

9) на часть имущества при ликвидации Общества. 

Крупные Акционеры Общества также имеют право: 
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1) требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров или 
обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа Совета Директоров 
Общества в созыве Общего собрания Акционеров; 

2) предлагать Совету Директоров Общества включение дополнительных 
вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан; 

3) требовать созыва заседания Совета Директоров Общества; 

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой 
счет. 

Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим 
законодательством Республики Казахстан. 
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7. Сведения о выпуске облигаций 
 

38. Сведения об облигациях:  

1. 
Вид облигаций (купонные, 
дисконтные, с обеспечением 
или без обеспечения): 

купонная облигация без обеспечения. 

2. 

Количество выпускаемых 
облигаций и общий объем 
выпуска облигаций (указать 
общий объем выпуска 
облигаций по номинальной 
стоимости): 

4.000.000.000 (четыре миллиарда) штук на сумму 
4.000.000.000 (четыре миллиарда) тенге. 

3. Номинальная стоимость 
одной облигации  1 (одна) тенге. 

4. Вознаграждение по 
облигациям с указанием: 

 

 ставки вознаграждения по 
облигациям: 

8 % годовых от номинальной стоимости облигаций; 

 

даты, с которой начинается 
начисление вознаграждения, 
периодичности и даты 
выплаты вознаграждения, 
порядка и условий его 
выплаты (в случае, если 
инвестором будет являться 
нерезидент Республики 
Казахстан указывается 
валюта выплаты и курс 
конвертации): 

дата, с которой начисляется вознаграждение – дата 
включения облигаций в официальный список категории 
«А» АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

выплата вознаграждения производится два раза в год из 
расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в 
году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через 
каждые шесть месяцев, начиная с даты начала 
обращения облигации до срока ее погашения. Выплата 
вознаграждения производится в тенге путем перевода 
денег на текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются эти выплаты.  Доход по 
облигациям выплачивается в течение 10 (десяти) 
рабочих дней, следующих за датой определения круга 
лиц, обладающих правом на получение дохода. 
Иностранным инвесторам вознаграждение будет 
выплачиваться на общих основаниях; 

 
периода времени, 
применяемого для расчета 
вознаграждения: 

180 дней; 

 

если ставка вознаграждения 
не является фиксированной, 
указывается порядок 
определения ее размера: 

ставка вознаграждения фиксированная; 
 

5. 
Сведения об обращении и 
погашении облигаций с 
указанием: 
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 срока обращения облигаций 
и условий их погашения: 

срок обращения облигаций составляет 3 (три) года с 
даты начала обращения облигаций. Дата начала 
обращения – дата включения облигаций в официальный 
список категории «А» АО «Казахстанская фондовая 
биржа»;  

облигации погашаются в конце срока обращения по 
номинальной стоимости облигации (в тенге) с 
одновременной выплатой последнего купонного 
вознаграждения путем перевода денег в течение 10 
(десяти) рабочих дней после окончания периода 
обращения на текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты. 

 даты погашения облигаций: облигации погашаются в конце срока обращения; 

 
места (мест), где будет 
произведено погашение 
облигаций: 

Республика Казахстан, 050020,  

г. Алматы, ул. Жандосова, 58А; 

 способ погашения 
облигаций: 

облигации погашаются путем перевода денег на текущие 
счета держателей облигаций. 

5-1 Условия и порядок оплаты 
облигаций: 

При размещении облигаций путем подписки порядок и 
условия оплаты за облигации указывается в договорах 
купли – продажи облигаций заключаемых АО 
«Казкоммерц Инвест» с инвестором. 

При размещении облигаций через специализированные 
торги на торговой площадке АО «Казахстанская 
фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в 
соответствии с внутренними правилами АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 

5-2 Обеспечение по облигациям Облигации не являются обеспеченными. 

5-3 Сведения о представителе 
держателей облигаций Облигации не являются обеспеченными. 

5-4 Прядок учета прав по 
облигациям:: 

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Договор 
о ведении системы реестров держателей ценных бумаг  
от 01.01.2007г. № 72/07-Д. 

Г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 
Тел.: +7 (327) 2721 023; Факс: +7 (327) 2720 522 

5-5 Платежный агент: Платежный агент для выплат вознаграждения 
держателям облигаций не предусмотрен. 

6. 
Права, предоставляемые 
облигацией ее держателю с 
указанием: 

держатели облигаций имеют право на получение от 
АО «Казкоммерц Инвест» в предусмотренный 
проспектом выпуска срок:  

на номинальную стоимость при погашении облигации 
либо получения иного имущественного эквивалента; 

на получение фиксированного вознаграждения от 
номинальной стоимости облигации либо иных 
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имущественных прав; 

 

в случаях досрочного выкупа 
или досрочного  погашения 
облигаций указываются 
условия, сроки, порядок 
выкупа облигаций, порядок 
выкупа или погашения 
облигаций: 

по решению АО «Казкоммерц Инвест» весь выпуск 
облигаций или его часть может быть досрочно погашен 
или выкуплен. Досрочное погашение или выкуп 
облигаций осуществляется по номинальной стоимости, 
накопленное купонное вознаграждение на досрочно 
погашаемые или выкупаемые облигации выплачивается 
одновременно с основной суммой досрочно погашаемых 
или выкупленных облигаций. 

АО «Казкоммерц Инвест» сообщает инвесторам 
информацию о намерении осуществить досрочное 
погашение или выкуп облигаций не позднее, чем за пять 
календарных дней до даты досрочного погашения или 
выкупа облигаций. Сообщение передается путем 
направления письменного уведомления держателю 
облигаций. 

В случае превышения инвесторами заявленного 
АО «Казкоммерц Инвест» к досрочному погашению или 
выкупа объёма облигаций, АО «Казкоммерц Инвест» 
досрочно погашает или выкупают те облигации, заявки 
по которым поступили раньше. 

В случае если инвесторы не полностью предъявили 
заявленный АО «Казкоммерц Инвест» к досрочному 
погашению или выкупу объём облигаций, 
удовлетворяется предъявленная часть. В пределах 
оставшейся части АО «Казкоммерц Инвест» вправе 
осуществить досрочное погашение или выкупа 
облигаций пропорционально количеству имеющихся 
облигаций у инвесторов. 

Досрочное погашение или выкуп облигаций 
осуществляется путём перечисления денег на счета 
держателей облигаций досрочно погашаемых или 
выкупаемых облигаций, зарегистрированных 
регистратором в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода перед 
досрочным погашением облигаций.  

Датой досрочного погашения или выкупа облигаций 
считается дата перечисления денег на счета держателей 
облигаций, досрочно погашаемых или выкупаемых 
облигаций. 

7. 

Указываются события, по 
наступлению которых может 
быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента, и при 
каких условиях держатели 
облигаций имеют право 
потребовать досрочного 
погашения: 

дефолт по облигациям АО «Казкоммерц Инвест» 
наступает в случае не выплаты или не полной выплаты 
купонного вознаграждения и/или основного долга по  
облигациям в течение 10 рабочих дней, со дня, 
следующего за днем окончания установленных 
проспектом выпуска облигаций сроков выплаты 
вознаграждения (купона) и основного долга. В 
указанных случаях держатели облигаций имеют право 
потребовать досрочного погашения. 
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Право, предоставляемые держателям облигаций в случае 
дефолта: 

в случае не выплаты или не полной выплаты купонного 
вознаграждения и/или основного долга по облигациям в 
сроки установленные проспектом выпуска облигаций по 
вине АО «Казкоммерц Инвест», АО «Казкоммерц 
Инвест» уплачивает  держателям облигаций пеню  за 
каждый день просрочки, исчисляемую исходя из 
официальной ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства или его части 

8. Информация об опционах:  опционы не будут заключены. 

9. Конвертируемые облигации: Облигации не являются конвертируемыми 

10. Способ размещения 
облигаций:  

 Срок и порядок размещения 
облигаций: 

3 (три) года с даты включения облигаций в официальный 
список категории «А» АО «Казахстанская фондовая 
биржа».  

размещение облигаций на организованном рынке будет 
осуществляться в соответствии с внутренними 
документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и на 
неорганизованном рынке путем подписки с даты начала 
обращения облигаций; 

нет возможности указать дату начала и дату окончания 
размещения на неорганизованном рынке. 

 

При размещении облигаций, 
конвертируемых в акции, 
путем подписки, 
указываются условия 
конвертирования: 

Облигации не являются конвертируемыми 

 
Сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций: 

Таких организаций нет. 

 

Использование средств, 
полученных эмитентом в 
результате размещения 
облигаций: 

Средства, полученные в результате размещения 
облигаций, будут направлены на пополнение оборотных 
средств. 

АО «Казкоммерц Инвест» не прогнозирует никаких 
условий, при наступлении которых возможны изменения 
в планируемом распределении полученных денег. 
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8. Дополнительная информация 
 

46. Ограничения в обращении облигаций.  
 

АО «Казкоммерц Инвест» не устанавливает никаких ограничений в обращении 
облигаций, а также в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций.  

 

47. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты 
будут оплачиваться.  
 

Наименование затрат Сумма (в тенге) 

Вступительный листинговый сбор 1.000.000,00 

Ежегодный листинговый сбор 1.000.000,00 

Услуги регистратора 180.000,00 

Услуги Центрального депозитария  4.140.000,00 

Накладные расходы 500.000,00 

ИТОГО: 6.820.000,00 

 

Сумма затрат на выпуск облигаций оплачивается АО «Казкоммерц Инвест» на основании 
заключенных договоров на оказание услуг, и внутренними документами организатора 
торгов. 

 

48. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
эмитента, проспекта выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций, 
средства массовой информации, используемых для публикации информации о 
деятельности эмитента.  
 

Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава АО «Казкоммерц Инвест», Проспектом 
выпуска облигаций и отчетом об итогах размещения облигаций по адресу: 

 

Республика Казахстан, 050020 

г. Алматы, ул. Джандосова, 58А 

Тел.: +7 (327) 2610 000 

E-mail: info@kki.kz 

mailto:info@kki.kz
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Для информации о средствах массовой информации, используемых для публикации 
информации о деятельности эмитента используются следующие газеты:  

1. Егемен Казахстан; 
2. Казахстанская Правда. 

 

 

 

 

Председатель Правления       Медетбеков Д. Т. 

 

 

Главный бухгалтер       Аюханова М.Е. 

 

 


