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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в проспект первого выпуска облигаций  
Товарищества с ограниченной ответственностью «Resmi Commerce» 

 

В проспект первого выпуска облигаций Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Resmi commerce», зарегистрированного 18 августа 2006 года 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций (далее – Проспект),  внести следующие изменения:  
 

1) Полное и сокращенное наименование Эмитента на титульном листе Проспекта 
изложить в следующей редакции: 
Товарищества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «RESMI» 
(ТОО «Группа компаний «RESMI») 

2) П. 2 «Наименование Эмитента» Проспекта изложить в следующей редакции:  
Полное наименование Эмитента: 
- на казахском языке: «RESMI» компаниялар тобы» жаупкершелігі шектеулі 
серіктестігі; 
- на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Группа 
компаний «RESMI»; 
Сокращенное наименование Эмитента: 
- на казахском языке: «RESMI» компаниялар тобы» ЖШС; 
- на русском языке: ТОО «Группа компаний «RESMI»; 
26 февраля 2008 г. наименование Эмитента было изменено с «Товарищество с 
ограниченной ответственностью «Resmi Commerce» на «Товарищество с 
ограниченной ответственностью «Группа компаний «RESMI». 
3) П.3 «Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента» 
Проспекта изложить в следующей редакции:  
Перерегистрация Эмитента осуществлена Департаментом юстиции города Алматы, 
свидетельство о государственной перерегистрации № 11947-1910-ТОО от 26.02. 
2008 г. 
4) П. 5 «Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов 
и факса, адрес электронной почты» Проспекта изложить в следующей редакции:  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. 
М. Озтюрка, 7; 
Телефон: +7 (727) 266 70 77, 266 71 70, факс +7 (727) 266 74 00, 
Электронная почта: administrator@resmi.kz 
5) П. 12 «Структура органов управления Эмитента» Проспекта изложить в 
следующей редакции: 
Высший орган – Общее собрание Участников; 
Исполнительный орган – Генеральный директор; 
Орган управления – Наблюдательный совет. 
К исключительной компетенции Общего собрания Участников Эмитента 

относится: 
1. Изменение Устава Эмитента, включая изменение размера его уставного 

капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение 
Устава Эмитента в новой редакции; 

2. Избрание Генерального директора Эмитента и досрочное прекращение его 
полномочий, а также принятие решения о передаче Эмитента или его 
имущества в доверительное управление и определение условий такой 
передачи; 
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3. Определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание 
его членов, включая председателя, и досрочное прекращение их 
полномочий; 

4. Создание Ревизионной комиссии (Ревизора), избрание и досрочное 
прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Эмитента, а 
также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) 
Эмитента; 

5. Утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого 
дохода; 

6. Утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других 
документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента; 

7. Решение об участии Эмитента в иных хозяйственных товариществах, а 
также в некоммерческих организациях и других юридических лицах; 

8. Решение о реорганизации или ликвидации Эмитента; 
9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов Эмитента; 
10. Решение о принудительном выкупе доли у Участника Эмитента в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
11. Решение о согласии Эмитента на отчуждение участником Эмитента своей 

доли (ее части) третьим лицам или залог доли (части доли) в обеспечение 
обязательства участника перед третьим лицом. В случае ведения реестра 
участников Эмитента регистратором регистрация залога доли в имуществе 
Эмитента осуществляется в соответствии с внутренними документами 
регистратора при соблюдении требований Закона РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» и (или) Устава 
Эмитента; 

12. Решение о залоге всего имущества Эмитента, принимаемое единогласно. 
Регистрация залога доли в имуществе Эмитента осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

13. Решение о внесении дополнительных взносов в имущество Эмитента в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, принимаемое 
единогласно; 

14. Утверждение решений Наблюдательного совета Эмитента; 
15. Утверждение порядка и сроков предоставления участникам Эмитента и 

приобретателям долей информации о деятельности Эмитента. 
 
Генеральный директор компетентен во всех вопросах, не относящихся к 

исключительной компетенции Участника, в т.ч.: 
1. Обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ; 
2. Организует подготовку и выполнение решений участников, представляет им 

отчеты о выполнении; 
3. Распоряжается имуществом Эмитента, включая его деньги, в пределах, 

предоставляемых Эмитентом; 
4. Заключает от имени Эмитента сделки (договоры, контракты) и обеспечивает 

их выполнение; 
5. Открывает банковские счета; 
6. Без доверенности действует от имени Эмитента; 
7. Осуществляет прием и увольнение работников Эмитента; 
8. Выдает доверенности на право предоставлять Эмитента, в т.ч. доверенности 

с правом передоверия; 
9. Совершает сделки от имени Эмитента, организует выполнение обязательств, 

принятых Эмитентом; 
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10. Распределяет обязанности между работниками Эмитента, определяет их 
полномочия; 

11. Осуществляет оперативное руководство работой Эмитента в соответствии с 
основными направлениями деятельности, реализацию решений Общего 
собрания Участников и Наблюдательного совета Эмитента; 

12. Подписывает платежные и иные документы; 
13. В отношении работников Эмитента издает приказы о назначении их на 

должность, об их переводе, увольнении, определяет системы оплаты труда, 
устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, 
решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания; 

14. Издает другие приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 
работниками Эмитента; 

15. Устанавливает порядок делопроизводства и контроля исполнения в 
Эмитенте, его филиалах и представительствах; 

16. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Эмитента к 
компетенции участника или контролирующего органа Эмитента, а также 
полномочия, переданные ему участником. 

 
К компетенции наблюдательного совета относится: 

1. Утверждение квартального, годового и среднесрочного планов Эмитента; 
2. Решение об инвестировании в доли или акции иных юридических лиц, 
отчуждении или залоге доли в уставном капитале или акций иных 
юридических лиц, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции Общего собрания участников; 

3. Утверждение внутренних правил и других документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность дочерних компаний Эмитента; 

4. Утверждение квартальных, месячных и недельных отчетов Эмитента; 
5. Предоставление согласия на заключение любых видов договоров, 
соглашений, контрактов и т.д. на общую сумму более 5 000 000 (пяти 
миллионов) тенге, включая заключение за последние 12 (двенадцать) 
месяцев с одним контрагентом, включая его дочерние и аффилиированные с 
ним юридические или физические лица, нескольких договоров, соглашений, 
контрактов и т.д. с общей суммарной стоимостью более 5 000 000 (пяти 
миллионов) тенге; 

6. Предоставление согласия Исполнительному органу Эмитента на 
приобретение движимого и недвижимого имущества, иных материальных и 
нематериальных активов со стоимостью, превышающей 5 000 000 (пять 
миллионов) тенге. 

7. Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего 
собрания Участников.  

 
6) П. 13 «Члены совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента» Проспекта 
изложить в следующей редакции:  
Наблюдательный совет сформирован в следующем составе: 

 
Таблица 2.1. – Наблюдательный совет Эмитента 

ФИО и дата рождения 

Занимаемые должности за 
последние три года и в 

настоящее время, в том числе 
по совместительству за 
последние три года 

Доля в 
оплаченном 
уставном 
капитале, % 

Доля в дочерних 
организациях, % 

Мажибаев К.К., 1968 г.р. - C 04.05.1995 г. – 01.11.2006 г. 
Президент ТОО «Resmi Group 38,76 Является 

держателем 0,94% 
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Ltd»; 
- C 1997 г. по сентябрь 2007г. - 
Директор ТОО «Resmi Commerce 
Ltd.»; 
- C 2000 г. по настоящее время - 
Председатель совета директоров 
АО «RG Brands»; 
-с 12.01.2007г.-26.01.2008 г. 
председатель наблюдательного 
совета ТОО «Resmi Group Ltd»; 
- с 24.01.2006 г. по настоящее 
время Председатель 
Наблюдательного совета ТОО 
«INNOVA»; 
С 12.10.2004 г. по настоящее 
время – Председатель Совета 
Директоров АО «ИФД «RESMI» 

акций АО «RG 
Brands»; 
Является 

держателем 0,82% 
акций АО 

«Инвестиционный 
Финансовый Дом 

«RESMI». 

Жаналинов А.С., 1967 г.р. 

С 24.01.2001 г. по настоящее 
время - член Совета директоров 
АО «RG Brands»; 
- C 07.01.2002 г. по настоящее 
время - Генеральный директор 
ОАО «RG Brands»;  
(Председатель Правления АО 
«RG Brands»); 
-с 12.01.2007г. – 26. 01.2008 г.-
член наблюдательного совета 
ТОО «Resmi Group Ltd»; 
- с 24.01.2006 г. по настоящее 
время Член Наблюдательного 
совета ТОО «INNOVA»; 
C 12.10.2004 г. по настоящее 
время – Член Совета директоров 
АО «ИФД «RESMI» 

нет 

Является 
держателем 4,04% 
акций АО «RG 
Brands» 

Кошкинбаев Е.Ж., 1970 г.р. 

С 20.10.2004 г. до 04.12.2007 - 
директор ТОО «Textile Group»; 
С 26.08.2004 г. до 15.05.2007 г. - 
член Совета директоров АО 
«Макта»; 
С 24.02.2005 г. до 15.05.2007 г. -  
Президент АО «Макта»; 
С 15.05.2007 г. по настоящее 
время Президент ТОО «МАКТА-
Инвест»; 
С 05.04.2004 г. является членом 
Совета директоров АО «RG 
Brands»; 
С 24.01.2006 г. до 27.03.2007 г. 
Член Наблюдательного совета 
ТОО «INNOVA»; 
С 27.03.2007 г. по настоящее 
время Генеральный директор 
ТОО «INNOVA»; 
С 31.05.2007 г. по сегодняшний 
день Директор ТОО «АСР»; 
С 12.10.2004 г. по настоящее 
время – Член Совета директоров 
АО «ИФД «RESMI» 

37,24 

 

 
7) П. 14 «Исполнительный орган Эмитента» Проспекта изложить в следующей 
редакции: 
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Таблица 2.2 – Генеральный директор Эмитента 

ФИО и дата рождения 

Занимаемые 
должности за 

последние три года и в 
настоящее время, в 
том числе по 

совместительству за 
последние три года 

Доля в оплаченном 
уставном капитале, % 

Доля в дочерних 
организациях, % 

Канафин А.А.,1972 г.р. C 03.05.2002 г. до 
01.08.2005 г.; -  
Финансовый директор 
ТОО «Resmi Group Ltd»;  
C 01.08.2005 г. – 
01.11.2006 г.- Вице-
президент ТОО «Resmi 
Group Ltd»; 
С 05.04.2004 г. по 
настоящее время -  член 
Совета директоров АО 
«RG Brands»; 
С 24.01.2006 г. по 
настоящее время Член 
Наблюдательного 
совета ТОО «INNOVA»; 
с 01.11.2006 – 
26.01.2008 г.- 
генеральный директор 
ТОО «Resmi Group Ltd» 
с 17 сентября 2007г.  по 
настоящее время –
генеральный директор 
ТОО «Resmi 
Commerce»; 
С 12.10.2004 г. по 
настоящее время – Член 
Совета директоров АО 
«ИФД «RESMI» 

нет 

Является держателем 
0,68% акций АО «RG 
Brands»; 
Является держателем 
0,64% акций АО 
«Инвестиционный 
Финансовый Дом 
«RESMI». 
 

 
8) П.18 «Акционеры (участники) Эмитента» Проспекта изложить в следующей 
редакции:  
Участниками Эмитента являются: 
 

Таблица 3.1. - Участники Эмитента 
ФИО/Наименование Местонахождение Доля в УК Эмитента, % 

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич  РК, г.Алматы, ул. Мауленова, 123 38,76 
Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич РК, г.Алматы, мкр. Таугуль-3 934 37,24 
ЗПИФРИ «Future Capital Partners» РК, г. Алматы, ул. М. Озтюрка,7 

(адрес управляющей компании) 
24 

Всего   100 
 
 
 

Генеральный директор                                                 Канафин А.А. 
 
 
 
Главный бухгалтер                                               Ситникова Н.А. 



«Resmi Commerce» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 

бірінші облигациялар шығарылымының проспектіне 
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

 
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне 

қадағалау жөніндегі агенттігімен 2006 жылғы 18 тамызда тіркелген «Resmi Commerce» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бірінші облигациялар шығарылымының 
проспектіне (бұдан былай – Проспект) клесі өзгерістер енгізілсін: 
 

1) Проспекттің титул парағындағы Эмитенттің толық жəне қысқартылған атауы 
келесі редакцияда берілсін: 
«RESMI» компаниялар тобы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  («RESMI» 
компаниялар тобы» ЖШС) 

2) Проспекттің 2-Т. - «Эмитенттің атауы» келесі редакцияда берілсін:  
Эмитенттің толық атауы: 
- қазақ тілінде: «RESMI» компаниялар тобы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі; 

- орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Группа 
компаний «RESMI»; 

Эмитенттің қысқартылған атауы: 
- қазақ тілінде: «RESMI» компаниялар тобы» ЖШС; 
- орыс тілінде: ТОО «Группа компаний «RESMI»; 

2008ж. 26 ақпанда Эмитенттің атауы «Resmi Commerce» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі деген атауы «RESMI» компаниялар тобы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі деп өзгертілді. 
3) Проспекттің 3-Т. - «Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы 
мəліметтер» келесі редакцияда берілсін:  
Алматы қаласының Əділет департаменті Эмитентті қайта тіркеді, 26.02.2008ж. 
мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік № 11947-1910-ЖШС. 
4) Проспекттің 5-Т. - «Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының 
жəне факсінің нөмірлері, электронды поштасының мекенжайы туралы ақпарат» 
келесі редакцияда берілсін: 
Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, 
М.Өзтүрік к-сі, 7; 
Телефон: +7 (727) 266 70 77, 266 71 70, факс +7 (727) 266 74 00, 
Электрондық поштасы: administrator@resmi.kz 
5) Проспекттің 12-Т. - «Эмитенттің басқару органдарының құрылымы» келесі 
редакцияда берілсін: 
Жоғарғы орган – Қатысушылардың жалпы жиналысы; 
Атқарушы орган – Бас директор; 
Басқару органы – Бақылау кеңесі. 
Эмитент Қатысушыларының жалпы жиналысының айрықша құзыретіне 

жататындар: 
1. Эмитенттің Жарғысын өзгерту, соның ішінде жарғылық капиталының 

мөлшерін, орналасқан жерін жəне фирмалық атауын өзгерту немесе 
Эмитенттің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 

2. Эмитенттің Бас директорын сайлау жəне оның өкілеттіктерін мерзімінен 
бұрын тоқтату, сондай-ақ Эмитентті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға 
беру туралы шешім қабылдау жəне осындай берудің шарттарын анықтау; 

3. Бақылау кеңесінің сандық құрамын анықтау, мүшелерін, соның ішінде 
төрағасын сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

mailto:administrator@resmi.kz
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4. Тексеру комиссиясын (тексерушіні) құру, Эмитенттің Тексеру комиссиясын 
(тексерушісін) сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ 
Эмитенттің тексеру комиссиясының (тексерушісінің) есептері мен 
қорытындыларын бекіту; 

5. Жылдық қаржы есебін бекіту жəне таза кірісті бөлу; 
6. ішкі ережелерді, оларды қабылдау процедураларын, Эмитенттің ішкі 

қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту; 
7. Эмитенттің басқа шаруашылық серіктестіктерге жəне коммерциялық емес 

ұйымдарға, басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы шешім; 
8. Эмитентті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім; 
9. Тарату комиссиясын тағайындау жəне тарату баланстарын бекіту; 
10. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Эмитент Қатысушысының 

үлесін еркінен тыс сатып алу туралы шешім; 
11. Эмитент қатысушысының үлесін (бір бөлігін) үшінші тұлғаларға шеттетуіне 

немесе қатысушының үшінші тұлға алдындағы міндеттемесін қамтамасыз 
ету ретінде үлесін (үлесінің бір бөлігін) кепілге қоюға Эмитенттің келісім 
беруі туралы шешім. Тіркеуші  Эмитент қатысушыларының тізілімін 
жүргізген жағдайда Эмитент мүлкіндегі үлес «Жауапкершілігі шектеулі 
жəне қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР заңының жəне 
(немесе) Эмитент Жарғысының талаптарын сақтай отырып, тіркеуші ішкі 
құжаттарға сəйкес Эмитент мүлкіндегі үлестің кепілге қойылуын тіркейді; 

12. Бірауыздан қабылданатын Эмитенттің бүкіл мүлкін кепілге қою туралы 
шешім. Эмитент мүлкіндегі үлесті кепілге қою Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес тіркеледі; 

13. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Эмитент мүлкіне қосымша 
жарналар енгізу туралы бірауыздан қабылданатын шешім; 

14. Эмитенттің Бақылау кеңесінің шешімдерін бекіту; 
15. Эмитенттің қатысушылары мен үлес иеленушілерге Эмитенттің қызметі 

ақпаратты ақпарат беру тəртібі мен мерзімін бекіту. 
 
Бас директор Қатысушының айрықша құзыретіне жатпайтын барлық мəселелерде 

құзыретті, соның ішінде: 
1. Ағымдағы жəне болашақтағы жұмыс бағдарламаларының орындалуын 

қамтамасыз етеді; 
2. қатысушылардың шешімдерінің əзірленуін жəне орындалуын 

ұйымдастырады, орындалуы туралы есептерді ұсынады; 
3. Эмитенттің мүлкіне, соның ішінде Эмитент беретін шекте ақшаға өкімдік 

жүргізеді; 
4. Эмитенттің атынан мəмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасайды жəне 

олардың орындалуын қамтамасыз етеді; 
5. банктік шоттар ашады; 
6. Эмитенттің атынан сенімхатсыз əрекет етеді; 
7. Эмитент жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды жəне шығарады; 
8. Эмитентті танытуға құқық беретін, соның ішінде қайта сеніп тапсыру 

құқығын беретін сенімхаттар береді; 
9. Эмитенттің атынан мəмілелер жасайды, Эмитент қабылдаған 

міндеттемелердің орындалуын ұйымдастырады; 
10. Эмитент жұмыскерлерінің арасында міндеттерді бөледі, олардың 

өкілеттіктерін анықтайды; 
11. негізгі қызмет бағыттарына сəйкес Эмитенттің жұмысына, 

Қатысушылардың жалпы жиналысы мен Эмитенттің Бақылау кеңесінің 
шешімдерінің жүзеге асырылуына жылдам басшылық жасайды; 
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12. төлем жəне басқа құжаттарға қол қояды; 
13. Эмитент жұмыскерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау, ауыстыру, 

шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін анықтайды, 
лауазымдық жалақылардың, жеке қосымша ақылардың мөлшерін белгілейді, 
сыйақы беру мəселелерін шешеді, ынталандыру жəне тəртібі үшін жазалау 
шараларын қолданады; 

14. басқа бұйрықтар жəне Эмитент жұмыскерлері орындауға міндетті өкімдер 
шығарады; 

15. Эмитентте, филиалдары мен өкілдіктерінде іс жүргізу жəне орындалуын 
бақылау тəртібін белгілейді; 

16. Эмитенттің жарғысымен қатысушының немесе Эмитенттің бақылаушы 
органының құзыретіне жатқызылмаған басқа да өкілеттіктерді, сондай-ақ 
қатысушы берген өкілеттіктерді жүзеге асырады. 

 
Бақылау кеңесінің құзыретіне жататындар: 

1. Эмитенттің тоқсандық, жылдық жəне орта мерзімді жоспарларын бекіту; 
2. Қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған 
мəселелерді қоспағанда басқа заңды тұлғалардың үлесін немесе акцияларын 
инвестициялау, басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы 
үлестерін нмесе акцияларын шеттету немесе кепілге қою туралы шешім; 

3. ішкі ережелерді жəне Эмитенттің еншілес компанияларының ішкі қызметін 
реттейтін басқа құжаттарды бекіту; 

4. Эмитенттің тоқсандық, айлық жəне апталық есептерін бекіту; 
5. 5 000 000 (бес миллион) теңгеден асатын жалпы сомаға кез келген түрдегі 
шарттар, келісімдер, келісім-шарттар, т.б. жасауға, соның ішінде бір 
контрагентпен соңғы 12 (он екі) ай ішінде еншілес жəне аффилиирленген 
заңды немесе жеке тұлғалармен жалпы сома құны 5 000 000 (бес миллион) 
теңгеден асатын бірнеше шарттар, келісімдер, келісім-шарттар, т.б. жасауға 
келісім беру; 

6. Эмитенттің Атқарушы органына құны 5 000 000 (бес миллион) теңгеден 
асатын жылжымалы жəне жылжымайтын мүлікті, басқа да материалдық 
жəне материалдық емес активтерді сатып алуға келісім беру; 

7. Қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретін жатпайтын 
басқа мəселелер. 

 
6) Проспекттің 13-Т. – «Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) 
мүшелері» келесі редакцияда берілсін: 
Бақылау кеңесі келесі құрамда құралған: 

 
2.1. кесте – Эмитенттің бақылау кеңесі 

Аты-жөні, туылған жылы 

Соңғы үш жылда жəне қазіргі 
кезде атқарып жүрген 

қызметтері, соның ішінде 
соңғы үш жылдағы қосарлас 

қызметі 

Төленген 
жарғылық 
капиталдағы 
үлесі, % 

Еншілес 
ұйымдардағы 
үлесі, % 

Мажибаев К.К., 1968 ж.т. 

- 04.05.1995ж. – 01.11.2006ж. 
«Resmi Group Ltd» ЖШС 
Президенті; 
- 1997ж. – 2007ж. қыркүйек - 
«Resmi Commerce Ltd.» ЖШС 
Директоры; 
- 2000ж. – қазіргі уақыт - «RG 
Brands» АҚ директорлар 
кеңесінің төрағасы; 
- 12.01.2007ж.-26.01.2008ж. 
«Resmi Group Ltd» ЖШС бақылау 

38,76 

«RG Brands» АҚ  
акцияларының 

0,94% ұстаушысы 
болып табылады; 

«RESMI» 
инвестициялық 
қаржы үйі» АҚ 
акцияларының 

0,82% ұстаушысы 
болып табылады 
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кеңесінің төрағасы; 
- 24.01.2006ж. – қазіргі уақыт 
«INNOVA» ЖШС бақылау 
кеңесінің төрағасы; 
12.10.2004ж. – қазіргі уақыт – 
«RESMI» ИҚҮ» АҚ директорлар 
кеңесінің төрағасы  

Жаналинов А.С., 1967 ж.т. 

24.01.2001ж. – қазіргі уақыт - 
«RG Brands» АҚ директорлар 
кеңесінің мүшесі; 
- 07.01.2002ж. қазіргі уақыт - «RG 
Brands» АҚ Бас директоры;  
(«RG Brands» АҚ Басқарма 
төрағасы); 
- 12.01.2007ж. – 26. 01.2008ж. -
«Resmi Group Ltd» ЖШС бақылау 
кеңесінің мүшесі; 
- 24.01.2006ж. – қазіргі уақыт - 
«INNOVA» ЖШС бақылау 
кеңесінің мүшесі; 
12.10.2004ж. – қазіргі уқыт – 
«RESMI» ИҚҮ» АҚ директорлар 
кеңесінің мүшесі 

нет 

«RG Brands» АҚ 
акцияларының 
4,04% болып 
табылады. 

Кошкинбаев Е.Ж., 1970 ж.т. 

20.10.2004ж. - 04.12.2007ж. - 
«Textile Group» ЖШС директоры; 
26.08.2004ж. - 15.05.2007ж. - 
«Мақта» АҚ директорлар 
кеңесінің мүшесі; 
24.02.2005ж. - 15.05.2007ж. -  
«Мақта» АҚ Президенті; 
15.05.2007ж. – қазіргі уақыт - 
«МАҚТА-Инвест» ЖШС 
Президенті; 
05.04.2004ж. «RG Brands» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі 
болып табылады; 
24.01.2006ж. - 27.03.2007ж. 
«INNOVA» ЖШС бақылау 
кеңесінің мүшесі; 
27.03.2007ж. – қазіргі уақыт 
«INNOVA» ЖШС Бас директоры; 
31.05.2007ж. – қазіргі уақыт - 
«АСР» ЖШС Директоры; 
12.10.2004ж. – қазіргі уақыт – 
«RESMI» ИҚҮ» АҚ директорлар 
кеңесінің мүшесі  

37,24 

 

 
7) Проспекттің 14-Т. – «Эмитенттің атқарушы органы» келесі редакцияда берілсін: 

 
2.2 кесте –Эмитенттің Бас директоры 

Аты-жөні, туылған 
жылы 

Соңғы үш жылда жəне 
қазіргі кезде атқарып 
жүрген қызметтері, 
соның ішінде соңғы 
үш жылдағы қосарлас 

қызметі 

Төленген жарғылық 
капиталдағы үлесі, % 

Еншілес ұйымдардағы 
үлесі, % 

Канафин А.А.,1972 ж.т. 03.05.2002ж. - 
01.08.2005ж.; -  «Resmi 
Group Ltd» ЖШС 
Қаржы директоры;  
01.08.2005ж. – 
01.11.2006ж.- «Resmi 

жоқ 

«RG Brands» АҚ 
акцияларының 0,68% 
ұстаушысы болып 
табылады; «RESMI» 
инвестициялық қаржы 
үйі» АҚ акцияларының 
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Group Ltd» ЖШС Вице-
президенті; 
05.04.2004ж. – қазіргі 
уақыт -  «RG Brands» 
АҚ директорлар 
кеңесінің мүшесі; 
24.01.2006ж– қазіргі 
уақыт - «INNOVA» 
ЖШС бақылау 
кеңесінің мүшесі; 
01.11.2006ж. – 
26.01.2008ж.- «Resmi 
Group Ltd» ЖШС бас 
директоры 
2007ж.  17 қыркүйек – 
қазіргі уақыт – «Resmi 
Commerce» ЖШС бас 
директоры; 
12.10.2004ж. – қазіргі 
уақыт – «RESMI» ИҚҮ» 
АҚ директорлар 
кеңесінің мүшесі 

0,64% ұстаушысы 
болып табылады 
 

  
8) Проспекттің 18-Т. – «Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)» келесі 
редакцияда берілсін: 
Эмитенттің қатысушылары: 
 

3.1. кесте – Эмитенттің қатысушылары 
Аты-жөні/Атауы Орналасқан жері Эмитенттің ЖК үлесі, % 

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич  ҚР, Алматы қ., Мəуленов к-сі, 123 38,76 
Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич ҚР, Алматы қ., Таугүл-3 ықш.ауд., 

934 
37,24 

«Future Capital Partners» ТИЖЗИҚ ҚР, Алматы қ., М. Өзтүрік к-сі, 7 
(басқарушы компанияның 

мекенжайы) 

24 

Жалпы   100 
 
 
 
 
 

Бас директор                                                   Канафин А.А. 
   
 
 
Бас бухгалтер                                                Ситникова Н.А. 


