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АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІ 
 
 

Қоғамның толық атауы: 
“SAT & Company» Акционерлік қоғамы 
 
Қысқартылған атауы: 
«SAT & Company» АҚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Жарияланған акциялар шығарылымының уәкілетті мекеме тарапынан мемлекеттік 

тіркелуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты әлдебір 
ұсыныстар беру болып табылмайды. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған уәкілетті мекеме осы құжаттағы ақпараттың растығына жауап 
бермейді. Акциялар шығарылымының проспекті тек Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сәйкестік тұрғысынан ғана қарастырылды. Акционерлік 
қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың растығына жауап береді 
және онда берілген барлық ақпараттың рас екендігін әрі инвесторларды қоғам мен оның 
орналастырып отырған акцияларына қатысты жаңылысуға әкелмейтіндігін растайды. 
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1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мағлұмат: 

  
2. Акционерлік қоғамның атауы: 
 
Қоғамның толық атауы: 

 мемлекеттік тілде –  
 «SAT & Company» Акционерлiк қоғамы; 

      орыс тілінде –  
 Акционерное общество «SAT & Company»; 

 ағылшын тілінде –  
 « SAT & Company» Joint Stock Company. 
 
Қоғамның қысқартылған атауы: 

 мемлекеттік тілде – «SAT & Company» АҚ; 
 орыс тілінде – АО «SAT & Company»; 
 ағылшын тілінде – «SAT & Company» JSC. 

 
 

Қоғамның құрылуына «SAT&Company» Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің (мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 43446-1910-ЖШС, 
Алматы қаласы Әділет департаментінде 2005 жылғы 25 қаңтар күні берілген) 
«SAT&Company» Акционерлік қоғамы болып қайта құрылуы себеп болды. 

Қоғам табыс ету актісіне сәйкес қайта құрылған «SAT & Company» 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мүлкінің, барлық құқықтары мен 
міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады. 

 
3. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркеу мен қайта тіркеуден өтуі туралы мағлұмат. 
 
Қоғам Алматы қаласы Әділет департаментінде тіркелген, 
заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі 
№ 79711-1910-АҚ, 2006 жылғы 15 тамызда берілген. 
 
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі: 600700233440 
 
5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондары мен 
факс нөмірлері, электрондық пошта мекен-жайы: 
 
Заңды мекен-жайы Қазақстан Республикасы,  

050000, Алматы қаласы 
Алмалы ауданы, Масанчи көшесі, 26 

 
Іс жүзіндегі мекен-жайы 

 
Қазақстан Республикасы,  
050004, Алматы қаласы 
Медеу ауданы, Төлебаев көшесі, 38 
 

Байланыс деректері Телефон - (3272) 777-111 
Факс - (3272) 777-100 
E-mail: 

    
6. Акционерлік қоғамның банктік деректері: 

 
«Казкоммерцбанк» АҚ БСК 190 501 724         

KZT – 023 467 656      
USD – 020 070 680 
KZT – 107 467 226 
RUB – 016 160 038             
KZT – 107 467 527                              
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KZT – 107 467 530                             
 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСК 190 551 601  
KZT – 083 467 898  
USD – 042 070 543 
KZT – 033 467 699     
RUB – 011 160 594            
KZT – 034 467 805 
         

«ТұранӘлем Банкі» АҚ БСК 190 501 306 
KZT – 925 467 680                            
RUB – 912 160 680      
USD – 912 070 780      
         

«Нұр Банк» АҚ БСК 190 501 749 
KZT – 000 333 272                            
RUB – 000 333 175      
USD – 000 333 573 
EURO – 000 333 874                                  
 

«Альянс Банк» АҚ БСК 190 501 794 
KZT – 000 318 006                            
RUB – 000 318 909      
USD – 000 318 307 
EURO – 000 318 608 
                                           

«ЦентрКредит Банкі» АҚ БСК 190 501 719 
KZT – 064 467 608                            
USD – 594 070 646                                 
 

«Texaka Банк» АҚ БСК 190 501 914                                
KZT – 028 467 470  
USD – 023070781 
 

«Банк Каспийский» АҚ БСК 190 501 722  
KZT – 000 175 802      
RUB – 000 004 685      
USD – 000 098 824 
EURO – 000 022 858 
                              

7. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері: 
 

1) құрылыс-орнату жұмыстары; 
2) капиталды құрылысқа арналған инженерлік ізденістер; 
3) капиталды құрылысқа арналған жобалық жұмыстар; 
4) құрылыс конструкцияларын, бұйымдары мен материалдарын әзірлеу және 
өндіру; 

5) сәулеткерлік-қала салушылық қызметтің басқа түрлері; 
6) жеке материалдық-техникалық базаны құру, делдалдық және 
маркетингілік қызметтер, өкілдік және агенттік қызметтер; 

7) қоғамдық тамақтану, оның ішінде, асханалар, кафелер, барлар, 
мейрамханалар мен т.б. торабын құру; 

8) коммерциялық дүкендер, сауда орталықтары торабын құру; 
9) ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, әзірлеу, сақтау және қайта өңдеу; 
10) мұнай өнімдерінің көтерме және бөлшек саудасы; 
11) халық тұтыну тауарларын өндіру; 
12) қонақ үй қызметтерін көрсету; 
13) жарнамалық қызмет; 
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14) риэлтерлік қызметтер; 
15) халыққа тұрмыстық қызмет көрсету; 
16) автомай құю станциялары торабын ұйымдастыру; 
17) мұнай өнімдерін, жағар-жанар материалдарды көтере сатып алу, қайта 

өңдеу мен өткізу; 
18) көлік құралдарын жөндеу мен техникалық қызмет көрсету; 
19) жүктерді тасымалдау бойынша және басқа тасымалдау-экспедиторлық 

қызметтер; 
20) ұйымдастыру техникасын, тұрмыстық теле-радио жабдықтар мен электр 

аспаптарын жөндеу және қызмет көрсету; 
21) компьютерлік бағдарламаларды әзірлеу, енгізу және қамтамасыз ету; 
22) жабдық құрастыру; 
23) сауда-саттық, саудалық-өкілдіктік, соның ішінде, сыртқы сауда қызметі; 
24) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің 

өзге түрлері. 
 
8. Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған құнды қағаздарға халықаралық рейтингілік 
агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингілік агенттіктері 
тағайындаған рейтингілер туралы мағлұмат. Қаржылық агенттік мәтебесінің тағайындалуы 
туралы мағлұмат. 
 

 Акционерлік қоғам мен ол шығарған құнды қағаздарға халықаралық 
рейтингілік агенттіктер және/немесе Қазақстан Республикасының рейтингілік 
агенттіктері ешқандай рейтингілер тағайындамаған. 

 
 Қоғам қаржылық агенттік болып табылмайды.  

 
9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелу күндері, 
орналасқан жерлері мен пошталық мекен-жайлары. 
 
Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Қоғам өз 
филиалдары мен/немесе өкілдіктерін ашқан жоқ. 
 
10. Акционерлік қоғамның қаржылық есеп беруін тексерген немесе тексеріп отырған 
аудиторлық ұйымдардың толық ресми атаулары. 
 
Қоғамның қаржылық есеп беруі тексеруден өткізілген жоқ. 
 
11. Қоғам корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күн. 
 
Қоғам корпоративтік басқару кодексін қабылдаған жоқ. 

 
 

2. Қоғамның органдары мен акционерлері 
  

12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.  
 
Қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның жарияланған акцияларының 
шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін және акция ұстаушылар 
тіркелімдерінің жүйесі қалыптастырылғаннан кейін сайланатын болады. 
 
13. Акционерлік қоғамның алқалық (жеке-дара) атқарушы органы. 
 
Абдуов Нұрлан Қанатұлы, 1977 жылы туылған, «SAT & Company» ЖШС-ның 
жеке-дара қатысушысының шешімімен (2006 жылғы 19 маусым күнгі № S&Co-1-
4/20 хаттама) Қоғамның органдары сайланғанға дейін Қоғамның қаржылық-
шаруашылық қызметін жүзеге асыруға, қаржылық-банктік құжаттамаға қол қою 



____________
 
құқығын пайда
және үшінші тұл
 
14. Осы проспек
төленген сыйақы
жеңілдіктер. 
  
Соңғы қаржылы
үш жүз сексен б
Сыйақылар төл
 
15. Акционерлік 
 

1) Акционерлік қо
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Корпоративтік даму, 
активтерді басқару және 
инвестициялық саясат 
департаменті 

  

Қаржылық-
экономикалық 
қамтамасыздандыру 

Бас директордың экономика мен 
стратегия бойынша орынбасары 
Верещагина Тамара Николаевна 
 
Бас директордың қаржы мен 
инвестициялар бойынша 

орынбасары 
Габдулин Алмаз Асқарұлы 
 
Бас директордың бухгалтерлік 
есеп пен аудит бойынша 
орынбасары 
Шарабок Надежда Ивановна 

1954 
 
 
 
1970 
 
 
 
 
1955 

Заңгерлік 
қамтамасыздандыру 

Бас директордың заңгерлік 
мәселелер бойынша орынбасары 
Рахматулаев Аблимит 
Абдурашитұлы 

1979 

Холдинг 
кәсіпорындарының 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету 

Бас директордың корпоративтік 
қауіпсіздік бойынша 
орынбасары 
Естібаев Серік Оразымбетұлы 

1963 

Өндірістік блок Басқарушы директор 
Сексембаев Төлеуғазы 
Төлеубекұлы 
 
Коммерциялық мәселелер 
бойынша кеңесші 
Озерных Ольга Владимировна 

1959 
 
 
 
1971 

Холдинг дамуын 
қамтамасыз ету 

Бас директордың жаңа жобалар 
бойынша орынбасары 
Дауталин Қадіржан Аманғалиұлы 

1970 

Материалдық және 
инженерлік-техникалық 
пайдалану 

Әкімшілік-шаруашылық 
департаменттің директоры 
Ердебаев Дәулет Иманжанұлы 

1972 

 
5) Филиалдар мен өкілдіктер басшылары туралы мағлұмат. 
 
Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ. 
 
16. Қоғамның құрылтайшылары (акционерлері). 
 
Қоғамның жеке-дара құрылтайшысы – «Арлан Холдинг» Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі (куәлік № 49432-1910-ЖШС, 2002 жылғы 23 шілде күні 
Алматы қ. бойынша Әділет департаментінде берілген, орналасқан жері: Алматы 
қ., Масанчи көш., 26-үй) Қоғамның 100 000 жай акциясының құнын төледі. 
 
17. Акционерлік қоғам  ірі акционері (қатысушысы) болып табылатын – ұйымның 
орналастырылған акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталдағы 
үлестерін) иемденетін – ұйымдар туралы мағлұмат. 
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Заңды тұлғаның 
атауы мен 

орналасқан жері 

Қоғамға тиесілі 
акциялардың (жарғылық 
капиталдағы үлестердің) 

ұйымның 
орналастырылған 

акцияларының жалпы 
санына проценттік 

қатынасы 

Қызмет түрі Бірінші басшы 

«Проммонтаж KIV» 
ЖШС 
 
Атырау қ., 
Атамбаев к-сі, 60-үй 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Магистралды мұнай-газ 
өнімдерінің құбырларын және 
көмірсутек шикізатына 
арналған сауыттарды 
жобалау, салу, пайдалану 
және жөндеу 

Бас директор 
Дягилев Олег 
Борисович 

«Дибек Ат клубы» 
ЖШС 
 
Алматы қ., 
Фонвизин к-сі/ 
Армянская к-сі, 30/8 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Аттарды өсіру, жеткізу және 
сату 

Бас директор 
Ракишев Хамит 
Кошанұлы 
 

«VILED 
INTERNATIONAL» 
ЖШС 
 
Алматы қ., 
Самал-2, 67-үй 

Қоғам жарғылық капиталдағы 
50% үлесті иемденеді 

Сауда-саттық, сауда-өкілдік, 
сыртқы сауда қызметі 

Бас директор 
Әміржанова 
Айгүл 
Майданқызы 

«VILED GROUP» 
ЖШС 
 
Алматы қ.,  
Самал-2, 67-үй 

Қоғам жарғылық капиталдағы 
50% үлесті иемденеді 

Өзіндік материалдық-
техникалық база құру, 
делдалдық және маркетингілік 
қызметтер, өкілдік және 
агенттік қызметтер көрсету 

Бас директор 
Әміржанова 
Айгүл 
Майданқызы 

«SAT 
Petrochemicals» 
ЖШС 
 
Алматы қ.,  
Масанчи к-сі, 26-үй 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Өнім, тауарлар өткізу, ҚР 
ішінде және шет елдерде 
қазақстандық және шетелдік 
з/т жұмыстар жасау және 
қызметтер көрсету 

Бас директор 
Пестрикова 
Марина 
Владимировна 

«SAT Development» 
ЖШС 
 
Алматы қ.,  
Сәтпаев к-сі, 29 «Д» 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Жылжымайтын мүлік 
мәмілелері 

Бас директор 
Аманбаев 
Руслан 
Нұртайұлы 

«SAT Airlines» АҚ 
 
Алматы қ., 
Чайковский к-сі, 95-
үй 
 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Жолаушылар мен жүктерді әуе 
көлігімен тасымалдау, 
авиациялық жұмыстар 

Бас директор 
Мухтыбаев Серік 
Хамитұлы 

«AL`MA» ЖШС 
 
Алматы қ., 
Қонаев к-сі, 181-үй 

Қоғам жарғылық капиталдағы 
50% үлесті иемденеді 

Қоғамдық тамақтануды 
ұйымдастыру, кафелер мен 
мейрамханалар ашу 

Бас директор 
Күлниязова 
Гүлнара 
Маратқызы 

«HERITAGE» ЖШС 
 
Алматы қ., 
Төле би к-сі, 196-үй, 
13-пәтер 

Қоғам жарғылық капиталдағы 
50% үлесті иемденеді 

Өнім, тауарлар өткізу, 
жұмыстар жасау және 
қызметтер көрсету 

Бас директор 
Бармамбекова 
Айгүл 
Амангелдіқызы 
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«Трубремцентр» АҚ 
 
Ақтау қ., 
11-ықшамаудан, 37-
үй, 123-пәтер  

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Қысым астында жұмыс істейтін 
құбыржолдарды дайындау 
және жөндеу 

Бас директор 
Шин Вячеслав 
Валентинович 

«ERP-сервис» ЖШС 
 
Астана қ., 
Сарыарқа ауданы, 
Ирченко к-сі, 12-үй, 
94-пәтер 

Қоғам жарғылық капиталдағы 
50% үлесті иемденеді 

Ақпараттық технологиялар 
саласында жүйелер мен басқа 
компьютерлік 
бағдарламаларды жеткізу  

Бас директор 
Момын Мұхтар 
Кеңесұлы 

«Kazakhstan 
Petrochemical  
Industries» АҚ 
 
Алматы қ., 
Масанчи к-сі, 26-үй 

Қоғам ұйымның 
орналастырылған 
акцияларының 50% 
иемденеді  

ПМЗ меншік иесі,  
Атырау полипропилен зауыты 

Президент 
Ердебай  
Дәурен 
Иманжанұлы 

«КазТрубПром» 
ЖШС 
 
Орал қ., 
Ковыльная к-сі, 12-
үй 

Қоғам жарғылық капиталдағы 
50% үлесті иемденеді 

Болат құбырларды өндіру, 
металл бұйымдарды өндіру 

Бас директор 
Кауц Дмитрий 
Владимирович 

«Қасқыр Security» 
ЖШС 
 
Алматы қ.,  
Қожамқұлов к-сі, 
271-үй 

Қоғам жарғылық капиталдағы 
70% үлесті иемденеді 
 

Күзет қызметтері Бас директор 
Великанов 
Владимир 
Борисович 

«Мұнай Дария» 
ЖШС 
 
Алматы қ.,  
Панфилов к-сі, 109-
үй 

Қоғам жарғылық капиталдағы 
40% үлесті иемденеді 

Мұнай және газ кен 
орындарын барлау 

Бас директор 
Коротков 
Алексей 
Николаевич 

«Просвещенец – 
2003» ЖШС 
 
Алматы қ.,  
Горная к-сі, 439-үй 

Қоғам жарғылық капиталдағы 
50% үлесті иемденеді 

Қонақ үйлері мен қонақүй 
кешендерін ұйымдастыру 
және жүргізу 

Бас директор 
Мельник Андрей 
Викторович 

«Ақтау Битумы» 
ЖШС 
 
Маңғыстау облысы, 
Ақтау қ.,  
14-ықшамаудан, 33-
ғимарат 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Битум, битумдық-полимерлік 
эмульсиялар, мастика, 
майлар, майлағыш қоспалар 
өндіру 

Бас директор 
Дауталин 
Қадіржан 
Аманғалиұлы 

«Эталон 
Өнеркәсіптік 
компаниясы» АҚ 
 
Алматы қ., 
Қонаев к-сі, 32-үй 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Халық тұтынатын аспаптарды, 
құрал-жабдықтарды, сайман 
мен тауарларды өндіру және 
өткізу 

Бас директор 
Дягилев Олег 
Борисович 

«БЕЙБАРЫС 
Ақтаусервис» ЖШС 
 
Ақтау қ., 8-
ықшамаудан, 39 А 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Жобалық, құрылыс-орнату 
жұмыстары 

Сексенбаев 
Төлеуғазы 
Төлеубекұлы 
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ғимараты 
«SAT Trade» ЖШС 
 
Алматы қ.,  
Масанчи к-сі, 26-үй 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Мұнай өнімдері мен ЖЖМ 
көтерме және бөлшектеп 
өткізу 

Сагитова Румия 
Шавхатқызы 

«Восток-Мұнай» 
ЖШС 
 
Алматы қ., 
Бөгенбай батыр к-сі, 
142-үй 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Сауда-саттық қызмет, 
құрылыс-орнату жұмыстары 

Бас директор 
Салимов Ербол 
Имбергенұлы 

«Өскемен арматура 
зауыты» АҚ 
 
Өскемен қ., Новая 
Гавань ауылы 

Қоғам акционер болып 
табылады (ұйымның 
орналастырылған 
акцияларының 99,47% 
иемденеді) 

Мұнай және газ 
тасымалдайтын, 
металлургиялық және 
химиялық кәсіпорындарға 
арналған құбыржол 
арматураларын өндіру 

Басқарма 
төрағасы 
Грезнев 
Николай 
Васильевич 

 
«EOS RISQ 
KAZAKHSTAN» 
Сақтандыру 
брокері» (ЕОС РИСК 
КАЗАХСТАН) ЖШС 
 
Алматы қ., 
Республика алаңы, 
15-үй, 111-офис 

Қоғам жарғылық капиталдағы 
49% үлесті иемденеді 

Сақтандыру брокерінің 
қызметтері көрсету 

Бас директор 
Нүкетаева 
Қарлығаш 
Жүсіпәліқызы 

«SAT ATYRAU» ЖШС 
 
Атырау қ., 
Севастополь к-сі, 10 
А 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Сауда-саттық, делдалдық 
қызмет, құрылыс-орнату 
жұмыстары 

Мұқыш Нұрлан 
Болатұлы 

«SAT AKTAU» ЖШС 
 
Ақтау қ., 
Өнеркәсіптік аймақ 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Сауда-саттық, делдалдық 
қызмет, құрылыс-орнату 
жұмыстары 

Бас директор 
Сексенбаев 
Төлеуғазы 
Төлеубекұлы 

«Нью –Даукен» 
ЖШС 
 
Алматы қ., Зенков к-
сі, 71-үй 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Ғимараттарды жалға беру Бас директор 
Аманбаев 
Руслан 
Нұртайұлы 

«Қазақстан 
каспийшельф» АҚ 
 
Астана қ., 
Алматы ауданы, 
Ш. Айманов к-сі, 30-
б 

Қоғам ұйымның 
орналастырылған 
акцияларының 50% 
иемденеді  

Мұнай мен газ іздеу-барлау 
жұмыстарының толық 
жиынтығы 

Бас директор 
(басқарма 
төрағасы) 
Төремұратов 
Абай 
Жеткіншекұлы 

«ҚАЗГЕОКОСМОС» 
АҚ 
 
Манас к-сі, 34 А/8, 
7- қабат 

Қоғам ұйымның 
орналастырылған 
акцияларының 50% 
иемденеді  

Жоғары, орташа, төмен 
кеңістікті анықтықтағы 
көпспектрлы аэроғарыштық 
ақпаратты қабылдау 

Президент 
Оразаева Сәуле 
Бахтиарқызы 

«Alfa Technologies» 
ЖШС 
 
Алматы қ., 
Сәтпаев к-сі, 29 Д 

Қоғам жарғылық капиталдағы 
90% үлесті иемденеді 

Жеткізу, орнату, сервистік 
қызмет көрсету 

Бас директор 
Кашкеев Ануар 
Аллахулұлы 
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«Астананефтехим» 
ЖШС 
 
Астана қ., 
Сарыарқа ауданы, 
Гёте к-сі, 4-үй 

Қоғам жеке-дара қатысушы 
болып табылады (жарғылық 
капиталдағы 100% үлесті 
иемденеді) 

Мұнай-химия өнеркәсібінің 
өнімдерін сатып алу-сату 

Бас директор 
Дауталин 
Қадіржан 
Аманғалиұлы 

 
 

18. Қоғам қатысушысы болып табылатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, 
холдингтер, концерндер, ассоциациялар, консорциумдар туралы ақпарат. 
 
Қоғам «Өнеркәсіпшілер мен кәсіпкерлердің Қазақстандық Одағы» Заңды тұлғалар 
бірлестігінің («ӨКҚО» ЗТБ) мүшесі болып табылады. 
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу 
ауданы, Достық даңғылы 188, 603-офис. 
 
19. Акционерлік қоғамның басқа үлестес тұлғалары туралы мағлұмат. 
 
Қоғамның басқа үлестес тұлғалары жоқ. 
 
20. Қоғамның үлестес тұлғаларымен жасалған мәмілелер. 
 
Қоғам үлестес тұлғалармен мәмілелер жасасқан жоқ. 
 

 
3. Акционерлік қоғам қызметінің сипаттамасы 

  
21. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы, акционерлік 
қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мағлұмат. 
 
Қоғам шапшаң өсіп келе жатқан, белсенді түрде дамып отырған көпсалалы 
компания болып табылады. 
Қызметтің негізгі бағыттары: 
мұнай химиясы, 
машина жасау, 
металдан жасалған құрылымдар өндіру, 
мұнай өнімдерін сатып алу-сату, ақпараттық технологияларды дамыту, 
люкс санатты тауарлар саудасы 
өнеркәсіпті дамытуға және мемлекет экономикасына алдыңғы қатарлы 
технологияларды енгізуге бағытталған Қоғамның жалпы стратегиясымен 
біріктірілген. 
 
Қоғамның бәсекелестері төмендегідей: 

 Металдан жасалған құрылымдар өндіру саласында: «Имсталькон» АҚ; 
 Мұнай өңдеу өнімдерінің саудасы саласында: «Меркурий» ЖШС, 
«ҚазМұнайГаз» Сауда Үйі» АҚ; 

 Машина жасау саласында: Ресей компаниялары. 
 
22. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сату тиімділігіне (жұмыстар, 
қызметтер) жағымды немесе жағымсыз әсер ететін факторлар. 
 
Қоғам табыстарының көлемдеріне жағымды немесе жағымсыз әсер ететін негізгі 
фактор – халықаралық нарықтардағы мұнай өнімдері бағаларының ауытқулары. 
 
23. Қоғамда бар лицензиялар (патенттер) мен олардың жарамдылығы туралы, зерттеулер 
мен жетілдіру жұмыстарына, оның ішінде, қоғам тарапынан демеу көріп отырған зерттеу 
жұмыстарына жұмсалған шығындар туралы мағлұмат. 
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• Қоғамда лицензиялар мен патенттер жоқ; 
• Қоғам зерттеулер мен жетілдіру жұмыстарына, оның ішінде, зерттеу 

жұмыстарына демеу көрсетпейді. 
 
24. Соңғы екі жыл ішінде немесе іс жүзіндегі әрекет ету мерзімі ішіндегі өткізілген өнім 
(атқарылған жұмыстар, көрсетілген қызметтер) көлемдері. 
 

2004 жыл – 134 832 118 (жүз отыз төрт миллион сегіз жүз отыз екі мың жүз 
он сегіз) теңге 

2005 жыл – 4 322 040 281 (төрт миллиард үш жүз жиырма екі миллион қырық 
мың екі жүз сексен бір) теңге 

 
Акционерлік қоғамның соңғы екі жыл ішінде немесе акционерлік қоғамның іс жүзіндегі 

әрекет ету мерзімі ішіндегі өткізілген өнім (атқарылған жұмыстар, көрсетілген қызметтер) 
көлемдеріндегі өзгерістер талдауы. 

 
2005 жылы өткізу көлемдері 32 есе өсіп, 4 187 208 163 (төрт миллиард жүз 

сексен жеті миллион екі жүз сегіз мың жүз алпыс үш) теңгені құрады. 
 

25. Қоғамның өз өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша 
қызметі, сондай-ақ, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) қоғам өндіретін (көрсететін) 
тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының бес және одан да көп 
процентін құрайтын көлемдегі тұтынушылар туралы мағлұмат. 
 
Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) қоғам өндіретін (көрсететін) 
тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының бес және одан да 
көп процентін құрайтын көлемдегі тұтынушылар мыналар: 
 
Тұтынушының атауы мен 

орналасқан жері 
Тауарлар (жұмыстар, 

қызметтер) өнімдерінің түрі 
Қоғам өндіретін тауарлардың 

(жұмыстардың, 
қызметтердің) жалпы 
құнының көлемі, 
процент есебімен 

«SAT Trade» ЖШС 
Алматы қ., Масанчи к-сі, 26-
үй 

Мұнай өнімдері 7,27% 

«Алматы Халықаралық 
Әуежайы» АҚ 
Алматы қ. 

ПМХЗ өндіретін реактивті 
қозғалтқыштарға арналған 
ТС-1/РТ маркалы отын 

31,46% 

«Санжар Трейд фирмасы» 
ЖШС 

Мұнай өнімдері 12,86% 

 
Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) көрсетілетін тауарлардың 
(жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының бес және одан да көп процентін 
құрайтын көлемдегі жеткізушілер мыналар: 
 
Жеткізушінің атауы мен 

орналасқан жері 
Тауарлар (жұмыстар, 

қызметтер) өнімдерінің түрі 
Қоғам өндіретін тауарлардың 

(жұмыстардың, 
қызметтердің) жалпы 

құнының көлемі 
«SAT Atyrau» ЖШС Мұнай өнімдері 8,78% 
«SAT Petrochemicals» ЖШС Пентан-гексан жігі 7,25% 
«Нефтепродукт LTD» ЖШС Мұнай өнімдері 13,57% 
«СТ-Продакс» ЖШС Мұнай өнімдері 27,29% 
«Трансхлеб» ЖШС Жылжымайтын мүлік 32,26% 
 
26. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар: 
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1) мезгілдік сипаттағы қызмет түрлері, олардың қоғамның жалпы табысындағы үлесі: 
 
Қоғам мезгілдік сипаттағы қызметпен айналыспайды. 
 
2) акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізат (жұмыстар, қызметтер) 
құрамында импорттың үлесі мен акционерлік қоғам экспортқа өткізетін өнімнің жалпы 
өткізілетін өнім (жұмыстар, қызметтер) көлеміндегі үлесі: 
 
Шикізат тауарлары (жұмыстары, қызметтері) экспортының үлесі 31% құрайды 
Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) импортының үлесі 0,1% құрайды 
 
3) акционерлік қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы мағлұмат: 
 
Қоғам сот процестеріне қатысып отырған жоқ.  
 
4) акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына уәкілетті мемлекеттік 
мекемелер және (немесе) сот тарапынан соңғы жылдың ішінде салынған барлық 
әкімшіліктік жазалар туралы мағлұмат: 
 
Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларына әкімшіліктік жазалар салынған емес.  
 
5) тәуекел факторлары: 
 
Тәуекел факторлары анықталмаған. 

  
 

4. Қоғамның қаржылық жағдайы 
 
27. Инвестициялар. 

 
Бұл тармақта мыналар ашықталады: 

Басқа ұйымдардың капиталына салынған ұзақ мерзімді инвестициялар туралы, құнды 
қағаздар жиынының құрылымы туралы (сатып алу күнін көрсетіңіз), басқа инвестициялар 
туралы мағлұмат көрсетіледі. 
 
Қоғамның инвестициялар жиынын басқарудағы, басқа ұйымдардың капиталына қатысудағы 
стратегиясының қысқаша сипаттамасын беру қажет (ондай ұйымдардың атауы мен мекен-
жайын көрсетіңіз). 
 
Басқа ұйымдардың капиталына қатысудың негізгі стратегиясы – Қоғамның 
капиталын ұлғайту. 
 

Инвестиция-
ларды сатып 
алу күні 

Жарғылық  
капиталдағы 

үлес 
(акциялар 
саны) 

Ұйымның атауы мен орналасқан 
жері 

Сома, теңге 

23.02.04 50% 
«КазТрубПром» ЖШС 
Орал қ., Ковыльная к-сі, 12-үй 

6 975 000.00 

14.04.04 50% 
«ERP-сервис» ЖШС 
Астана қ., Сарыарқа ауданы, 
Ирченко к-сі, 12-үй, 94-пәтер 

2 450 000.00 

18.05.04 50% 
«VILED INTERNATIONAL» ЖШС 
Алматы қ., Самал-2, 67-үй 156 043 600.00 

27.07.04 100% 
«SAT Petrochemicals» ЖШС 
Алматы қ., Масанчи к-сі, 26-үй 

100 000.00 
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18.08.04 50% 
«VILED GROUP» ЖШС 
Алматы қ., Самал-2, 67-үй 

50 000.00 

06.10.04 100% 
«SAT Development» ЖШС 
Алматы қ., Сәтпаев к-сі, 29 Д 

100 000.00 

01.01.05 40% 
«Мұнай Дария» ЖШС 
Алматы қ., Панфилов к-сі, 109-
үй 

40 000.00 

17.01.05 50% 
«AL`MA» (АЛЬМА) ЖШС 
Алматы қ., Қонаев к-сі, 181-үй 

50 000.00 

27.01.05 50% 
«Heritage» ЖШС 
Алматы қ., Төле би к-сі, 196-үй, 
13-пәтер 

50 000.00 

02.02.05 70% 
«Қасқыр Security» ЖШС 
Алматы қ., Қожамқұлов к-сі, 
271-үй 

2 100 000.00 

21.02.05 100% 
«Дибек Ат клубы» ЖШС 
Алматы қ., Фонвизин к-сі/ 
Армянская к-сі, 30/8 

87 200.00 

15.04.05 100% 
«Промтехмонтаж-KIV» ЖШС 
Атырау қ., Атамбаев к-сі, 60-үй   

273 660 000.00 

05.05.05 100% 
«SAT Aktau» ЖШС 
Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 100 000.00 

05.05.05 100% 
«SAT Atyrau» ЖШС 
Атырау қ., Севастополь к-сі, 
10 А 

100 000.00 

13.05.05 100% 
«Бейбарыс Ақтаусервис» ЖШС 
Ақтау қ., 8-ықшамаудан, 39 А 
ғимараты 

83 000.00 

27.08.05 100% 
«Восток-Мұнай» ЖШС 
Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 
142-үй 

100 000.00 

13.09.05 50% 
«Просвещенец 2003» ЖШС 
Алматы қ., Горная к-сі, 439-үй 

27 500 000.00 

21.10.05 100% 
«Ақтау Битумы» ЖШС 
Маңғыстау облысы, Ақтау қ.,  
14-ықшамаудан, 33-ғимарат 

100 000.00 

 

04.11.05 49% 

«EOS RISQ KAZAKHSTAN» 
Сақтандыру брокері» (ЕОС 
РИСК КАЗАХСТАН) ЖШС 
Алматы қ., Республика алаңы, 
15-үй, 111-офис 

4 900 000.00 

07.12.05 100% 
«SAT Trade» ЖШС 
Алматы қ., Масанчи к-сі, 26-үй 

100 000.00 

02.02.06 100% 
«Нью Даукен» ЖШС 
Алматы қ., Зенков к-сі, 71-үй 

297 345 773.00 

07.02.06 
 

90% 
«Alfa Technologies» ЖШС 
Алматы қ., Сәтпаев к-сі, 29 Д 

94 500.00 

19.05.06 100% 
«Астананефтехим» ЖШС 
Астана қ., Сарыарқа ауданы, 
Гете к-сі, 4-үй 

100 000.00 

11.01.05 
85000 
акция 

«Kazakhstan Petrochemical  
Industries» АҚ 
Алматы қ., Масанчи к-сі, 26-үй 

3 909 500 
000.00 

02.03.05 
32490 
акция 

«ҚР Жокей клубы» АҚ 
47 805 000.00 
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04.03.05 
4440000 
акция 

«Трубремцентр» АҚ 
Ақтау қ., 11-ықшамаудан, 37-үй  

445 879 896.00 

11.04.05 
333234 
акция 

«Өскемен арматура зауыты» 
АҚ 
Өскемен қ., Новая Гавань 
ауылы 

1 690 004 
678.40 

21.10.05 
1000000 
акция 

«Эталон Өнеркәсіптік 
компаниясы» АҚ 
Алматы қ., Қонаев к-сі, 32-үй 

10 567 163 
000.00 

22.12.04 
49000 
акция 

«SAT Airlines» АҚ 
Алматы қ., Чайковский к-сі, 95-
үй 

49 000 000.00 

01.03.06 
227512 
акция 

«Қазақстанкаспийшельф» АҚ 
Астана қ., Алматы ауданы, 
Ш. Айманов к-сі, 30-б 

565 001 241.70 

26.06.06 
60375 
акция 

«Қазгеокосмос» АҚ 
Манас к-сі, 34 А/8, 7- қабат 68 948 250.00 

Инвести-
циялардың 
барлығы 

 
  

18 115 531 
139.10 

 
28. Дебиторлық берешек.  

 
Бұл тармақта мыналар ашықталады: 

1) акционерлік қоғам алдында қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан артық 
проценті мөлшеріндегі қысқа және ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі бар ұйымдардың 
атауы мен орналасқан жері: 
 
1) «Сумеру» ЖШС (Алматы қ., Төле би к-сі, 55-үй) – 2 398 258 073-00 теңге 
сомасында берешегі бар. 
 
2) дебиторлық берешекті қайтару мерзімдері туралы ақпарат: 
 
1) «Сумеру» ЖШС – қайтару мерзімі – 2006 жылдың 4 тоқсаны. 
 
3) алдағы он екі ай ішінде қайтарылуға тиіс сомалар тоқсан бойынша бөлініп, қалған 
сомалар жылдарға бөлініп көрсетіледі: жоқ 
 
29. Активтер. 
 
Қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан артық процентін құрайтын қоғамның 
мүлкінің сипаттамасы: 
 
Активтердің баланстық құны 2006 жылғы 01 шілдеге қарай 36 814 844 000 (отыз 
алты миллиард сегіз жүз он төрт миллион сегіз жүз қырық төрт мың) теңгені 
құрады. 
 
Жалпы ауданы 8,12 га-ға тең жер телімі, кадастрлық нөмірі 03-047-531-071, құны 
3 719 907 000-00 теңгені құрайды, орналасқан мекен-жайы: Алматы облысы, 
Қарасай ауданы, шамамен Алматы темір жолының бұрынғы «Локомотив» атты 
пионерлагері орналасқан жер. 
 
30. Қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мағлұмат. 
 
• Қоғамның меншікті капиталы 2006 жылғы 01 шілдеге қарай 3 978 597 000 

(үш миллиард тоғыз жүз жетпіс сегіз миллион бес жұз тоқсан жеті мың) 
теңгені құрады, 
соның ішінде 
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• Қоғамның жарғылық капиталы 2006 жылғы 01 шілдеге қарай 100 000 (жүз 
мың) теңгені құрады. 

 
31. Заемдар. 
 
Бұл тармақта облигациялар шығарылымдары, банк заемдары мен несие желілері туралы 
ақпарат ашылады. Заемдар туралы ақпарат міндеттемелер валютасы тұрғысынан және 
оларды атқару мерзімдері бойынша сипатталады. Валюталар түрлері бойынша жылдық 
өлшеммен орташа проценттік мөлшерлеме көрсетіледі, алдағы он екі ай ішінде өтелуге 
тиісті сомалар тоқсан бойынша бөлініп, қалған сомалар жылдарға бөлініп көрсетіледі. 
 
Қоғам облигациялар шығаруды жүзеге асырған емес. 
2006 жылғы 01 шілдеге қарайғы жағдайы бойынша қоғам банктік заем тартуды 
жүзеге асырған. 
Банктік заемдар бойынша ақпарат осы проспектінің №1 Қосымшасында 
келтірілген. 
 
32. Қоғамның жалпы негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты кредиторлық берешегі 
(жеткізушілер алдындағы берешек, алынған алдын ала төлемдер): 

1) олардың алдында қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан артық 
проценті мөлшерінде қоғамның берешегі бар ұйымдардың атауы мен орналасқан жері 
көрсетіледі: 

 
«ҚазМұнайГаз» (Астана қ.) – берешегінің сомасы 3 209 500 000 (үш миллиард екі 
жүз тоғыз миллион бес жүз мың) теңге. 
 

2) кредиторлық берешекті қайтару мерзімдері бойынша; алдағы он екі ай ішінде 
қайтарылуға тиіс сомалар тоқсан бойынша бөлініп, қалған сомалар жылдарға бөлініп 
көрсетіледі: 

 
Қайтару мерзімі – 2006 жылдың 4 тоқсаны. 
  
Ескерту: Қоғамның барлық берешегі қысқа мерзімді болып табылады және қайтару мерзімі 
2006 жылғы «31» желтоқсанға дейін ғана. 

  
 

5. Қаржылық ұйымдардың қаржылық жағдайы 
 

Қоғам қаржылық ұйым болып табылмайды. 
33-43-ші тармақтар толтырылмайды. 
 

6. Құнды қағаздардың шығарылуы туралы мағлұмат 
 
Тіркелген құнды қағаздар шығару орын алған емес. 
44-ші тармақ толтырылмайды. 

 
7. Жарияланған акцияларды шығару туралы мағлұмат 

 
45. Қоғам акциялары туралы мағлұмат: 
 
1) акциялардың саны, түрлері: 
жай акциялар – 100 000 дана. 
 
2) құрылтайшылар арасында орналастырылып отырған акциялардың саны, түрлері: 
жай акциялар – 100 000 дана.  
 
3) құрылтайшы төлейтін бір акцияның атаулы құны:  
18 841,16 (он сегіз мың сегіз жүз қырық бір теңге он алты тиын) теңге. 
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4) артықшылықты акциялар бойынша кепілдендірілген дивиденд мөлшері. 
Қоғам артықшылықты акциялар шығарылымын жүзеге асырған жоқ.  
 
46. Қоғамның конверсияланатын құнды қағаздары. 
 
Қоғам конверсияланатын құнды қағаздар шығарылымын жүзеге асырған жоқ. 
 
47. Төлем агенті туралы мағлұмат. 
 
Қоғам төлем агентінің қызметтерін пайдаланған жоқ. 
 
48. Акционерлік қоғам тіркеушісі туралы мағлұмат. 
 
Қоғамның тіркеушісі – «Құнды қағаздарды тіркеу жүйесі» Акционерлік қоғамы 
(қысқаша атауы «ҚҚТЖ» АҚ) 
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Мұратбаев к-cі, 75 
байланыс телефондары: 53-57-90, 53-71-77.  
Лицензия № 0406200345 Қазақстан Республикасының Қаржылық нарық пен 
қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау Агенттігі тарапынан 10.03.2005 ж. 
берілген. 
Құнды қағаздарды ұстаушылар тізілімін жүргізу келісім-шарты № 000-А-00006, 
қол қойылған күні – 2006 жылғы 01 қыркүйек. 

 
8. Қосымша ережелер 

 
49. Акцияларды шығаруға жұмсалатын шығындар сомасы. 
 
Қоғам жарияланған акцияларды шығаруға байланысты шығындар жасамады. 
 
50. Инвесторларға арналған ақпарат. 
 
Қоғамның Жарғысымен, осы Қоғамның жарияланған акцияларын шығару туралы 
проспектімен, Қоғам акцияларын орналастыру нәтижелері туралы есептермен 
танысу үшін мына мекен-жайға хабарласыңыз: 
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Төлебаев көшесі, 38.  
Анықтама телефоны: +7 (3272) 777-111. 
www.sat.kz 
      
 
 
 
 
Жалғыз қатысушы шешімі туралы 
19.06.2006 жылғы 
№ S&Co-1-4/20 хаттаманың 
негізінде әрекет ететін 
уәкілеттендірген тұлға        Абдуов Н.Қ. 
 


