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Ескерту: 

Жарияланған акцияларды шығаруды уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуі инвесторларға  
осы Проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстарды 

беруді білдірмейді. 

Жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган  
осы құжаттағы ақпараттардың дұрыстығы үшін жауап бермейді. Акцияларды шығару проспекті 

Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестігіне қатысты ғана 
қарастырылды. 

"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының лауазымды тұлғалары осы Проспектідегі 
ақпараттардың дұрыстығы үшін жауапты болады және мұндағы ақпараттардың барлығының 
дұрыс екенін және инвесторларды акционерлік қоғамға және ол орналастырған акцияларға 

қатысты жаңылыстырмайтынын растайды. 

 

 

Алматы қаласы  

2008 
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1 Бөлім. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1. Акционерлік қоғамның атауы 

(1а тармағы Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясында мазмұндалған). 

1а. Акционерлік қоғамның қазіргі кездегі атауы (2012 жылдың 25 маусымынан осы кезге 
дейін) 

Толық атауы 

 – қазақ тілінде  "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы 

 – орыс тілінде акционерное общество "Казахстанская 
фондовая биржа" 

 – ағылшын тілінде  Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock 
Company 

 Қысқартылған атауы: 

 – қазақ тілінде "Қазақстан қор биржасы" АҚ 

 – орыс тілінде АО "Казахстанская фондовая биржа" 

 – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange JSC; KASE. 

1b. Акционерлік қоғамның осыған дейін белгілі болған атаулары 

 1) 1993 жылғы 30 желтоқсаннан бастап 1994 жылғы 03 наурызға дейін: 

  толық атауы: 

  – орыс тілінде акционерное общество "Казахская 
Межбанковская Валютная Биржа" 

  – ағылшын тілінде Kazakh Interbank Currency Exchange, 
Joint-Stock Company 

  қысқартылған атауы: 

  – орыс тілінде Казахская Межбанковская Валютная Биржа 

  – ағылшын тілінде Kazakh Interbank Currency Exchange 

  атаудың аббревиатурасы: 

  – орыс тілінде КМВБ 

  – ағылшын тілінде KICE 

 2) 1994 жылғы 03 наурыздан бастап 1995 жылғы 12 шілдеге дейін: 

  толық атауы: 

  – қазақ тілінде Қазақстан Банкаралық Валюта Биржасы 

  – орыс тілінде Казахстанская Межбанковская Валютная 
Биржа 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Interbank Currency Exchange 
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  атаудың аббревиатурасы: 

  – қазақ тілінде ҚБВБ 

  – орыс тілінде КМВБ 

  – ағылшын тілінде KICE 

 3) 1995 жылғы 12 шілдеден бастап 1995 жылғы 20 қазанға дейін: 

  толық атауы: 

  – қазақ тілінде "Қазақстан банкаралық валюта-қор биржасы" 
акционерлік қоғамы 

  – орыс тілінде акционерное общество "Казахстанская 
межбанковская валютно-фондовая биржа" 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Interbank Currency and Stock 
Exchange 

  атаудың аббревиатурасы: 

  – қазақ тілінде ҚБВҚБ 

  – орыс тілінде КМВФБ 

  – ағылшын тілінде KISE 

 4) 1995 жылғы 20 қыркүйектен бастап 1996 жылғы 12 сәуірге дейін: 

  толық атауы: 

  – қазақ тілінде "Қазақстан банкаралық валюта-қор биржасы" 
акционерлік қоғамы 

  – орыс тілінде акционерное общество "Казахстанская 
межбанковская валютно-фондовая биржа" 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Interbank Currency and Stock 
Exchange Incorporated 

  қысқартылған атауы: 

  – қазақ тілінде Қазақстан банкаралық валюта-қор биржасы 

  – орыс тілінде Казахстанская межбанковская валютно-
фондовая биржа 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Interbank Currency and Stock 
Exchange 

  атаудың аббревиатурасы: 

  – қазақ тілінде ҚБВҚБ 

  – орыс тілінде КМВФБ 

  – ағылшын тілінде KISE 

 5) 1996 жылғы 12 сәуірден бастап 1997 жылғы 05 ақпанға дейін: 

  – қазақ тілінде "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы 

  – орыс тілінде акционерное общество "Казахстанская 
фондовая биржа" 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange Incorporated 

 6) 1997 жылғы 05 ақпаннан бастап 1997 жылғы 06 наурызға дейін: 

  толық атауы: 

  – қазақ тілінде "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы 
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  – орыс тілінде акционерное общество "Казахстанская 
фондовая биржа" 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange Incorporated 

  қысқартылған атауы: 

  – қазақ тілінде Қазақстан қор биржасы 

  – орыс тілінде Казахстанская фондовая биржа 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange 

  атаудың аббревиатурасы: 

  – қазақ тілінде ҚҚБ 

  – орыс тілінде КФБ 

  – ағылшын тілінде KASE 

 7) 1997 жылғы 06 наурыздан бастап 1997 жылғы 03 шілдеге дейін: 

  толық атауы: 

  – қазақ тілінде Жабық акционерлік қоғамы "Қазақстан қор 
биржасы" 

  – орыс тілінде Закрытое акционерное общество 
"Казахстанская фондовая биржа" 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange Incorporated 

  қысқартылған атауы: 

  – қазақ тілінде ЖАҚ "Қазақстан қор биржасы" 

  – орыс тілінде ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange 

  атаудың аббревиатурасы: 

  – қазақ тілінде ҚҚБ 

  – орыс тілінде КФБ 

  – ағылшын тілінде KASE 

 8) 1997 жылғы 03 шілдеден бастап 1999 жылғы 16 наурызға дейін: 

  толық атауы: 

  – қазақ тілінде Жабық акционерлік қоғамы "Қазақстан қор 
биржасы" 

  – орыс тілінде Закрытое акционерное общество 
"Казахстанская фондовая биржа" 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange Incorporated 

  қысқартылған атауы: 

  – қазақ тілінде ЖАҚ "Қазақстан қор биржасы" 

  – орыс тілінде ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange Incorporated 

  атаудың аббревиатурасы: KASE 

 9) 1999 жылғы 16 наурыздан бастап 2004 жылғы 07 қаңтарға дейін: 

  толық атауы: 

  – қазақ тілінде Жабық акционерлік қоғамы "Қазақстан қор 
биржасы" 
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  – орыс тілінде Закрытое акционерное общество 
"Казахстанская фондовая биржа" 

  – ағылшын тілінде Closed Corporation Kazakhstan Stock 
Exchange 

  қысқартылған атауы: 

  – қазақ тілінде ЖАҚ "Қазақстан қор биржасы" 

  – орыс тілінде ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange 

  атаудың аббревиатурасы: KASE 

(Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар редакциясына 
сәйкес тармақ 10) және 11) тармақшаларымен толықтырылды). 

 10) 2004 жылдың 07 қаңтарынан 2010 жылдың 29 шілдесіне дейін 

толық атауы: 

  толық атауы: 

  – қазақ тілінде "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы 

  – орыс тілінде акционерное общество "Казахстанская 
фондовая биржа" 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange Incorporated 

  қысқартылған атауы: 

  – қазақ тілінде "Қазақстан қор биржасы" АҚ 

    немесе 

    Қазақстан қор биржасы 

  – орыс тілінде АО "Казахстанская фондовая биржа" 

    немесе 

    Казахстанская фондовая биржа 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange Inc. 

    Kazakhstan Stock Exchange 

  атаудың аббревиатурасы: KASE 

 11) 2010 жылдың 26 шілдесінен 2012 жылдың 25 маусымына дейін 

  толық атауы: 

  – қазақ тілінде "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы 

  – орыс тілінде акционерное общество "Казахстанская 
фондовая биржа" 

  – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock 
Company 

  қысқартылған атауы: 

  – қазақ тілінде "Қазақстан қор биржасы" АҚ 

    немесе 

    Қазақстан қор биржасы 

  – орыс тілінде АО "Казахстанская фондовая биржа" 

    немесе 

    Казахстанская фондовая биржа 
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  – ағылшын тілінде Kazakhstan Stock Exchange JSC. 

    Kazakhstan Stock Exchange 

  атаудың аббревиатурасы: KASE 

1c. Акционерлік қоғамның қайта ұйымдастырылуы және оның қайта ұйымдастырылған 
заңды тұлғалар мен акционерлік қоғамға қатысты құқық мирасқорлығы туралы 
мәліметтер 

 1997 жылы акционерлік қоғам оның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 
шешімінің (1997 жылғы 14 сәуірдегі № 11 хаттама) негізінде оның құрамынан "Алматы 
қаржылық құралдар биржасы" жабық акционерлік қоғамын бөліп шығару жолымен қайта 
ұйымдастырылды (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 1997 жылғы 03 
шілдедегі № 1676-1900-АҚ(ИУ) куәлік). 

 1999 жылы акционерлік қоғам оның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 
(1999 жылғы 06 қаңтардағы № 14 хаттама) және "Алматы қаржылық құралдар биржасы" 
жабық акционерлік қоғамының акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының (1999 
жылғы 06 қаңтардағы № 14 хаттама) шешімінің негізінде "Алматы қаржылық құралдар 
биржасы" ЖАҚ акционерлік қоғамына қосылу жолымен қайта ұйымдастырылды (заңды 
тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 1999 жылғы 23 тамыздағы № 1676-1900-АО) 
куәлік). 

2. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер 

2a. Акционерлік қоғамның соңғы мемлекеттік қайта тіркелуі туралы мәліметтер 

 Акционерлік қоғамды соңғы қайта тіркеу Алматы қаласының Әділет басқармасымен жүзеге 
асырылды (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2004 жылғы 07 қаңтардағы 
№ 54214-1910-АҚ куәлік). 

(Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар редакциясына 
сәйкес тармақ екінші бөлімімен толықтырылды). 

 Акционерлік қоғамның жарғысына, заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеуін талап 
етпейтін өзгертулер енгізілуіне байланысты, Алматы қаласы Бостандық ауданының Әділет 
басқармасы 2004 жылдың 07 қаңтарында заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеуі туралы 
№ 1952-1910-01-АО куәлігін берді. 

2b. Акционерлік қоғамның осыған дейін қайта тіркелуі туралы мәліметтер 

 Мемлекеттік қайта тіркеу органы Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 
куәліктің берілен күні және нөмірі 

 Алматы қаласының Алатау аудандық 
әкімшілігі  

1993 жылғы 30 желтоқсан, № 3980 
(бастапқы мемлекеттік тіркеу) 

 Алматы қаласының Алатау аудандық 
әкімшілігі 

1994 жылғы 03 наурыз, № 3980 

 Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігі 

1995 жылғы 12 шілде, № 58791 

 Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігі 

1995 жылғы 20 қыркүйек, № 192-1910-АҚ 

 Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігі 

1996 жылғы 20 ақпан, № 2885-1910-АҚ 

 Алматы қаласының Әділет басқармасы 1996 жылғы 12 сәуір, № 3893-1910-АҚ 

 Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігі 

1996 жылғы 04 қазан, № 1676-1900-АҚ(ИУ) 

 Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігі 

1997 жылғы 06 наурыз, № 1676-1900-АҚ(ИУ) 
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 Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің Жылжымайтын мүлікті және 
заңды тұлғаларды тіркеу бойынша агенттігі  

1997 жылғы 03 шілде, № 1676-1900-АҚ(ИУ) 

 Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің Жылжымайтын мүлікті және 
заңды тұлғаларды тіркеу бойынша агенттігі 

1997 жылғы 29 желтоқсан,  
№ 1676-1900-АҚ(ИУ) 

 Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің Жылжымайтын мүлікті және 
заңды тұлғаларды тіркеу бойынша агенттігі 

1998 жылғы 18 тамыз, № 1676-1900-АҚ 

 Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті  

1999 жылғы 16 наурыз, № 1676-1900-АҚ 

 Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті 

1999 жылғы 11 тамыз, № 1676-1900-АҚ 

 Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті 

2000 жылғы 17 қазан, № 1676-1900-АҚ 

 Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті 

2001 жылғы 13 қыркүйек, № 1676-1900-АҚ 

 Алматы қаласының Әділет басқармасы 2003 жылғы 18 наурыз, № 54214-1910-АҚ 

3. Акционерлік қоғамның салық төлеуші ретіндегі тіркеу нөмірі 

 Акционерлік қоғамның салық төлеуші ретіндегі тіркеу нөмірі (СТН) – 600200049149. 

(4 тармақ Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалды). 

4.  Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондарының және факсінің 
нөмірі, электрондық поштасының мекен-жайы туралы ақпарат 

1 Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Байзақов 
көш., 280, "Almaty Towers" Көпфункциялы кешенінің 
Солтүстік мұнарасы 8 қабат  

2 Пошталық мекен-жайы Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., 140 а/ж 

3 Байланыс телефондарының 

нөмірі 

(727) 237 53 00 

4  Байланыс факсінің нөмірі (727) 296 64 02 

5  e-mail info@kase.kz; kase@kase.kz" 

(5 тармақ Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалды). 

5. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері 

Шоттар түрі Банктердің атауы Банктің 
БСК/SWIFT 

Шоттың №а Валюта 

Ағымдағы шоттар "Банк ЦентрКредит" АҚ KCJBKZKX KZ678560000000501538 КZТ 

"Банк ЦентрКредит"  АҚ KCJBKZKX KZ918560000003128351 USD 

"Банк ЦентрКредит"  АҚ KCJBKZKX KZ248560000000508035 EUR 

"Банк ЦентрКредит"  АҚ KCJBKZKX KZ708560000003128341 RUB 

"HSBC Банк 
Казахстан"  АҚ ЕБ 

HSBCKZKA KZ389490001025741001 КZТ 

"HSBC Қазақстан 
Банк"  АҚ ЕБ 

HSBCKZKA KZ869490001025741010 USD 
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"HSBC Қазақстан 
Банк"  АҚ ЕБ 

HSBCKZKA KZ329490001025741012 EUR 

"Казкоммерцбанк" АҚ KZKOKZKX KZ269261802000361000 КZТ 

"Сбербанк" АҚ ЕБ SABRKZKA KZ04914398914BC03614 КZТ 

Корреспонденттік 

шоттар 

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің 
Монетарлық 
операцияларды есепке 
алу департаменті 
(КШТҚКБ) 

NBRK KZ 
KX 

KZ86125KZT1001300137 KZT 

Deutsche Bank Trust 
Company Americas, Нью-
Йорк қ., АҚШ 

BKTR US 33 04400589 USD 

The Bank of New York 
Mellon, Нью-Йорк қ., АҚШ 

IRVT US 3N 8900260637 USD 

Citibank N.A., Нью-
Йорк қ., АҚШ 

CITI US 33 36206385 USD 

Commerzbank AG, 
Франкфурт қ., Германия 

COBA DE 

FF 

400 8870263 01EUR EUR 

Citibank N.A., Лондон қ., 
Ұлыбритания 

CITI GB 2L 10828785 EUR 

"Сбербанк России" ААҚ, 
БСК 044525225, ЖСН 
7707083893, 
30101810400000000225 
корреспонденттік шоты 
РФ ОБ ММ Мәске қ. 
бойынша № 1 бөлімшесі 

SABRRUMM 30111810900000000300 RUB 

6. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері 

(Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар редакциясына 
сәйкес бірінші бөліміне өзгертулер енгізілді). 

 Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қор биржасы болып 
табылады

1
. Қор биржасы ретіндегі акционерлік қоғамның функциялары Қазақстан 

Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңының 88-
бабының 2-тармағымен анықталған. 

(Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар редакциясына 
сәйкес екінші бөліміне өзгертулер енгізілді). 

 Акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес оның қызметінің негізгі мақсаты болып 
акционерлік қоғамның сауда жүйелерін пайдалана отырып сауда-саттықтарды тікелей 
жүргізу жолымен осы сауда-саттықтарды бағалы қағаздармен және өзге де қаржылық 
құралдармен ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз ету табылады; 
акционерлік қоғамның қызметінің жоғарыда аталғаннан өзге де мақсаттары оның 
органдарымен олардың құзыреті шегінде анықталады; акционерлік қоғамның қызметінің 

                                                      
1
 2007 жылғы 21 шілдеде Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңына 

өзгертулер енгізгенге дейін акционерлік қоғам осы заңның сол кездегі талаптарына сәйкес 
коммерциялық емес ұйым ретінде әрекет етті, көрсетілген күннен соң аталған талап бұл заңнан 
алынып тасталды және акционерлік қоғам өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 
шешімімен (2007 жылғы 23 тамыздағы № 13 хаттама) өзінің түрін коммерциялық емес ұйымнан 
коммерциялық ұйымға өзгертті. 
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пәні болып қор биржасының Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған 
функцияларын және де акционерлік қоғамның қызметінің мақсаттарына сәйкес келетін 
және акционерлік қоғамның жүзеге асыруына Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
тыйым салынбаған өзге де функцияларды жүзеге асыру табылады; акционерлік қоғам 
өзінің қызметінің пәнін жүзеге асыру мақсатында тиісті лицензиялардың негізінде және 
оларға сәйкес мыналарды жүзеге асырады: 

 1) бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының сауда-саттығын ұйымдастыру 
бойынша қызметі; 

 2) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша 
клирингілік қызметі; 

 3) ұлттық және шетел валютасындағы банктік операциялар. 

7. Акционерлiк қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг 
агенттiктерi және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттiктерi берген 
рейтингтік бағалардың болуы туралы мәлiметтер 

 Акционерлік қоғамға және оның бағалы қағаздарына қандай да бір рейтингтік бағалар 
берілмеді. 

7а. Акционерлік қоғамға қаржылық агенттік мәртебесінің берілгендігі туралы мәліметтер 

 Акционерлік қоғамға қаржылық агенттік мәртебесі берілмеді. 

8. Акционерлiк қоғамның барлық филиалдары мен өкiлдіктерінiң атауы, тiркелген күнi, 
орналасқан жерi және пошталық мекен-жайлары 

 Акционерлік қоғамда филиалдар мен өкілдіктер жоқ. 

9. Акционерлiк қоғамның қаржылық есебiне соңғы үш аяқталған қаржы жылында 
аудитті жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың, олардың тиісті 
алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) қатыстылығын көрсете отырып, толық 
ресми атауы (аудитордың тегі, аты, бар болса – әкесiнiң аты). 

 Акционерлiк қоғамның қаржылық есебiне аудитті 2005–2007 жылдары "Қазақстан 
Республикасының аудиторлар палатасы" кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып 
табылатын "BDO Казахстанаудит" ЖШС (аудиторлар: 2005 жыл – Капаева Екатерина 
Борисовна, 2006 жыл – Кошкимбаев Аскархан Есенгельдинович, 2007 жыл – Таипова 
Разия Камалдиновна) жүзеге асырды. 

9а. Соңғы үш аяқталған қаржы жылында тиісті қызмет көрсету үшін шарт жасасқан 
құқықтық және қаржылық мәселелер бойынша кеңесшілердің, олардың тиісті 
алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) қатыстылығын көрсете отырып, толық 
ресми атауы 

 2007 жылғы қарашаға дейінгі кезеңде акционерлік қоғам кеңесшілердің құқықтық және 
қаржылық мәселелер бойынша қызметтерін пайдаланбады. 

 2007 жылғы 05 қарашада акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының қаржыгерлер 
қауымдастығының мүшелері болып табылатын "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ және 
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-мен қаржылық кеңесші және андеррайтер қызметін көрсету 
жөніндегі келісім жасасты. 

10. Акционерлік қоғамның корпорациялық басқару кодексін қабылдаған күні 

 Акционерлік қоғамның корпорациялық басқару кодексі оның акционерлерінің кезектен тыс 
жалпы жиналысының шешімімен бекітілді (2008 жылғы 17 қаңтардағы № 14 хаттама). 

(Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар редакциясына 
сәйкес тармақ екінші бөлімімен толықтырылды). 

 Акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексіне енгізілген № 1 өзгертулер 
акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен (2010 жылдың 28 маусымындағы 
№ 18 хаттама) бекітілген. 
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2 Бөлім. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕРІ 

 

11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі (Биржалық кеңес) 

(11а тармағы Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалған). 

11а. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) қазіргі кездегі 
құрамы  

№№ Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, 
Биржалық кеңес мүшесінің туған жылы 

Биржалық кеңес мүшесінің соңғы үш 
жылдағы және осы кездегі лауазымы

2
 

1 ҚҰРМАНОВ Жанат Бостанұлы 

1962 жылы туылған 

Биржалық кеңестің мүшесі – биржаның 
тәуелсіз директоры 

Биржалық кеңестің Төрағасы 

2008 жылдың 28 наурызынан бастап осы 
кезге дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі –
"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 
жинақтаушы банкі" АҚ тәуелсіз директоры; 

2010 жылдың 11 тамызынан бастап осы кезге 
дейін – Директорлар кеңесі – "Қазақстан 
Халық банкі" АҚ еншілес сақтандыру 
компаниясы "Халық - Казахинстрах" АҚ 
тәуелсіз директоры; 

2010 жылдың 17 тамызынан бастап осы кезге 
дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі –
"Қазақстан Халық банкінің жинақтаушы 
зейнетақы қоры", "Қазақстан Халық банкі" АҚ 
еншілес ұйымы" тәуелсіз директоры; 

2010 жылдың 28 маусымынан бастап осы 
кезге дейін – Биржалық кеңестің мүшесі – 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ тәуелсіз 
директоры (2012 жылдың 31 мамырынан 
бастап осы кезге дейін – Биржалық кеңестің 
Төрағасы); 

2011 жылдың 26 желтоқсанынан бастап осы 
кезге дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі –
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
қызметін қамтамасыз ету орталығы" АҚ 
тәуелсіз директоры; 

2011 жылдың 27 желтоқсанынан бастап 2012 
жылдың 29 мамырына дейін –"Қазақстанның 
тұрғын үй құрылыс жинақтаушы банкі" АҚ 
Директорлар кеңесінің Төрағасы;  

2012 жылдың 23 мамырынан бастап осы кезге 
дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі –
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ 
тәуелсіз директоры; 

Акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысының шешімімен 
(2012 жылдың 30 мамырындағы № 20 
хаттама) Биржалық кеңестің құрамына қайта 
сайланды. 

2 ӘБДІРАЗАҚОВ Елдар Советұлы 

1972 жылы туылған 

Биржалық кеңестің мүшесі 

2006 жылдың 22 тамызынан бастап осы кезге 
дейін – "Сентрас Секьюритиз" АҚ 
Директорлар кеңесінің Төрағасы; 

2007 жылдың 12 сәуірінен бастап осы кезге 

                                                      
2
 Акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) мүшелеренің атқарған қызметтері 

туралы мәліметтер олар сайлау кезінде ұсынған мәліметтерге сәйкес келтірілген. 
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дейін – "Сентрас Капитал" ЖШС директоры; 

2007 жылдың 17 қыркүйегінен бастап осы 
кезге дейін – Председатель Совета 
директоров "ТИАИҚ "Қысқа мерзімді өтімділік 
қоры"; 

2007 жылдың 12 желтоқсанынан бастап осы 
кезге дейін – "ТИАИҚ "Сентрас" Венчур 
қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 

2010 жылдың 14 шілдесінен бастап осы кезге 
дейін – "Коммеск-Өмiр" Сақтандыру 
компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің 
Төрағасы; 

2011 жылдың 18 шілдесінен бастап осы кезге 
дейін – "Центрас-Капитал" Инвестициялық 
компаниясы" ЖАҚ, Ресей Федерациясы, 
Директорлар кеңесінің Төрағасы; 

2012 жылдың 30 мамырынан бастап осы кезге 
дейін – "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық 
кеңесінің мүшесі; 

Акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысының шешімімен 
(2012 жылдың 30 мамырындағы № 20 
хаттама) Биржалық кеңестің құрамына 
сайланды. 

3 АБДРАХМАНОВ Нұрлан Алмасұлы 

1977 жылы туылған 

Биржалық кеңестің мүшесі, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі 

2008 жылдың 23 мамырынан бастап 
2011 жылдың 17 мамырына дейін – Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
Агенттігінің Стратегия және талдау 
департаментінің директоры; 

2011 жылдың 18 мамырынан бастап 
2011 жылдың 12 қазанына дейін – Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржылық 
тұрақтылық департаменті директорының 
орынбасары; 

2012 жылдың 12 қазанынан бастап осы кезге 
дейін – Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Бағылау және қадағалау әдістемесі 
департаментінің директоры; 

2012 жылдың 31 мамырынан бастап осы кезге 
дейін –  Биржалық кеңестің мүшесі. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Төрағасының м.а. 2012 жылдың 
31 мамырында берген № 71 сенімхаты 
негізінде, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің өкілі. 

4 АЛДАМБЕРГЕН Алина Өтемісқызы 

1973 жылы туылған 

Биржалық кеңестің мүшесі – тәуелсіз 
директор 

2008 жылдың 14 наурызынан бастап 
2011 жылдың 15 сәуіріне дейін – Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығы және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қабағалау Агенттігі 
Төрағасының орынбасары; 

2011 жылдың 07 қарашасынан бастап осы 
кезге дейін – Директорлар кеңесінің 
орынбасары – "НГСК КазСтройСервис" АҚ 
тәуелсіз директоры; 
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2011 жылдың 18 мамырынан бастап 
2012 жылдың 24 қаңтарына дейін – 
"Самұрық-Қазына Финанс" ЖШС Бас 
директорының орынбасары; 

2011 жылдың 24 мамырынан бастап осы кезге 
дейін – "Альянс Банк" АҚ Директорлар 
кеңесінің Төрайымы; 

2011 жылдың 30 маусымынан бастап осы 
кезге дейін – "БТА Банк" АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі; 

2011 жылдың 05 шілдесінен бастап осы кезге 
дейін – "Темiрбанк" АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшесі; 

2012 жылдың 24 қаңтарынан бастап осы кезге 
дейін – "Самұрық-Қазына Финанс" ЖШС Бас 
директоры; 

2012 жылдың 27 сәуірінен бастап осы кезге 
дейін – "Темiрбанк" АҚ Директорлар кеңесінің 
Төрайымы; 

2012 жылдың 30 мамырынан бастап осы кезге 
дейін – Биржалық кеңестің мүшесі – 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ тәуелсіз 
директоры; 

Акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысының шешімімен 
(2012 жылдың 30 мамырындағы № 20 
хаттама) Биржалық кеңестің құрамына 
сайланды. 

5 БАЙМАҒАМБЕТОВ Ақылжан Мәлікұлы 

1977 жылы туылған 

Биржалық кеңестің мүшесі, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі 

2007 жылдың 2011 жылға дейін – "Қазақстан 
Халық банкі" АҚ дербес бөлімшелердің 
жетекшісі (банктік операциялардың 
процессингі); 

2011 жылдың маусымынан 2011 жылдың 
тамызына дейін – Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Монетарлық операциялар 
департаменті директорының м.а.; 

2011 жылдың тамызынан бастап осы кезге 
дейін – Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Монетарлық операциялар 
департаментінің директоры; 

2011 жылдың 24 маусымынан бастап осы 
кезге дейін – Биржалық кеңестің мүшесі. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Төрағасының м.а. 2011 жылдың 
24 маусымында берген № 39 сенімхаты және 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Төрағасы 2012 жылдың 26 қаңтарында берген 
№ 46 сенімхаты негізінде, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі. 
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6 БЕКТАСОВ Әбен Ағыбайұлы 

1958 жылы туылған 

Биржалық кеңестің мүшесі, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі 

2006 жылдың наурыз айынан бастап 
2011 жылдың шілдесіне дейін – Ұлттық 
Қауіпсіздік органдарындағы қызметі 
(лауазымы нақтыланбаған); 

2010 жылдың шілде айынан 2011 жылдың 
мамырына дейін – Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің кеңесшісі; 

2011 жылдың 05 мамырынан бастап осы кезге 
дейін – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары; 

2011 жылдың 16 мамырынан бастап осы кезге 
дейін – Биржалық кеңестің мүшесі. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Төрағасының 2011 жылдың 16 мамырындағы 
"Акционер құқықтары бойынша 
өкілеттіліктерді делегациялау туралы" 
№ 112 бұйрығы негізінде, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі. 

7 (Осы жол № 4 өзгертулерге сәйкес алып тасталды). 

8 ҚАБАШЕВ Мақсат Рахымжанұлы 

1967 жылы туылған 

Биржалық кеңестің мүшесі 

2009 жылдың 02 ақпанына бастап 
2013 жылдың 10 қазанына дейін – "Альянс 
Банк" АҚ Басқармасының Төрағасы. 

2014 жылдың 05 наурызынан бастап осы 
кезге дейін "Қазақстан қор биржасы" АҚ 
Президенті және Биржалық кеңестің шешіміне 
(2014 жылдың 04 наурызындағы № 7 отырыс 
хаттамасы) және "Қазақстан қор биржасы" АҚ 
жарғысының 13 бабы 3 тармағының 3) 
тармақшасына сәйкес, қызметі бойынша 
Биржалық кеңестің мүшесі болып табылады. 

(Осы жол № 7 өзгертулерге сәйкес 
өзгертілді). 

9 ҚАРАБАЕВ Дәурен Сапарәлиұлы 

1978 жылы туылған 

Биржалық кеңестің мүшесі 

2007 жылдың наурызынан бастап осы кезге 
дейін – "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ 
Басқарма Төрағасының орынбасары; 

2007 жылдың 23 тамызынан бастап осы кезге 
дейін – "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық 
кеңесінің мүшесі. 

Акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысының шешімімен 
(2012 жылдың 30 мамырындағы 
№ 20 хаттама) Биржалық кеңестің құрамына 
қайта сайланды. 

10 КЫШПАНАКОВ Виктор Алексеевич 

1956 жылы туылған 

Биржалық кеңестің мүшесі 

2005 жылдың ақпанынан бастап осы кезге 
дейін – "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес 
ұйымы – "BCC Invest" АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары; 

2005 жылдың 21 шілдесінен бастап осы кезге 
дейін – "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық 
кеңесінің мүшесі. 

Акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысының шешімімен 
(2012 жылдың 30 мамырындағы № 20 
хаттама) Биржалық кеңестің құрамына қайта 
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сайланды. 

11 ТАШМЕТОВ Мирлан Жапарбекұлы 

1975 жылы туылған 

Биржалық кеңестің мүшесі – тәуелсіз 
директор 

2007 жылдың қазан айынан бастап 
2011 жылдың қыркүйегіне дейін – Басқарушы 
директор – "Сентрас Секьюритиз" АҚ 
Активтерді басқару департаментінің 
директоры; 

2008 жылдың 19 қарашасынан бастап осы 
кезге дейін – Биржалық кеңестің мүшесі –
"Қазақстан қор биржасы" АҚ тәуелсіз 
директоры (2008 жылдың 19 қарашасынан 
бастап 2010 жылдың 28 маусымына дейін – 
Биржалық кеңестің Төрағасы); 

2011 жылдың қазанынан бастап 2012 жылдың 
наурызына дейін – "Қазына Капитал 
Менеджмент" АҚ Басқарма Төрағасының 
Кеңесшісі; 

2012 жылдың марынына бастап осы кезге 
дейін – "Отан" ЖЗҚ" АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары; 

Акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысының шешімімен 
(2012 жылдың 30 мамырындағы № 20 
хаттама) Биржалық кеңестің құрамына қайта 
сайланды. 

12 НҮКІШЕВ Азат Ғалымұлы 

1956 жылы туылған 

Биржалық кеңестің мүшесі – тәуелсіз 
директор 

2004 жылдан бастап 2012 жылдың 
27 тамызына дейін – "Қазақстан жолдары 
АК" АҚ Басқарма Төрағасы; 

2012 жылдың 28 тамызынан бастап осы кезге 
дейін – "Қазақстан жолдары АК" АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі; 

2012 жылдың 11 қазанынан бастап осы кезге 
дейін – Биржалық кеңестің мүшесі –"Қазақстан 
қор биржасы" АҚ тәуелсіз директоры. 

Акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысының шешімімен 
(2012 жылдың 30 мамырындағы № 20 
хаттама) Биржалық кеңестің құрамына 
сайланды. 

13 (Осы жол № 5 толықтыруға сәйкес енгізіліп, № 8 өзгертуге сәйкес алып тасталды) 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Биржалық кеңеске тәуелсіз директор болып 
Н.Б.Дамитов сайланған (2012 жылдың 30 мамырындағы № 20 хаттама). 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау комитеті Н.Б.Дамтовты Биржалық кеңестің мүшесі – тәуелсіз директор болып 
сайлануына Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 1 бабының 
20) тармақшасына сәйкес аффилиирленгендік белгісінің бар болу себебінен, келіспеуіне 
байланысты Биржалық кеңестің мүшесі – тәуелсіз директор Н.Б.Дамитовтың өкілеттілігі 
2012 жылдың 28 шілдесінен бастап тоқтатылды. 

2012 жылдың 10 қазанында болып өткен акционерлердің кезектен тыс жалып жиналысында, 
Биржалық кеңеске Биржалық кеңестің мүшесі – тәуелсіз директор рболып Нүкішев Азат 
Ғалимұлы сайланды (2012 жылдың 10 қазанындағы № 21 хаттама). 

(11b тармағы Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалған). 
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11b. Еншілес және тәуелді ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық 
капиталдағы үлестерінің) жалпы санына директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) 
мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) пайыздық ара 
қатынасы 

Директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) мүшелері акционерлік қоғамның еншілес және 
тәуелді ұйымдарының акциялары (жарғылық капиталындағы үлесі) тиесілі емес. 

(11с тармағы Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалған). 

11с. Еншілес және тәуелді ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық 
капиталдағы үлестерінің) жалпы санына директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) 
мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) пайыздық ара 
қатынасы 

 Директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) мүшелері акционерлік қоғамның еншілес және 
тәуелді ұйымдарының акциялары (жарғылық капиталындағы үлесі) тиесілі емес. 

11d. Директорлар кеңесi (Биржалық кеңес) құрамындағы соңғы екi жыл iшiндегi 
өзгерістер және аталған өзгерістердің себептері 

(Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар редакциясына 
сәйкес бірінші және екінші бөліктері алып тасталды). 

 №№ 
р/с 

Биржалық кеңес мүшесінің (акционерлік 
қоғамның тәуелсіз директорының) тегі, аты, 
әкесінің аты 

Биржалық кеңестің құрамына сайланғаны (енгізілгені) 
және Биржалық кеңес мүшесінің (акционерлік қоғамның 
тәуелсіз директорының) өкілеттіктерінің тоқтатылғаны 
туралы мәліметтер 

 1. АБДРАХМАНОВ Нұрлан Алмасұлы Биржалық кеңестің құрамына 2007 жылғы 23 
тамыздан бастап бағалы қағаздар нарығын 
мемлекеттік реттеуді және қадағалауды 
жүзеге асыратын мемлекеттік органның өкілі 
ретінде енгізілді (Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен 
қаржылық ұйымдарды реттеу және 
қадағалау бойынша агенттігі Төрағасының 
2007 жылғы 23 тамыздағы № 298 бұйрығы). 

Биржалық кеңес мүшесінің өкілеттіктері 
2008 жылғы 23 сәуірден бастап тоқтатылды 
(Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы 
мен қаржылық ұйымдарды реттеу және 
қадағалау бойынша агенттігі Төрағасының 
2008 жылғы 23 сәуірдегі № 167 бұйрығына 
сәйкес). 

 2. АБЕНОВ Кожахан Кожаханұлы  Биржалық кеңестің құрамына акционерлік 
қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысының шешімімен сайланды (2005 
жылғы 21 шілдедегі № 10 хаттама). 

Биржалық кеңес мүшесінің өкілеттіктері 
оның қайтыс болуына байланысты 
тоқтатылды. 
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 3. АЛДАМБЕРГЕН Алина Өтемісқызы Биржалық кеңестің құрамына акционерлік 
қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысының шешімімен жаңа мерзімге 
сайланды (2005 жылғы 21 шілдедегі № 10 
хаттама). 

Биржалық кеңес мүшесінің өкілеттіктері 
2007 жылғы 23 тамызда Биржалық кеңестің 
жаңа құрамын сайлаумен байланысты 
тоқтатылды. 

Биржалық кеңестің құрамына 2008 жылдын 
23 сәуірде қаржы нарығын және қаржылық 
ұйымдарды мемлекеттік реттеуді және 
қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік 
органның өкілі ретінде енгізілді (Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен 
қаржылық ұйымдарды реттеу және 
қадағалау бойынша агенттігі Төрағасының 
2008 жылғы 23 сәуірдегі № 167 бұйрығы). 

 4. АРЫСТАНОВ Аркен Кенесбекұлы Биржалық кеңестің құрамына 2007 жылғы 15 
тамыздан бастап Алматы қаласының өңірлік 
қаржылық орталығының қызметін реттеу 
бойынша уәкілетті мемлекеттік органның 
өкілі ретінде енгізілді (Қазақстан 
Республикасының Алматы қаласының 
өңірлік қаржылық орталығының қызметін 
реттеу бойынша агенттігі Төрағасының 2007 
жылғы 15 тамыздағы № 05-02/195 бұйрығы). 

 5. БАХМУТОВА Елена Леонидовна Биржалық кеңестің құрамына 2004 жылдын 
09 қарашадан бастап қаржы нарығын және 
қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеуді 
және қадағалауды жүзеге асыратын 
мемлекеттік органның өкілі ретінде енгізілді 
(Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы 
мен қаржылық ұйымдарды реттеу және 
қадағалау бойынша агенттігі Төрағасының 
2004 жылғы 09 қарашадағы № 337 
бұйрығы). 

Биржалық кеңес мүшесінің өкілеттіктері 
2006 жылғы 21 маусымнан бастап 
тоқтатылды (Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды 
реттеу және қадағалау бойынша агенттігі 
Төрағасының 2006 жылғы 21 маусымдағы 
№ 247 бұйрығына сәйкес). 

 6. БЕКТАНОВ Қайрат Кәрібайұлы Биржалық кеңестің құрамына акционерлік 
қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысының шешімімен сайланды (2005 
жылғы 21 шілдедегі № 10 хаттама). 

Биржалық кеңес мүшесінің өкілеттіктері 
2007 жылғы 23 тамызда Биржалық кеңестің 
жаңа құрамын сайлаумен байланысты 
тоқтатылды. 
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 7. ДАМИТОВ Қадыржан Қабдошұлы Биржалық кеңестің құрамына (акционерлік 
қоғамның тәуелсіз директоры ретінде) 
акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысының шешімімен сайланды 
(2007 жылғы 23 тамыздағы № 13 хаттама). 

Акционерлік қоғам тәуелсіз директорының 
өкілеттіктері 2007 жылғы 31 қазанда 
тоқтатылды (осы өкілеттіктерден өз еркімен 
бас тартқандығын хабарлаған күн). 

 8. ДЖАНТАЕВ Тимир Булатұлы Биржалық кеңестің құрамына акционерлік 
қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысының шешімімен сайланды (2005 
жылғы 21 шілдедегі № 10 хаттама). 

Биржалық кеңес мүшесінің өкілеттіктері 
2007 жылғы 23 тамызда Биржалық кеңестің 
жаңа құрамын сайлаумен байланысты 
тоқтатылды. 

 9. ЕЛЕМЕСОВ Асқар Раушанұлы Биржалық кеңестің құрамына акционерлік 
қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысының шешімімен сайланды (2007 
жылғы 05 наурыздағы № 12 хаттама). 

Биржалық кеңес мүшесінің өкілеттіктері 
2007 жылғы 23 тамызда Биржалық кеңестің 
жаңа құрамын сайлаумен байланысты 
тоқтатылды. 

 10. ИСКАКОВ Санат Қасымұлы Биржалық кеңестің құрамына акционерлік 
қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысының шешімімен сайланды (2005 
жылғы 21 шілдедегі № 10 хаттама). 

Биржалық кеңес мүшесінің өкілеттіктері 
2006 жылғы 13 шілдеде акционерлік 
қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысының шешімімен тоқтатылды (2006 
жылғы 13 шілдедегі № 11 хаттама). 

 11. КАПЕНОВА Гүлмира 
Енгамеденқызы 

Биржалық кеңестің құрамына акционерлік 
қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысының шешімімен сайланды (2005 
жылғы 21 шілдедегі № 10 хаттама). 

Биржалық кеңес мүшесінің өкілеттіктері 
2007 жылғы 23 тамызда Биржалық кеңестің 
жаңа құрамын сайлаумен байланысты 
тоқтатылды. 

 12. КАРЛАШ Любовь Ивановна Биржалық кеңестің құрамына акционерлік 
қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысының шешімімен сайланды (2005 
жылғы 21 шілдедегі № 10 хаттама). 

Биржалық кеңес мүшесінің өкілеттіктері 
2007 жылғы 23 тамызда Биржалық кеңестің 
жаңа құрамын сайлаумен байланысты 
тоқтатылды. 



"Қазақстан қор биржасы" АҚ акцияларды шығару проспектісі 

 

 18 

 13. КИМ Лев Геннадьевич Биржалық кеңестің құрамына акционерлік 
қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысының шешімімен сайланды (2006 
жылғы 13 шілдедегі № 11 хаттама). 

Биржалық кеңестің құрамына акционерлік 
қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысының шешімімен жаңа мерзімге 
сайланды (2007 жылғы 23 тамыздағы № 13 
хаттама). 

 14. ТОКОБАЕВ Нұрлан Тұрсынбекұлы Биржалық кеңестің құрамына 2006 жылдын 
21 маусымнан бастап қаржы нарығын және 
қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеуді 
және қадағалауды жүзеге асыратын 
мемлекеттік органның өкілі ретінде енгізілді 
(Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы 
мен қаржылық ұйымдарды реттеу және 
қадағалау бойынша агенттігі Төрағасының 
2006 жылғы 21 маусымдағы № 247 
бұйрығы). 

Биржалық кеңес мүшесінің өкілеттіктері 
2007 жылғы 16 ақпаннан бастап тоқтатылды 
(Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы 
мен қаржылық ұйымдарды реттеу және 
қадағалау бойынша агенттігі Төрағасының 
2007 жылғы 16 ақпандағы № 77 бұйрығына 
сәйкес). 

 15. ХАДЖИЕВА Мария Жамаловна Биржалық кеңестің құрамына 2007 жылдын 
16 ақпаннан бастап қаржы нарығын және 
қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеуді 
және қадағалауды жүзеге асыратын 
уәкілетті мемлекеттік органның өкілі ретінде 
енгізілді (Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды 
реттеу және қадағалау бойынша агенттігі 
Төрағасының 2007 жылғы 16 ақпандағы 
№ 77 бұйрығы). 

Биржалық кеңес мүшесінің өкілеттіктері 
2007 жылғы 23 тамыздан бастап 
тоқтатылды (Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды 
реттеу және қадағалау бойынша агенттігі 
Төрағасының 2007 жылғы 23 тамыздағы 
№ 298 бұйрығына сәйкес). 

(12 тармақ Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалды). 

12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) комитеттері 

 1. Биржалық кеңестің бюджет және стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті 

  Бұл комитеттің функцияларына акционерлік қоғам қызметінің стратегиялық және 
бюджеттік жсопарлауының тиіді жүйесін ұйымдастыру, стратегияны, стратегиялық 
жоспарды және акционерлік қоғам қызметінің өзекті тиімділік көрсеткіштерін 
орындауды бақылау, сондай-ақ, бюджет және акционерлік қоғамның бюджеттік 
процедураларын орындауды бақылау кіреді. 
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 2. Аудит жөніндегі Биржалық кеңестің комитеті 

  Бұл комитеттің функцияларына акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есебін 
акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) алдын ала бекітуіне 
берместен бұрын тексеру, аудиторлық есепте көрініс таппаған мәселелерді анықтау 
үшін осы қаржы есебінің аудитін жүзеге асырған аудиторлық ұйыммен әңгімелер өткізу 
және акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне (Биржалық кеңеске) акционерлік 
қоғамның осы қаржылық есебін бекітуге қатысты ұсыныстар беру кіреді. 

 3. Мамандар және сыйақылар жөніндегі Биржалық кеңестің комитеті 

  Бұл комитеттің функцияларына акционерлік қоғамның қызметкерлері қызметінің 
тиімділігін бағалау әдістемесін әзірлеу және акционерлік қоғамның директорлар 
кеңесіне (Биржалық кеңеске) аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша 
акционерлік қоғамның қызметкерлеріне сыйақы беру тәртібін жасауға байланысты 
ұсыныстар әзірлеу кіреді. 

 4. Әлеуметтік сұрақтар, корпоративтік басқару сұрақтары және этика жөніндегі 
Биржалық кеңестің комитеті 

  Бұл Комитеттің функцияларына акционерлік қоғамның қызметкерлеріне әлеуметтік 
көмек көрсету саясатын әзірлеу, әлеуметтік көмек тізімін жасау, әлеуметтік 
сұрақтарды шешуге мүмкіндік туғызу кіреді. 

(2 бөлім Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес 12а тармағымен толықтырылды). 

12a. Акционерлік қоғамның Ішкі аудит қызметі 

СӘРСЕКЕНОВ Мүсілім Ерікұлы, 

1972 жылы туылған 

Ішкі аудит қызметінің аудиторы 

2009 жылдың 05 қаңтарынан бастап 
2010 жылдың 09 наурызына дейін – "Сентрас 
Секьюритиз" АҚ Тәуекел-менеджмент 
басқармасының бастығы 

2010 жылдың 10 наурызынан бастап 

2010 жылдың 30 қыркүйегіне дейін – "Банк 

Позитив Казахстан" АҚ Ішкі бақылау 

департаментінің директоры; 

2010 жылдың 01 қазанынан бастап 2011 жылдың 

30 желтоқсанына дейін – "Альфа Банк" Еншілес 

Банкі" АҚ Ішкі аудит тобының жетекшісі; 

2012 жылдың 01 қазанынан бастап осы кезге 

дейін – "Қазақстан қор биржасы" АҚ Ішкі аудит 

қызмтенің аудиторы; 

Биржалық кеңестің шешімімен (2012 жылдың 

27 қыркүйегіндегі № 19 хаттама) "Қазақстан қор 

биржасы" АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы 

қызметіне тағайындалды. 

Өкілеттілігі: 

– бухгалтерлік есеп жүйелерінің және оған 
негізделген акционерлік қоғамның 
қаржылық есеп берушіліктерінің сенімділігі 
мен тиімділігіне аудит жүргізу; 

– акционердік қоғамның ішкі бақылау 
жүйесінің, соның ішінде тәуекелдерді 
басқару жүйесінің, сенімділігі мен 
тиімділігіне аудит жүргізу; 

– акционерлік қоғам ресурстарын тиімді 
пайдалану және активтерінің сақталуын 
тексеру; 
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– корпоративтік басқару  үдерістеріне, 
этикалық стандарттар мен құндылықтардың 
сақталуына аудит жүргізу; 

– Қазақстан Республикасының заңнамасын 
және акционерлік қоғамның ішкі 
құжаттарының талаптарын орындалуына 
аудит жүргізу; 

– акционерлік қоғамның еншілес 
ұйымдарының аудитін жүргізу; 

– акционерлік қоғамның инспекциялары мен 
аудиттерінің нәтижесі бойынша реттеу және 
қадағалау органдарының, сыртқы 
аудитордың және Ішкі аудит қызметінің 
нсұқауларын уақытылы орындауына аудит 
жүргізу; 

– акционерлік қоғамның ішкі бақылау, 
тәуекелдерді басқару және корпоративтік 
басқару жүйелерін ұйымдастыру бойынша 
Биржалық кеңеске, Басқармаға және 
Президентке кеңес беру. 

13. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы (Басқарма) 

13a. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органының (Басқарманың) құрамы 

№
№ 
п/п 

Басқарма мүшесінің тегі, аты, бар 
болса – әкесінің аты 

Басқарма мүшесінің соңғы үш жылдағы және осы кездегі 
лауазымы (хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосып атқару) 

1. ҚАБАШЕВ Мақсат 
Рахымжанұлы 

1967 жылы туылған 

Президент (қызметі бойынша 
акционерлік қоғам 
Басқармасының төрағасы) 

2009 жылдың 02 ақпанына бастап 2013 жылдың 
10 қазанына дейін – "Альянс Банк" АҚ 
Басқармасының Төрағасы. 

2014 жылдың 05 наурызынан бастап осы кезге дейін 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ Президенті. 

Уәкілеттілігі: 

Акционерлік қоғамның қызметіне жалпы жетекшілікті 
жүзеге асырады, соның ішінде: 

1) және Биржалық кеңесінің шешімдерін 
орындауды ұйымдастырады; 

2) Биржалық кеңестің жұмысын, корпоративтік 
хатшы және Ішкі аудит қызметімен өзара 
қызметтестігін ұйымдастырады; 

3) акционерлік қоғамның атқарушы органының 
жұмысын ұйымдастырады;  

4) басқарушы директорлардың, қаржы 
директорының, HR-директорының, PR-
директорының, Листинг департаментінің, 
Бухгалтерияның, Заң бөлімінің, Халықаралық 
қатынастар мен маркетинг бөлімінің,  
HR-қызметінің, PR-қызметінің, Ақпараттық 
техникалық қауіпсіздік қызметінің қызметтерін 
бақылайды; 

5) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес 
алқалы органдардың жұмысына, сондай-ақ 
акционерлік қоғамның еншілес ұйымдарының 
алқалы органдарының жұмысына қатысады; 

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
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және акционерлік қоғамның ішкі құжаттарында 
қарастырылған, өзге де өкілеттіліктерін жүзеге 
асырады. 

2. САБИТОВ Идель 
Марсильевич 

1967 жылы туылған 

Бірінші Вице-президент 

 

2002 жылдың 08 мамырынан бастап осы кезге дейін 
– "Қазақстан қор биржасы" АҚ Бірінші Вице-
президенті; 

2012 жылдың 23 мамырынан бастап осы кезге дейін 
– "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ  
Директорлар кеңесінің мүшесі. 

Уәкілеттілігі: 

1) басқарушы директордың – Сауда-саттық 
департаментінің директорының, Ақпараттық 
технологиялық департаментінің директорының, 
Сауда-саттық департаментінің және Жобаларды 
дамыту бөлімінің жұмысын үйлестіру және 
қызметін бақылау; 

2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес 
алқалы органдардың жұмысына, сондай-ақ 
акционерлік қоғамның еншілес ұйымдарының 
алқалы органдарының жұмысына қатысады; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
және акционерлік қоғамның ішкі құжаттарында 
қарастырылған, өзге де өкілеттіліктерін жүзеге 
асырады. 

3. ЦАЛЮК Андрей Юрьевич 

1960 жылы туылған 

Вице-президент 

 

2007 жылдың 11 қазанынан бастап осы кезге дейін – 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ Вице-президенті. 

Уәкілеттілігі: 

1) басқарушы директордың – Ақпарат және талдау 
департаментінің, Қадағалау бөлімінің және 
Тәуекелдерді басқару қызметінің  жұмысын 
үйлестіру және қызметін бақылау, сондай-ақ 
акционерлік қоғамның, қаржы ұйымы ретінде, 
пруденциалдық нормативтерді орындауын 
бақылау; 

2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес 
алқалы органдардың жұмысына, сондай-ақ 
акционерлік қоғамның еншілес ұйымдарының 
алқалы органдарының жұмысына қатысады; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
және акционерлік қоғамның ішкі құжаттарында 
қарастырылған, өзге де өкілеттіліктерін жүзеге 
асырады. 

4. ХОРОШЕВСКАЯ Наталья 
Юрьевна 

1973 жылы туылған 

Вице-президент 

2007 жылдың 18 қазанынан бастап 2013 жылдың 
30 маусымына дейін – "Қахзақстан қор биржасы" АҚ 
Ақпарат және талдау департаментінің директоры; 

2013 жылдың 01 наурызынан бастап осы кезге дейін 
– "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқарма мүшесі; 

2013 жылдың 30 қыркүйегінен 01 шілдесіне дейін с 
01 июля по 30 сентября 2013 года – "Қазақстан қор 
биржасы" АҚ  басқарушы директоры; 

2013 жылдың 01 қазанынан бастап "Қазақстан қор 
биржасы" АҚ Вице-президенті. 

Уәкілеттілігі: 

1) Есеп айырысу палатасы, Клирингілік палата 
және Мониторинг бөлімінің жұмысын үйлестіру 
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және қызметін бақылау; 

2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес 
алқалы органдардың жұмысына, сондай-ақ 
акционерлік қоғамның еншілес ұйымдарының 
алқалы органдарының жұмысына қатысады; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
және акционерлік қоғамның ішкі құжаттарында 
қарастырылған, өзге де уәкілеттіліктерін жүзеге 
асырады. 

(Осы тармақ № 1 өзгертулер мен толықтыруларға, №№ 2, 3, 4, 6 және 7 өзгертулерге 
сәйкес өзгертілген). 

13b. Акционерлiк қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына акционерлік 
қоғамның алқалы атқарушы органының (Басқарманың) мүшелерiне тиесiлi дауыс 
беретін акциялардың проценттiк ара қатынасы 

 Алқалы атқарушы органның (Басқарма) мүшелері акционерлік қоғамның акционерлері 
болып табылмайды. 

14. Соңғы қаржы жылында акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің (Биржалық 
кеңестің) мүшелеріне, сонымен қатар алқалы атқарушы органының (Басқарманың) 
мүшелеріне төленген және ұсынылған сыйақының және жалақының, сонымен қатар 
жеңілдіктердің жалпы сомасы 

 2007 жылы акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) мүшелеріне 
есептелген сыйақының жалпы мөлшері 13.681 мың теңгені құрады. 

 Соңғы үш айда (2008 жылғы сәуір, мамыр және маусым) акционерлік қоғамның 
директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) мүшелеріне есептелген сыйақының жалпы 
мөлшері 4.274 мың теңгені құрады. 

 2007 жылы акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне қандай да бір 
жеңілдіктер берілмеді. 

 2007 жылы акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органының (Басқарманың) мүшелеріне 
есептелген жалақының жалпы сомасы (лауазымдық айлықақылар мен сыйлықақыларды 
қосқанда) 79.632 мың теңгені құрады. 

 Соңғы үш айда (2008 жылғы сәуір, мамыр және маусым) акционерлік қоғамның алқалы 
атқарушы органының (Басқарманың) мүшелеріне есептелген жалақының жалпы сомасы 
(лауазымдық айлықақылар мен сыйлықақыларды қосқанда) 23.415 мың теңгені құрады. 

 2007 жылы акционерлік қоғамның Басқармасының мүшелеріне қандай да бір жеңілдіктер 
берілмеді. 

15. Акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы 

15а. Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері және олардың басшылары туралы 
мәліметтер 

№№ 
р/с 

Құрылымдық бөлімшенің және оның құрамына 
кіретін бөлімшелердің атауы  

Құрылымдық бөлімшенің басшысының және осы 
құрылымдық бөлімшенің құрамына кіретін 
бөлімшелердің басшыларының тегі, аты, 
әкесінің аты және туған жылы 

1.  Заң бөлімі  

2.  Бухгалтерия РЯБУШКИНА Людмила Антоновна 

(1951 жылы туған) 

3.  Есеп палатасы  САЙДЕНОВА Майя Галимуллақызы 

(1970 жылы туған) 

4.  Сауда-саттық департаменті: МАЖЕКЕНОВ Ермек Булатұлы 

(1974 жылы туған) 
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 Сауда-саттықты ұйымдастыру және жүргізу 
бөлімі  

Сауда технологиялары бөлімі  

Қадағалау бөлімі 

– 

– 

– 

5.  Листинг департаменті: ЦАЛЮК Галина Анатольевна 

(1959 жылы туған) 

 Қарыздық құнды қағаздар листингі бөлімі 

Бағалы қағаздар листингі бөлімі 

Мониторинг бөлімі 

Кауленова М.Е. (1980 жылы туған) 

Пак Г.И. (1981 жылы туған) 

Литвинов В.С. (1982 жылы туған) 

6.  Ақпарат және талдау департаменті: ХОРОШЕВСКАЯ Наталья Юрьевна 

(1973 жылы туған) 

 Ақпарат бөлімі 

Жаңалықтар бөлімі 

Талдау бөлімі 

Индекстер бөлімі 

Аударма қызметі 

Есимова З.Е. (1971 жылы туған) 

Кузнецова Н.А. (1968 жылы туған) 

Дзюбайло Р.С. (1987 жылы туған) 

Габдеева Р.Р. (1978 жылы туған) 

– 

7.  Бағдарламалық қамтамасыз ету 
департаменті 

СӘБИТОВ Идель Марсильевич 

(1967 жылы туған) 

 Перспективалық зерттеулер бөлімі 

Кеңселік бағдарламаларды жасау және оларға 
қызмет көрсету бөлімі 

Жүйелік әкімшілік бөлімі 

Интернет–жобаларды дамыту бөлімі 

Кассин В.В. (1975 жылы туған) 

Полищук Ю.И. (1976 жылы туған) 
 

Мачкасов А.С. (1978 жылы туған) 

Брылов П.А. (1986 жылы туған) 

8.  Жобаларды дамыту бөлімі МАСАЛИНА Алия Маратқызы 

(1971 жылы туған) 

9.  Қоғаммен байланыс жөніндегі бөлім АХМЕДОВА Гульнара 
Зийнатуллақызы 

(1972 жылы туған) 

10.  Халықаралық қатынастар бөлімі ТУРГУЛОВА Амина Серикқызы 

(1978 жылы туған) 

11.  Жалпы бөлім: 

 

ШИБАНОВА Ольга Ивановна 

(1958 жылы туған) 

 Техникалық қамтамасыз ету секторы Барышников А.А. (1976 жылы туған) 

15b. Акционерлiк қоғам қызметкерлерiнiң, оның iшiнде акционерлiк қоғам филиалдары 
мен өкiлдіктері қызметкерлерiнiң жалпы саны 

 Акционерлік қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны 2008 жылғы 01 шілдедегі жағдай 
бойынша 91 адамды құрады. 

 Акционерлік қоғамда филиалдар мен өкілеттіліктері жоқ. 

(15с тармағы Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес; Акциялар шығарылымының проспектіне № 2 өзгертулер редакциясына 
сәйкес мазмұндалды). 

15c. Акционерлiк қоғамның акцияларын иеленетiн акционерлiк қоғамның 
қызметкерлерiнiң жалпы саны және олардың акционерлік қоғам орналастырған 
акциялардың жалпы санындағы проценттік жиынтық үлесi 

Акционерлік қоғамның акцияларын иеленетін қызметкерлерінің жалпы саны – 2, олардың 
ішінде: 
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1) 1.045 (бір мың қырық бес) акциясына иеленген (0,1917 %), акционерлік қоғамның Листинг 
департаментінің директоры Г.А.ЦАЛЮК Г.А.; 

2) акционерлік қоғамның бір акциясына иеленген (0,0001 %), акционерлік қоғамның Сауда-
саттық департаментінің директоры Е.Б.МӘЖЕКЕНОВ. 

Акционерлік қоғамның аталған қызметкерлерінің иелігіндегі акционерлік қоғам акцияларының 
жиынтық үлесі акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санының 
0,1919 % құрайды. 

15d. Акционерлiк қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің басшылары туралы 
мәлiметтер 

 Акционерлік қоғамда филиалдар мен өкілдіктер жоқ. 

(16 тармақ Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалды). 

16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері) 

Акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан көп процентін құрайтын 
жиынтықтағы акционерлік қоғам акцияларын иеленген акционер болып табылады: 

(тармақшаның бірінші абзацы Акциялар шығарылымының проспектіне № 4 өзгертулердің 
редакциясына сәйкес мазмұндалды) 

1) 2013 жылдың 10 маусымынан бастап, акционерлік қоғамның орналастырлыған 
акцияларының жалпы санынан 50.1 % иеленген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Республикалық мемлекеттік мекемесі. 

 Бұл акционердің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ.,  
Көктем-3 ы/а, 21. 

2) (Тармақша акциялар шығарылымы проспектінің №3 өзгертулеріне сәйкес алып 
тасталды. 

(17 тармақ Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалды). 

17. Акционерлік қоғам ірі акционері болып табылатын немесе ұйымның жарғылық 
капиталының он немесе одан көп проценнтік үлесін иеленетін ұйымдар туралы 
мәліметтер 

 1) "Қырғыз қор биржасы" жабық акционерлік қоғамы 

  орналасқан жері: Қырғыз Республикасы, Бішкек қ., Московская көш., 172; 

  ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына, акционерлік қоғамға тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің) пайыздық ара қатынасы – 
10,6%; 

  қызметінің түрі:бағалы қағаздар нарығында сауда-саттық ұйымдастыру; 

  бірінші жетекшісі: Президент ШАМКАНОВ Кумушбек Куручбекович; 

  ұйымның ірі акционері болған немесе жарғылық капиталында үлесінің он және одан 
көп пайызына иеленген күні – 25 желтоқсан 2001 жыл. 

 2) "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" акционерлік қоғамы 

  орналасқан жері: 

  заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қ., Достық д-лы, 291/3а; 

  нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., "Самал-1" ы/а, 28; 

  ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына, акционерлік қоғамға тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің) пайыздық ара қатынасы – 
38,68%; 

  қызметінің түрі: Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар туралы" заңында 
анықталғандай, орталық депозитарийдің функцияларын жүзеге асыру; 



"Қазақстан қор биржасы" АҚ акцияларды шығару проспектісі 

 

 25 

  бірінші жетекшісі: ҚАПЫШЕВ Бақытжан Қабдешұлы; 

  ұйымның ірі акционері болған немесе жарғылық капиталында үлесінің он және одан 
көп пайызына иеленген күні – 06 маусым 2003 жыл. 

 3) "ИРБИС" Қаржы нарықтарының ақпараттық агенттігі" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік 

  орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Төлебаев көш., 38; 

  ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына, акционерлік қоғамға тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің) пайыздық ара қатынасы – 
100%; 

  қызметінің түрі: қаржы нарықтарына қатынасты ақпараттарды жинау, өңдеу, және 
ұсынуды ұйымдастыру, осыға байланысты қызметтер көрсету және тиісті өнімдерді 
өндіру; 

  бірінші жетекшісі: Бас директоры МҰХАМЕДЖАНОВ Евгений Викторович; 

  ұйымның ірі акционері болған немесе жарғылық капиталында үлесінің он және одан 
көп пайызына иеленген күні – 28 тамыз 1998 жыл. 

 4) "eTrade.kz" жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

  орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауд., 
Байзақов көш., 280, "Almaty Towers" Көпфункциялы кешенінің Солтүстік мұнарасы, 4 
қабат, № 401 кабинет; 

  ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына, акционерлік қоғамға тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің) пайыздық ара қатынасы – 
100%; 

  қызметінің түрі: жалғыз қатысушысының қажеттілігіне бағдарламалық қамтуларды 
әзірлеу, қолдау көрсету және модификациялау, сондай-ақ жалғыз қатысушыға және 
өзге тұлғаларға ақпараттық технологиялар аясында өзге де қызметтер көрсету; 

  бірінші жетекшісі: Бас директоры ИВАНОВ Леонид Валерьевич; 

  ұйымның ірі акционері болған немесе жарғылық капиталында үлесінің он және одан 
көп пайызына иеленген күні – 12 шілде 2002 жыл. 

 5) "РТРС" жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

  орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қ., Достық д-лы, 291/3а; 

  ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына, акционерлік қоғамға тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің) пайыздық ара қатынасы – 
50%; 

  қызметінің түрі: акционерлік қоғамның және "Орталық бағалы қағаздар 
депозитарийі" АҚ резервтегі сауда-саттық және есептесу орталығының функцияларын 
атқару, сондай-ақ акционерлік қоғамға және "Орталық бағалы қағаздар 
депозитарийі" АҚ өзге де шаруашылық (қосалқы) мақсаттағы қызметтер көрсету; 

  бірінші жетекшісі: Бас директоры ЖӨКЕНОВ Тұрсынбай Төкенұлы; 

  ұйымның ірі акционері болған немесе жарғылық капиталында үлесінің он және одан 
көп пайызына иеленген күні – 05 сәуір 2005 жыл. 

18. Акционерлік қоғам қатысатын өнеркәсiптiк, банктiк, қаржылық топтар, холдингтер, 
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат 

 1) "Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігі: 

  қысқартылған атауы – "Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы" ЗТБ; 

  орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 67; 

 2) "Қазақстан салық төлеушілер қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігі: 

  қысқартылған атауы – "Қазақстан салық төлеушілер қауымдастығы" ЗТБ; 
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  орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жандосов көшесі, 336 үй, 
32 пәтер; 

 3) World Federation of Exchanges: 

  қысқартылған атауы – WFE; 

  орналасқан жері –176 rue de Rivoli, Paris, France; 

 4) Federation of Euro-Asian Stock Exchanges: 

  қысқартылған атауы (атаудың аббревиатурасы) – FEAS; 

  орналасқан жері – I.M.K.B. Resitpasa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan 34467 Istanbul, 
Turkey; 

 5) Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің Халықаралық биржалары қауымдастығы: 

  қысқартылған атауы (атаудың аббревиатурасы) – МАБ СНГ; 

  орналасқан жері – Ресей Федерациясы, Москва қаласы, Большой Кисловский пер., 13. 

(Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар редакциясына 
сәйкес тармақ 6) – 8) тармақшалармен толықтырылды) 

 6) "Қазақстанның биржалық ассоциациясы" заңды тұлғалар бірлестігі: 

  қысқартылған атауы (аббревиатурасы) – ҚБА; 

  орналасқан жері – 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық д-лы, 136; 

 7) South Asian Federation of Exchanges: 

  қысқартылған атауы – SAFE; 

  орналасқан жері – 96-W, Khyber Plaza, Second Floor, Fazal-ul-Haq Road, Islamabad 
44000, Pakistan; 

 8) The Software & Information Industry Association’s Financial Services Division: 

  қысқартылған атауы – SIIA FISD; 

  орналасқан жері – 1090 Vermont Ave NW Sixth Floor, Washington DC 20005-4095, United 
States of America. 

19. Акционерлiк қоғамның басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мәлiмет 

 1) акционерлік қоғамның тәуелсіз директорын есептемегенде, акционерлік қоғамның 
директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) мүшесімен жақын туыс, сондай-ақ жекжат 
болып табылатын жеке адамдар

3
: 

  – АБДРАЗАКОВ Ельдар Советұлымен: 

   Абдразаков Совет (әкесі, 1941 жылы туған жылы туған); 

   Абдразакова Аимбуби (шешесі, 1948 жылы туған); 

   Исламкулова Алия Кайратқызы (зайыбы, 1973 жылы туған); 

   Абдразаков Талгат Советұлы (ағасы, 1967 жылы туған); 

   Абдразакова Айгуль Советқызы (апайы, 1968 жылы туған); 

   Абдразакова Дамели Ельдарқызы (қызы, 1999 жылы туған); 

   Абдразаков Алан Ельдарұлы (ұлы, 2001 жылы туған); 

   Исламкулов Кайрат Муханметкулұлы (зайыбының әкесі, 1940 жылы туған); 

   Каусова Бибихан (зайыбының шешесі); 

                                                      
3
 Акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) мүшесімен жақын туыс, сондай-ақ 

жекжат болып табылатын жеке адамдар туралы мәліметтер акционерлік қоғамның директорлар 
кеңесінің (Биржалық кеңестің) мүшелері ұсынған ақпараттарға сәйкес келтірілген. 
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   Исламкулов Талгат Кайратұлы (зайыбының ағасы, 1970 жылы туған); 

  – ЖОЛДАСБЕКОВ Азамат Мырзаданұлымен: 

   мәліметтер осы тармақтың 2) тармақшасында келтірілген; 

  – КИМ Лев Геннадьевичпен: 

   Ким Геннадий Львович (әкесі, 1938 жылы туған); 

   Ким Мира (шешесі, 1942 жылы туған); 

   Ким Наталья Авроровна (зайыбы, 1977 жылы туған); 

   Ким Гелена Геннадьевна (апайы, 1964 жылы туған); 

   Ким Наталья Геннадьевна (апайы, 1966 жылы туған); 

   Ким Софья Львовна (қызы, 2001 жылы туған); 

  – КЫШПАНАКОВ Виктор Алексеевичпен: 

   Кышпанаков Алексей Семенович (әкесі, 1920 жылы туған); 

   Троякова Агния Федоровна (шешесі, 1926 жылы туған); 

   Калиева Баршагуль Калиқызы (зайыбы, 1955 жылы туған); 

   Кышпанаков Владимир Алексеевич (ағасы, 1952 жылы туған); 

  – МАМЕШТЕГІ Садуақас Халықсоветұлымен: 

   Мамештеги Халықсоветұлы (әкесі, 1941 жылы туған); 

   Абдраманова Мейрамкуль (шешесі, 1942 жылы туған); 

   Нурбабанова Мира Ержанқызы (зайыбы, 1985 жылы туған); 

   Мелдебекова Шолпан Советқызы (апайы, 1964 жылы туған); 

   Мелдебекова Айман Советқызы (апайы, 1967 жылы туған); 

   Мамештеги Алмас Халыксоветұлы (інісі, 1974 жылы туған); 

   Мамеш Елдос Халыксоветұлы (інісі, 1981 жылы туған); 

   Нурбабанов Ержан Серикжанұлы (зайыбының әкесі, 1961 жылы туған); 

   Ахметжанова Гульжанат Мукатайқызы (зайыбының шешесі, 1957 жылы туған); 

   Нурбабанов Рауан Ержанұлы (зайыбының ағасы, 1983 жылы туған); 

   Нурбабанов Улан Ержанұлы (зайыбының інісі, 1989 жылы туған); 

  – НИЯЗОВ Бахт Булатұлымен: 

   Ниязов Булат Мухамедұлы (әкесі, 1934 жылы туған); 

   Ниязова Зейнекуль Есназарқызы (шешесі, 1941 жылы туған); 

   Каипназарова Жанна Булатқызы (апайы, 1967 жылы туған); 

  – ОСПАНОВ Айдар Идрисұлымен: 

   Оспанов Идрис Малгиждарұлы (әкесі, 1937 жылы туған); 

   Канапьянова Айгуль Канапьянқызы (шешесі, 1948 жылы туған); 

   Оспанова Зауре Анарбекқызы (зайыбы, 1975 жылы туған); 

   Оспанова Карлыгаш Идрисқызы (апайы, 1971 жылы туған); 

   Оспанов Ержан Идрисұлы (ағасы, 1973 жылы туған); 

   Айдарулы Темирлан (ұлы, 1999 жылы туған); 

   Айдарулы Рауан (ұлы, 2003 жылы туған); 
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 2) акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органының (Басқарманың) мүшесімен жақын 
туыс, сондай-ақ жекжат болып табылатын жеке адамдар: 

  – ЖОЛДАСБЕКОВ Азамат Мырзаданұлымен: 

   Жолдасбеков Мырзадан (әкесі, 1936 жылы туған); 

   Кутубаева Жамиля Байжанқызы (шешесі, 1937 жылы туған); 

   Жолдасбекова Елена Николаевна (зайыбы, 1963 жылы туған); 

   Абдымомунова Лейла Мырзаданқызы (қарындасы, 1969 жылы туған); 

   Жолдасбекова Алина Азаматқызы (қызы, 1983 жылы туған); 

   Жолдасбеков Арсен Азаматұлы (ұлы, 1989 жылы туған); 

   Гайдукова Евгения Николаевна (зайыбының сіңлісі, 1975 жылы туған); 

  – СӘБИТОВ Идель Марсильевичпен: 

   Сәбитов Марсиль Михайлович (әкесі, 1930 жылы туған); 

   Сәбитова Лидия Ивановна (шешесі, 1942 жылы туған); 

   Сәбитова Альфия Адамовна (зайыбы, 1968 жылы туған); 

   Сәбитов Ален Идельевич (ұлы, 1991 жылы туған); 

   Сәбитов Ринат Идельевич (ұлы, 1998 жылы туған); 

   Сәбитова Амелия Идельевна (қызы, 2007 жылы туған); 

   Гафеева Равиля Анваровна (зайыбының шешесі, 1947 жылы туған); 

   Гафеев Альфрид Адамович (зайыбының ағасы, 1957 жылы туған); 

   Гафеев Амир Адамович (зайыбының ағасы, 1961 жылы туған); 

   Гафеев Арслан Адамович (зайыбының інісі, 1973 жылы туған); 

  – БАБЕНОВ Булат Базартайұлымен: 

   Бабенов Базартай Айтпайұлы (әкесі, 1952 жылы туған); 

   Бабенова Кенже Мухаметчанқызы (шешесі, 1953 жылы туған); 

   Сулейменова Ляззат Саркытқызы (зайыбы, 1971 жылы туған); 

   Бабенова Жаннат Базартайқызы (қарындасы, 1977 жылы туған); 

   Бабенова Гульмира Базартайқызы (қарындасы, 1981 жылы туған); 

   Бабенов Канат Базартайұлы (інісі, 1985 жылы туған); 

   Бабенова Ажар Булатқызы (қызы, 2001 жылы туған); 

   Бабенова Аружан Булатқызы (қызы, 2004 жылы туған); 

   Сулейменов Саркыт (зайыбының әкесі, 1938 жылы туған); 

   Сулейменова Рысты (зайыбының шешесі, 1945 жылы туған); 

   Сулейменов Нурбек Саркытұлы (зайыбының ағасы, 1962 жылы туған); 

   Сулейменова Капиза Саркытқызы (зайыбының сіңлісі, 1964 жылы туған); 

   Сулейменов Семейхан Саркытұлы (зайыбының ағасы, 1967 жылы туған); 

   Сулейменов Тынышбек Саркытұлы (зайыбының ағасы, 1969 жылы туған); 

   Сулейменова Толкын Саркытқызы (зайыбының сіңлісі, 1973 жылы туған); 

  – ЦАЛЮК Андрей Юрьевичпен: 

   Смык Вера Степановна (шешесі, 1932 жылы туған); 

   Добронравова Яна Геннадьевна (зайыбы, 1977 жылы туған); 
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   Цалюк Александр Юрьевич (інісі, 1968 жылы туған); 

   Добронравов Даниил Андреевич (ұлы, 2006 жылы туған); 

   Цалюк Дмитрий Андреевич (ұлы, 1984 жылы туған); 

   Цалюк Вероника Андреевна (қызы, 1983 жылы туған); 

   Добронравова Лариса Николаевна (зайыбының шешесі, 1946 жылы туған); 

   Петрова Марина Валентиновна (зайыбының сіңлісі, 1982 жылы туған); 

 3) акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке 
тұлғалармен бақыланатын заңды тұлғалар

4
: 

  – АБДРАЗАКОВ Ельдар Советұлымен: 

   "Сентрас Иншуранс" АҚ, Алматы қаласы, Манас көшесі, 32а, офис 201, 202; 

   "Сентрас Секьюритиз" АҚ, Алматы қаласы, Фурманов көшесі, 240г, 9 қабат; 

   "Centras Financial" ЖШС, Алматы қаласы, Манас көшесі, 32а, офис 204; 

   "МКО "Сентрас Кредит" ЖШС, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 60, офис 1; 

   "CS Financial Products" ЖШС, Алматы қаласы, Манас көшесі, 32а, офис 204; 

   "АИФРИ "Жеке капитал қоры" АҚ, Алматы қаласы, Фурманов көшесі, 240г, 9 
қабат; 

  – НИЯЗОВ Бахт Булатұлымен: 

   "REAL-INVEST.kz" қаржы компаниясы" АҚ, Алматы қаласы, "Самал-2" 
ықшамауданы, 104 үй, 5 қабат; 

   "REAL ASSET MANAGEMENT" АҚ, Алматы қаласы, "Самал-2" ықшамауданы, 104 
үй, 5 қабат; 

   "REAL-INVEST RFCA" АҚ, Алматы қаласы, "Самал-2" ықшамауданы, 104 үй, 5 
қабат; 

   "BOSFOR" Тәуекелді инвестициялау акционерлік инвестициялық қоры", Алматы 
қаласы, "Самал-2" ықшамауданы, 104 үй, 5 қабат; 

   "Cocktail Party" ЖШС, Алматы қаласы, "Бағанашыл" ықшамауданы, Алматинская 
көшесі, 7; 

  – ОСПАНОВ Айдар Идрисұлымен: 

   "RESMI" Инвестициялық Қаржылық Үй" АҚ, М. Өзтүрік көшесі, 7; 

  – СӘБИТОВ Идель Марсильевичпен: 

   "eTrade.kz" ЖШС, Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 67 (Басдиректор); 

   "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі", Алматы қаласы, Достық даңғылы, 
291/3а (директорлар кеңесінің мүшесі); 

 4) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) мүшелерімен 
бақыланатын заңды тұлғалардың лауазымды тұлғалары

5
: 

  – АБДРАЗАКОВ Ельдар Советұлымен: 

   Усенов Т.К. ("Сентрас Иншуранс" АҚ Басқарма Төрағасы); 

   Амирбеков М.Б. ("Сентрас Секьюритиз" АҚ Басқарма Төрағасы); 

                                                      
4
 Акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке тұлғалармен 

бақыланатын заңды тұлғалар туралы мәліметтер акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің 
(Биржалық кеңестің) мүшелері ұсынған ақпараттарға сәйкес келтірілді. 

5
 Акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке тұлғалармен 

бақыланатын заңды тұлғалардың лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер акционерлік қоғамның 
директорлар кеңесінің (Биржалық кеңестің) мүшелері ұсынған ақпаратқа сәйкес келтірілді. 
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   Алимбаева Г.К. ("Centras Financial" директоры); 

   Бурабаев М.С. ("МКО "Сентрас Кредит" ЖШС директоры); 

   Салыкбаев А.Б. ("CS Financial Products" ЖШС директоры); 

   Исламкулова А.К. ("АИФРИ "Жеке капитал қоры" АҚ Президенті); 

  – НИЯЗОВ Бахт Булатұлымен: 

   Азымханов Данияр Халидұлы ("REAL-INVEST.kz" қаржы компаниясы" АҚ, 
Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы, "REAL ASSET 
MANAGEMENT" АҚ және "REAL-INVEST RFCA" АҚ Директорлар кеңесінің 
Төрағасы); 

   Васильева Елена Ивановна ("REAL-INVEST.kz" қаржы компаниясы" АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары); 

   Бакиева Дина Бактжанқызы ("REAL-INVEST.kz" қаржы компаниясы" АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары, "REAL ASSET MANAGEMENT" АҚ және "REAL-INVEST 
RFCA" АҚ Басқарма мүшесі); 

   Местоев Дауд Магометович ("REAL ASSET MANAGEMENT" АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі); 

   Тастыгараева Рину Амангелдықызы ("REAL ASSET MANAGEMENT" АҚ Басқарма 
Төрағасы); 

   Белялова Мадина Талгатқызы ("REAL ASSET MANAGEMENT" АҚ Басқарма 
мүшесі,  "BOSFOR" Тәуекелді инвестициялау акционерлік инвестициялық 
қорының" Президенті); 

   Дон Сергей Лазаревич ("REAL-INVEST RFCA" АҚ Басқарма Төрағасы, 
Директорлар кеңесінің мүшесі); 

   Искаков Жарас Амантайұлы ("REAL-INVEST RFCA" АҚ және "BOSFOR" Тәуекелді 
инвестициялау акционерлік инвестициялық қорының" Басқарма мүшесі); 

   Садвакасова Айша ("Cocktail Party" ЖШС директоры); 

  – ОСПАНОВ Айдар Советұлымен: 

   Долгиев Марат Макарбекұлы ("RESMI" Инвестициялық Қаржылық Үй" АҚ 
Басқарма Төрағасының орынбасары); 

 5) акционерлік қоғаммен қолданыстағы шартпен байланыстағы, осы шартқа сәйкес 
акционерлік қоғам қабылдайтын шешімдерді анықтауға құқылы заңды тұлғалар: 

  акционерлік қоғамның "алтын акциясының" иесі ретіндегі Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі. 

20. Акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер 

 2008 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша акционерлік қоғам өзінің келесідей 
аффилиирленген тұлғаларымен бекіткен іс жүзіндегі мәмілелері бойынша міндеттемелерге 
ие: 

 – "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ: 

  2007 жылғы 28 мамырдағы жылжымайтын мүлікті жалға беру шарты (шарттың 
(мәміленің) пәні – акционерлік қоғамның Алматы қаласы, Достық даңғылы, 291/3а 
мекен жайы бойынша орналасқан ғимараттың үй-жайын жалға беруі (жалға берілетін 
үй-жайлардың жалпы көлемі – 717,3 м2), шарттың бағасы (мәміленің сомасы) – жалға 
берудің бір айы үшін 8.177.220 (сегіз миллион жүз жетпіс жеті мың екі жүз жиырма) 
теңге). 

  Аталған шартты жасау күні акционерлік қоғам коммерциялық емес ұйым 
болғандықтан, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар" туралы заңының 
64-бабының 3-тармағына сәйкес аффилиирленген тұлғалары болмады; осыған орай 
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аталған шартты бекіту туралы шешімді акционерлік қоғамның алқалы атқарушы 
органы (Басқарма) қабылдады; 

 – "Сентрас Секьюритиз" АҚ: 

  2007 жылғы 05 қарашадағы қаржылық кеңес беруші және андеррайтер қызметін 
көрсету туралы келісім (келісімнің (мәміленің) пәні - акционерлік қоғамға акционерлік 
қоғамның акцияларын шығару кезінде қаржылық кеңес беруші қызметін, акционерлік 
қоғам акцияларының қосымша шығарылымын орналастыру кезінде андеррайтер 
қызметін көрсету), мәміленің сомасы – акционерлік қоғамның акцияларын 
орналастырудың нәтижесінде алынған соманың 2 %, алайда 12.100.000 (он екі 
миллион жүз мың) теңгеден кем емес); мәміленің сомасы бірдей үлеспен "Сентрас 
Секьюритиз" АҚ-на және аталған келісімге сәйкес акционерлік қоғамның бірлескен 
қаржылық кеңес берушісі және андеррайтері болып табылатын "VISOR Capital" 
(ВИЗОР Капитал) АҚ-на төленеді. 

  Аталған шартты бекіткен күніндегі жағдай бойынша акционерлік қоғамның 
коммерциялық емес ұйым бола отырып, Қазақстан Республикасының "Акционерлік 
қоғамдар туралы" заңының 64-бабының 3-тармағына сәйкес аффилиирленген 
тұлғалары болмады, осыған сәйкес аталған шартты бекіту туралы шешімді 
акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы (Басқарма) қабылдады; 

  Аталған келісімді акционерлік қоғам акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің 
(Биржалық кеңестің) шешімінің негізінде бекітті (2008 жылғы 31 қаңтардағы № 8 
хаттама); 

 – "eTrade.kz" ЖШС: 

  1) бағдарламалық өнімдерді жасауға байланысты тәжірибелік-консрукторлық және 
технологиялық жұмыстарды жасау жөніндегі 2002 жылғы 01 тамыздағы 
мердігерлік шарты (шарттың (мәміленің) пәні – акционерлік қоғам үшін 
бағдарламалық өнімдерді жасауға байланысты тәжірибелік-консрукторлық және 
технологиялық жұмыстарды жасау, қызмет көрсетудің құны (шарттың бағасы) 
шарттың жекелеген қосымшаларымен белгіленеді); 

  2) үшінші тұлғаларға ақпараттық қызмет көрсету жөніндегі 2002 жылғы 20 
қыркүйектегі комиссия шарты (шарттың (мәміленің) пәні – клиенттерге олар 
туралы ақпараттарды Интернетте акционерлік қоғамның сайтында баннерлер 
немесе сайтқа енгізілген Интернет–беттер түрінде орналастыру жолымен 
ақпараттық қызмет көрсету, сыйақы көзделмеген); 

  3) Сертификаттау Орталығының функцияларын орындау жөніндегі 2003 жылғы 28 
қаңтардағы шарт (шарттың (мәміленің) пәні – "eTrade.kz" ЖШС акционерлік 
қоғамға, сонымен қатар Сауда жүйесімен қол жеткізілмеу режимінде жұмыс істеу 
кезінде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-криптографиялық құралдарын 
пайдалану ережелеріне сәйкес сауда жүйелерімен жұмыс істеу құқығына ие 
тұлғаларға қатысты Сертификаттау Орталығының функцияларын орындайды, 
қызметтің құны (шарттың бағасы) шарттың жекелеген қосымшаларымен 
бекітіледі; 

  4) үшінші тұлғалардың "Транзиттік бұйрықтарды беру механизмі" бағдарламалық 
өнімін пайдалануына орай оларға қызмет көрсету жөніндегі 2003 жылғы 28 
наурыздағы комиссия шарты (шарттың (мәміленің) пәні – "eTrade.kz" ЖШС 
акционерлік қоғамның тапсырмасы бойынша брокерлік ұйымдарға және 
Интернет–клиенттерге олардың "Транзиттік бұйрықтарды беру механизмі" 
бағдарламалық өнімін пайдалануына орай қызмет көрсету, шарт бойынша 
сыйақы көзделмеген). 

  Акционерлік қоғамның аталған шарттарды бекітуі туралы шешімді акционерлік 
қоғамның Басқармасы қабылдады; 

 – "ИРБИС " қаржы нарықтарының ақпараттық агенттігі" ЖШС; 

  2002 жылғы 03 маусымдағы әріптестік туралы шарт (шарттың (мәміленің) пәні –
"ИРБИС" қаржы нарықтарының ақпараттық агенттігі" ЖШС негізгі қызметі 
барысындағы акционерлік қоғам туралы ақпараттар тарату, сыйақы көзделмеген). 
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  Акционерлік қоғамның аталған шартты бекітуі туралы шешімді акционерлік қоғамның 
Басқармасы қабылдады. 

 

3 Бөлім. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ 

 

21. Акционерлiк қоғам қызметiнiң негiзгi түрлерiнiң қысқаша сипаты, акционерлiк 
қоғамға бәсекелес болып табылатын ұйымдар туралы мәлiметтер 

 Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлерінің қысқаша сипаттамасы осы Проспектінің 6 
тармағында берілген. 

 Акционерлік қоғам Алматы қаласының өңірлік қаржылық орталығының 2007 жылғы 27 
ақпаннан бастап әрекет ететін арнайы сауда алаңының операторы болып табылады 
(Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және 
қадағалау бойынша агенттігі Төрағасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 74 бұйрығына 
сәйкес). 

 Акционерлік қоғамның Қазақстан Республикасының аумағында бәсекелес-заңды тұлғалары 
жоқ. 

 Акционерлік қоғам өзінің халықаралық бәсекелестері ретінде өздерінің сауда алаңдарына 
орналастыруға және айналымға түсіруге қазақстандық эмитенттердің бағалы қағаздарын 
тартқан, тартып отырған және тартуға мүдделі шетелдік қор биржаларын қарастырады. 

 Акционерлік қоғам қызмет көрсететін ұйымдастырылған қаржы нарығына қатысты 
бәсекелестер болып Қазақстан Республикасының қаржы нарығының жекелеген 
секторларында әрекет ететін ұйымдастырылмаған (биржадан тыс) қорлар табылады. 

22. Акционерлiк қоғам қызметiнiң негiзгi түрлерi бойынша сату (жұмыс, қызмет көрсету) 
кiрiстiлiгiне оң және терiс әсер ететiн факторлар 

 Акционерлік қоғам негізгі кірістерін ұйымдастырылған нарықтың түрлі секторларында 
мәмілелерді жасау кезінде алынатын комиссиялық алымдар түрінде, сонымен қатар 
мүшелік жарналар (кіру кезіндегі және ай сайынғы) және листингтік алымдар (кіру кезіндегі 
және жыл сайынғы) түрінде алады. 

 Осыған орай, акционерлік қоғамның сатуларының (жұмысының, қызметінің) кірістілігі келесі 
факторлармен анықталады: 

 – сыртқы: 

  акционерлік қоғамның мүшелері – қаржы ұйымдарының және олардың клиенттерінің 
сатып алушылық қабілеті және сауда белсендігі; мемлекеттік ұйымдардың және қаржы 
құралдарын сатушылар ретінде мемлекетпен бақыланатын ұйымдардың жүріс-
тұрысы; 

  акционерлік қоғам жүргізетін сауда-саттықта айналыстағы (орналастырылған) қаржы 
құралдарының саудадағы саны және түрлері; сонымен қатар бұл қаржылық 
құралдардың инвестициялық сапасы; ұйымдастырылған қаржы нарығын пайдалана 
отырып акциялардың мемлекеттік пакетін жекешелендіруді жүзеге асыру; 

  акционерлік қоғамның мүшелері болып табылатын немесе мүше болуға ынта білдірген 
қаржы ұйымдарының саны; 

  ұйымдастырылған қаржы нарығын өздері шығарған бағалы қағаздарды және өзге де 
қаржылық құралдарды орналастыру және айналымға түсіру үшін пайдаланатын және 
пайдалануға ынта білдірген ұйымдардың саны, сонымен қатар ұйымдастырылған 
қаржы нарығында орналастырылған (айналымға түсірілген) немесе орналастырылуы 
(айналымға түсірілуі) мүмкін бағалы қағаздар және өзге де қаржылық құралдар 
шығарылымының саны және көлемі (бағалы қағаздар және өзге де қаржылық 
құралдар эмитенттерінің эмиссиялық белсенділігі); 

 – ішкі: 
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  акционерлік қоғамның тарифтері; 

  акционерлік қоғамның қызмет көрсету түрлері және сапасы (соның ішінде акционерлік 
қоғам қызмет көрсететін ұйымдастырылған қаржы нарығының Қазақстан 
Республикасының қаржы нарығының жекелеген секторларында әрекет ететін 
ұйымдастырылмаған (биржадан тыс) нарықтармен бәсекелес қабілеттігі тұрғысынан). 

 Акционерлік қоғамның сатуларының (жұмысының, қызмет көрсетуінің) кірістілігіне әсер 
ететін сыртқы факторлар, өз кезегінде, осыПроспектінің 26 тармағында сипатталған 
факторлардың әсерінде болады. 

 Акционерлік қоғамның тарифтері елеулі бөлімі қаржы нарығының кәсіби қатысушыларының 
қатарынан құралатын, акционерлік қоғамның акционері де, оның қызметін тұтынушы да 
болып табылатын акционерлік қоғамның директорлар кеңесі (Биржалық кеңес) бекітеді. 
Осы орайда туындайтын мүдделер қарама-қайшылығы акционерлік қоғамның тарифтерінің 
өсуін де, төмендеуін де тоқтата отырып демпфирлік әсер етеді. 

 Акционерлік қоғамның қызметінің сапасы және түрлері оның ресурстарының санына және 
сапасына байланысты болады. Осыған сәйкес, акционерлік қоғамның алдында оның 
кадрлық потенциалын, техникасын және технологияларын, нормативтік базасын, 
менеджмент және корпорациялық мәдениет деңгейін жоғары деңгейде ұстауға және 
жетілдіруге қатысты тұрақты міндеті тұрады. 

23. Акционерлік қоғамның лицензиялары (патенттері) және олардың әрекет ету кезеңі, 
зерттеулер мен өнертабыстарға, солардың ішінде қоғам демеушілік ететін 
зерттеушілік өнертабыстарға кеткен шығындары туралы ақпарат 

(Бірінші бөлімі Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалған). 

 Акционерлік қоғамның келесі лицензиялары бар: 

 1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қабағалау комитеті 2012 жылдың 19 шілдесінде берген, бағалы қағаздар 
нарығында қызметтер жүргізуге № 4.2.3/1 лицензиясы. 

  Бұл лицензия бағалы қағаздар нарығында қызметтердің келесі түрлерін жүзеге 
асыруға құқық береді: 

  – бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының сауда-саттығын 
ұйымдастыру бойынша қызмет; 

  – бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша 
клирингілік қызметі. 

 2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қабағалау комитеті 2012 жылдың 19 шілдесінде берген, ұлттық және шетел 
валютасында банктік операцияларды жүргізуге № 5.3.3 лицензиясы. 

  Бұллицензия келесі банктік операцияларды жүргізуге құқық береді: 

  – банктік операциялардың кейбір түрлерін жүзеге асыратын, банктер мен 
ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; 

  – аудару операциялары: жеке және заңды тұлғалардың төлемдер және ақша 
аудару бойынша тапсырмаларын орындау; 

  – заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу. 

 Акционерлік қоғамда қандай да бір патенттер жоқ және қоғам қандай да бір зерттеушілік 
өнертабыстарға демеушілік жасамады. 
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24. Акционерлiк қоғам жұмыс iстеген соңғы екi жыл iшiнде сатылған өнiмдердiң 
(орындалған жұмыстың, қызмет көрсетудiң) көлемi

6
 

 Акционерлік қоғамның өнімді сатуының (жұмысының, қызмет көрсетуінің) кірістілігі негізгі 
емес қызметінің кірістілігін (шығындарын) ескермегенде мыналарды құрады: 

 – 2006 жылы – 734.418 мың теңге; 

 – 2007 жылы – 841.320 мың теңге (жедел бухгалтерлік есептің мәліметтері бойынша). 

 2007 жылы акционерлік қоғамның өнімді сатуының (жұмысының, қызмет көрсетуінің) 
кірістілігі негізгі емес қызметінің кірістілігін (шығындарын) ескермегенде 2006 жылмен 
салыстырғанда 106.902 мың теңгеге (14,6 %) өсті, оның ішінде комиссиялық алымдардың 
сомасын арттыруға – 31.845 мың. теңге, мүшелік жарналарға – 64.063 мың теңге (оның 
ішінде кіретін мүшелік жарналарға – 35.038 мың теңге). 

 Төменде акционерлік қоғамның 2006 және 2007 жылдардағы негізгі кірістерінің қайнар 
көздерін көрсететін мәлеметтер келтірілген. 

 Акционерлік қоғамның 2006 және 2007 жылдардағы сауда айналымының құрылымы 
(млрд. теңге): 

 Биржалық нарық секторы 2006 жылы 2007 жылы Тренд, % 

 акциялар 511,02 1.087,29 +112,8 

 мемлекеттік емес облигациялар 380,25 526,35 +38,4 

 Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздары 

837,09 992,06 +18,5 

 шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздар 0,04 0,03 -21,3 

 халықаралық қаржы ұйымдарының 
облигациялары 

– – 0,0 

 мемлекеттік және мемлекеттік емес 
бағалы қағаздармен репо 
операциялары 

14.345,31 25.700,64 +79,2 

 вексельдер – 0,02 Х 

 шетелдік валюталар 5.277,29 11.199,20 +112,2 

 мерзімді шарттар – – 0,0 

 БАРЛЫҒЫ 21.351,00 39.505,29 +85,0 

 Акционерлік қоғам мүшелерінің 2006 және 2007 жылдардағы саны 

 Мүшелік санаты 2006 жылы 2007 жылы Тренд, % 

 "А" (Алматы қаласының өңірлік 
қаржылық орталығының арнайы сауда 
алаңында айналыстағы барлық қаржы 
құралдарының сауда-саттығына 
қатысу құқығымен) 

– 17 Х 

 "В" (шетелдік валюталардың сауда-
саттығына қатысу құқығымен) 

29 29 0,0 

 "С" (мерзімді шарттардың сауда-
саттығына қатысу құқығымен) 

5 5 0,0 

                                                      
6
 (Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар редакциясына 

сәйкес алып тасталды). 
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 "К" (Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздарының, 
солардың ішінде жергілікті атқарушы 
органдардың бағалы қағзадарының 
сауда-саттығына қатысу құқығымен) 

64 81 +26,6 

 "Р" (акционерлік қоғамның ресми 
тізіміне енгізілген мемлекеттік емес 
(соның ішінде, шетелдік) бағалы 
қағаздардың, сонымен қатар 
халықаралық қаржы ұйымдарының 
бағалы қағаздарының және шетелдік 
мемлекеттік бағалы қағаздардың 
сауда-саттығына қатысу құқығымен) 

62 81 +30,6 

 "Н" ("Листингтік емес бағалы қағаздар" 
секторында айналысқа (саудаға) 
жіберілген мемлекеттік емес бағалы 
қағаздардың және жекешелендіру 
үстіндегі ұйымдар акцияларының 
мемлекеттік пакеттерінің сауда-
саттығына қатысу құқығымен) 

31 46 +48,4 

 2006 және 2007 жылдары акционерлік қоғамның және Алматы қаласының өңірлік 
қаржылық орталығы арнайы сауда алаңының ресми тізіміне енгізілген бағалы 
қағаздар эмитенттерінің саны 

 Листинг санаты 2006 жылы 2007 жылы Тренд, % 

 Акциялар    

 "А" 31 31 0,0 

 "В" 38 39 +2,6 

 "С" (Алматы қаласының өңірлік 
қаржылық орталығы арнайы сауда 
алаңының ресми тізімі) 

– 14 Х 

 Облигациялар    

 "А" 61 62 +1,6 

 "В" 17 28 +64,7 

 "С" (Алматы қаласының өңірлік 
қаржылық орталығы арнайы сауда 
алаңының ресми тізімі) 

– 21 Х 

(25 тармақ Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалды). 

25. Қоғамның өз өнімдерін (жұмыстарын, қызмет көрсетулерін) сатуды ұйымдастыру 
бойынша қызметі 

 Акционерлік қоғам қызметінің негізгі тұтынушылары – қор биржасының мүшелері және 
акционерлік қоғамның ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздардың эмитенттері болып 
табылатын қаржы ұйымдары, сондай-ақ ақпарат таратушылар болып табылады. 

 2011 жылдың нәтижелері бойынша акционерлік қоғам көрсететін қызметтің жалпы құнының 
бес пайызынан астам мөлшеріндегі биржалық қызмет көрсетудің тұтынушылары болған 
жоқ. 
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26. Акционерлiк қоғамның қызметiне әсер ететiн факторлар 

 Осы Проспектінің 22 тармағында сипатталған сыртқы факторлармен қатар, акционерлік 
қоғамның қызметіне келесі факторлар елеулі әсер етеді: 

 1) мемлекеттің қаржы құралдарының жаңа түрлерінің пайда болуына, ұлттық 
институционалдық инвесторлардың қалыптасуына және дамуына, қаржы 
құралдарының Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған қаржы нарығында 
орналасуына (айналысына), онда бағалы қағаздардың шетелдік эмитенттерінің және 
инвесторлардың болуына заңшығару актілері арқылы көрініс табатын қатынасы; 

 2) мемлекеттің қаржы құралдарына, инвесторларға, қаржы нарығының кәсіби 
қатысушыларына қатысты салық саясаты; 

 3) мемлекеттің қаржы нарығының конъюнктурасына, мысалы қаржы құралдарын сатып 
алушылардың инвестициялық талғамдарына қатысты реттеушілік әсері; 

 4) қаржы нарығы субъектілерінің саудалық және эмиссиялық белсенділігіне, сонымен 
қатар қаржы құралдарының инвестициялық тартымдылығына әсер ететін 
макроэкономикалық факторлар (инфляцияның деңгейі, қазақстандық теңгенің айырбас 
бағамының тұрақтылығы және ашықтығы, экономиканың монетизациялану деңгейі 
және өзге факторлар); 

 5) кәсіпкерлердің және халықтың қаржылық сауаттылығының деңгейі, олардың 
ұйымдастырылған қаржы нарығында қаржы құралдарын сатушылар және сатып 
алушылар ретіндегі қабілеті; 

 6) ұйымдастырылған қаржы нарығы қатысушыларының саудалық белсенділігі 
дәрежесіне әсер ететін баға конъюнктурасы (мысалы, бағалардың өсуі немесе түсуі 
кезінде акционерлік қоғам мүшелерінің сауда белсендігінің өсуі байқалады, ал 
бағалардың салыстырмалы түрде тыныш болуы аса қолайсыз баға конъюнктурасы 
болып табылады). 

26а. Акционерлік қоғам қызметінің маусымдығы 

 Жекелеген жылдарда Қазақстан Республикасының қаржы нарығында эмиссиялық және 
инвестициялық белсенділіктің маусымдық (жазғы және қысқы) өзгерістері байқалса да, 
акционерлік қоғамның қызметі маусымдық сипатқа ие емес. 

26b. Акционерлiк қоғамға жеткiзiлетiн (көрсетiлетiн) шикiзаттағы (жұмыстардағы, қызмет 
көрсетулердегi) импорттың үлесi және сатылатын өнiмнiң жалпы көлемiндегi 
акционерлiк қоғам экспортқа сататын өнiмнiң (жұмыстың, қызмет көрсетудiң) үлесi 

 Акционерлік қоғамның сауда жүйесінің бағдарламалық қамтамасыз етуін 2001 "Қырғыз қор 
биржасы" ЖАҚ жылы сатқан жағдайыларын қоспағанда, акционерлік қоғам шикізатты 
(жұмысты, қызмет көрсетуді) импорттамайды және өзінің қызметтерін экспорттамайды. 

26с. Акционерлік қоғамның сот процестерiне қатысқандығы туралы мәлiметтер 

 Нәтижесінде акционерлік қоғамның қызметі тоқтатылуы немесе өзгертілуі, не одан 
ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндірілуі мүмкін сот процестеріне акционерлік 
қоғам қатыспады. 

26d. Акционерлiк қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына соңғы жыл iшiнде уәкiлеттi 
мемлекеттiк органдар және (немесе) сот салған барлық әкiмшiлiк жазалар туралы 
мәлiметтер 

 Соңғы жыл ішінде акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына әкімшілік 
жазалар қолданылмады. 
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26е. Тәуекел факторлары 

 1. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында немесе биржадан тыс 
нарықта акционерлік қоғамның акциялаының бағасына, сондай-ақ акционерлік 
қоғамның акцияларының құнына әсер ететін акционерлік қоғам өнімінің 
құнының өзгеруіне әсер ететін тәуекелдер. 

  Акционерлік қоғамның акциялары бағалы қағаздар нарығында еркін айналысқа түсуге 
қатысты мүмкіндікті тек 2007 жылдың екінші жартысында иеленді

7
. 

  Осы Проспектіні мемлекеттік тіркеуден өткізген және акционерлік қоғамның қосымша 
шығарылған акцияларын орналастырған соң олар бағалы қағаздардың 
ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарығында сауда пәніне айнала 
алады (қор биржасына айналымға түсуге рұқсат етілген жағдайда). 

  Акционерлік қоғам өзінің акцияларының бағасына кері әсер ететін алыпсатарлық 
тәуекелдерге қоса келесідей негізгі тәуекелдерді қарастырады (осы Проспектінің 22 
және 26 тармақтарын қараңыз): 

  – акционерлік қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің кері нәтижелері 
тәуекелі, соның ішінде акционерлік қоғамның тарифтеріне қатысты директорлар 
кеңесінің (Биржалық кеңестің) шешім қабылдауы кезінде мүдделер тепе-теңдігінің 
бұзылуы нәтижесі ретіндегі акционерлік қоғамның тарифтерінің төмендеуі себепті; 

  – акционерлік қоғам қызмет көрсететін ұйымдастырылған қаржы нарығында өсудің 
тоқтауы, стагнация немесе шиелініс тәуекелі, соның ішінде нашар 
макроэкономикалық жағдайдың немесе мемлекет саясатындағы 
ұйымдастырылған қаржы нарығына қатысты қолайсыз өзгерістердің нәтижесінде; 

  – акционерлік қоғамның қаржы нарығында басыңқы жағдайды жоғалту тәуекелі, 
соның ішінде тікелей бәсекелестің (тікелей бәсекелестердің) пайда болуы немесе 
Қазақстан Республикасының қаржы нарығының жекелеген секторларында әрекет 
ететін ұйымдастырылмаған (биржадан тыс) нарықтардағы сауда 
айналымдарының құлдырауы себепті (осы тармақтың 3 тармақшасына қараңыз). 

  Сонымен қатар, акционерлік қоғамның акцияларының бағасы олардың пакетінің 
көлеміне байланысты болады (акционерлік қоғам акцияларының бір адамға тиесілі 
акцияларының үлкен пакеті оның акционерлік қоғамның шешімдеріне әсер ету 
мүмкіндігін жоғарылатады). Осыған сәйкес, акционерлік қоғамның акцияларының 
бағасы оның бір акционеріне тиісілі болуы мүмкін қор биржасы акцияларының ең 
жоғарғы санының заңшығарушылық тұрғыдан бекітіліген мәніне сезімтал келеді

7
. 

 2. Инфляциямен, девальвациямен және пайыздық ставкалармен байланысты 
тәуекелдер. 

   Акционерлік қоғамның негізгі кірістері комиссиялық алымдардың, мүшелік 
жарналардың және листинг алымдарының есебінен қалыптасатындықтан, ол үшін аса 
маңызды болып сауда айналымдарының өсуі және сақталуы, акционерлік қоғам 
мүшелерінің саны, листинг компанияларының және олардағы үміткерлердің саны, 
ұйымдастырылған қаржы нарығында орналастырылатын (айналымға түсірілетін) 
немесе орналастырылуы (айналымға түсірілу) мүмкін бағалы қағаздардың және өзге 
қаржылық құралдардың шығарылымының саны және көлемі қамтамасыз етілетін 
макроэкономикалық жағдайдың болуы табылады. 

                                                      
7
 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі "Қазақстан Республикасының кейбір 

заңшығару актілеріне Алматы қаласының аймақтық қаржылық орталғын дамыту мәселелеріне 
баланысты өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" заңымен Қазақстан Республикасының 
"Бағалы қағаздар нарығы туралыг" заңының 84 бабынан "сауда-саттықты ұйымдастырушының 
акциялары бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары болып табылмайтын, бірақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздардан басқа қаржылық құралдармен 
мәмілелерді жүзеге асыруға құқылы бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының, заңды 
тұлғалардың, арасында орналастырылады" деген норма алынып тасталды. Бұл ретте аталған бапқа 
қор биржасының біп акционеріне тиесілі болуы мүмкін акциялардың ең жоғарғы санына шектеу 
енгізілді. 
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  Бұл тұрғыдан акционерлік қоғам үшін кері әсер ететін болып аталған 
макроэкономикалық жағдайдың сақталуы мүмкін еместігімен сипатталатын 
инфляцияның, қазақстандық теңгенің айырбас бағамының және пайыздық 
ставкалардың өсуінің көрсеткіштері табылады. 

 3. Шығарылатын өнiмнiң бәсеке қабiлеттігімен байланысты тәуекелдер. 

  Акционерлік қоғамның бәсекелестік ортасы ол үшін тікелей бәсекелестіктің, 
халықаралық бәсекелестіктің және сабақтас салалардағы бәсекелестіктің болуын 
көздейді. 

  Тікелей бәсекелестіктің болуы Қазақстан Республикасы заңнамасының мемлекетте 
бірнеше қор биржасының әрекет етуіне тыйым салмайтындығымен байланысты. Соған 
қарамастан, акционерлік қоғам мұндай бәсекелестік тәуекелдерін мардымсыз деп 
қарастырады. 

  Біріншіден, жаңа қор биржасын құру ең алдымен сауда жүйесін бағдарламалық-
техникалық қамтамасыз етуге байланысты ірі инвестицияларды талап етеді. Мұндай 
инвестициялардың ақталуы ұйымдастырылған қаржы нарығында тұрақты түрде 
жетілдіріліп отыратын, өзі жасаған сауда жүйесіне ие және қаржы нарығының кәсіби 
қатысушыларының биржалық қызметттерге қатысты көптеген қажеттіктерін 
қанағаттандыратын акционерлік қоғам әрекет ететіндіктен күмәнді болып табылады. 
Сонымен қатар, елімізде қор биржасы үшін дайын кадрлардың жоқтығын ескеру қажет 
(қор биржасы жұмысының ерекшелігі оның қызметкерлерінің кәсіби тұрғыдағы 
жеткілікті дәрежедегі бірегейлігін көздейді: акционерлік қоғамның жұмыс тәжірибесі 
көрсеткендей, сауда жүйесінің әкімшілігі, листинг, биржалық ақпаратты өңдеу сияқты 
қызметтің басты бағыттары бойынша мамандарды фирмаішілік дайындауға кем 
дегенде 2–3 жыл кетеді). 

  Екіншіден, жоғарыда атап өтілгендей, акционерлік қоғам Алматы қаласының өңірлік 
қаржылық орталығы арнайы сауда алаңының операторы болып табылады. 2008 жылы 
осы алаңды акционерлік қоғамның негізгі сауда алаңымен біріктіру жоспарлануда, ал 
бұл Қазақстанда мемлекеттің ұсынысымен немесе оның қатысуымен жаңа қор 
биржасын құру мүмкіндігін азайтады. 

  Жоғарыда атап өтілгендей, акционерлік қоғам өзінің халықаралық бәсекелестері 
ретінде өздерінің сауда алаңдарына орналастыруға және айналымға түсіруге 
қазақстандық эмитенттердің бағалы қағаздарын тартқан, тартып отырған және тартуға 
мүдделі шетелдік қор биржаларын қарастырады. Ірі шетелдік қор биржалары 
акционерлік қоғаммен салыстырғанда күшті бәсекелестік артықшылықтарды иеленсе 
де, соның ішінде, өздерінің әрекет ету мерзімінің ұзақтығына және олар қызмет 
көрсететін ұйымдастырылған қаржы нарықтарының мөлшеріне байланысты, соған 
қарамастан акционерлік қоғам төмендегідей күшті жақтарға ие: 

  – листингтің салыстырмалы түрде төмен құны; 

  – кейбір мәселелерде жұмсағырақ листингтік талаптар және процедуралар; 

  – кейбір мәселелерде листингтік компанияларға және олардың үміткерлеріне 
ұсынатын ақпартты ашуға байланысты жұмсағырақ талаптар; 

  – қолайлы салық режимі; 

  – бағалы қағаздардың эмитенттерімен бір заңнамалық орта мен тіл ортасында 
әрекет етуі; 

  – мемлекеттің Алматы қаласын өңірлік қаржылық орталық ретінде дамытуға 
байланысты мақсатты саясаты. 

  Акционерлік қоғамға қатысты сабақтас бәсекелестік былайша көрініс табады: 

  – шаруашылық жүргізуші субъектілерді қарыздық қаржыландыру олардың 
ұйымдастырылған қаржы нарығындағы мәмілелердің пәні бола алатын 
облигацияларды шығаруы және орналастыруы есебінен ғана емес, сонымен 
қатар олардың банктік заемдарды тартуы есебінен де жүзеге асырылуы мүмкін; 
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  – шетелдік валюталармен байланысты мәмілелердің елеулі бөлімі және мерзімдік 
шарттармен байланысты барлық мәмілелер ұйымдастырылмаған қаржы 
нарығында жасалады. 

  Сонымен қатар, акционерлік қоғамның ойынша, банктік заемдармен салыстырғанда 
облигациялық қаржыландыру белгілі бір артықшыларға ие, мысалы, облигацияларды 
заем алушылар үшін сыйақы және негізгі қарызды төлеудің әлдеқайда ыңғайлы 
кестелерін пайдаланбастан және қамтамасыз етпестен шығару мүмкіндіктерімен. Ал 
валюталық және мерзімдік нарықтарға қатысты акционерлік қоғам өзінің нормативтік 
және технологиялық базасын одан әрі жетілдіру және өзінің тарифтік саясатын 
модификациялау үшін кеңістікке ие. Аталған факторлар акционерлік қоғам үшін 
сабақтас бәсекелестікпен байланысты тәуекелдерді төмендетеді. 

 4. Елдегі саяси жағдайдың өзгеруімен және заңнаманың өзгеруімен байланысты 
тәуекелдер. 

  Акционерлік қоғам белгілі бір дәрежеде саяси тәуекелдерге тәуелді. Саяси 
тұрақсыздық, биліктің ауысуы, қоғамдық наразылықтар, сонымен қатар мемлекеттік 
саясаттың түбегейлі өзгеруі қазақстандық активтерге салынатын инвестицияларға 
қызығушылық тудырдың деңгейін, шаруашылықтардың экономикалық жағдайына 
елеулі дәрежеде әсер етуге, сонымен қатар елдегі іскерлік белсенділікті елеулі түрде 
азайтуға қабілетті. Ал бұл, өз кезегінде, акционерлік қоғамның қызметінде теріс көрініс 
табады. 

  Қазақстан Республикасы Үкіметі экономикалық және әлеуметтік реформалар 
бағдарламаларын белсенді түрде жүзеге асырады, ұлтаралық және таптар 
арасындағы келісім саласында жұмыс істейді, бұлар Қазақстанды аймақтағы 
әлдеқайда саяси тұрақты ел етеді. Акционерлік қоғам ағымдағы саяси және әлеуметтік 
жағдайды экономикалық қолайлы деп қарастырады және бұл тәуекел факторын 
мардымсыз деп бағалайды. 

  Соған қарамастан акционерлік қоғам қаржы нарығын реттеу саласындағы заңнаманың 
өзгеруімен және оны дамытуға қатысты мемлекеттік саясаттың өзгеруімен 
байланысты тәуекелдерге елеулі дәрежеде тәуелді болады. Мысалы, мемлекеттің 
қаржы заңнамасын одан әрі жетілдіруден, заңды және жеке тұлғаларды 
ұйымдастырылған қаржы нарығына қатыстыруға қатысты салықтық және өзге де 
тұрғыдан марапаттаудан бас тартуы болашақта ондағы инвестициялық белсенділікті 
елеулі түрде төмендетуі мүмкін. 

 5. Әлеуметтік факторлармен байлансты тәуекелдер. 

  Акционерлік қоғам әлеуметтік факторлармен байланысты тәуекелдерге белгілі бір 
дәрежеде тәуелді болады. 

  Бір жағынан, жеке тұлғалар акционерлік қоғам қызмет көрсететін ұйымдастырылған 
қаржы нарығында инвесторлар болып табылады. Қаржы құралдаран бағаның бірден 
және/немесе ұзақ төмендеуін, қаржы нарығының кәсіби қатысушыларының төлем 
қабілетсіздігін халық кері қабылдайды, олардың елдің қаржы жүйесіне сенімінің 
төмендеуі акционерлік қоғамның беделіне кері әсер етуі мүмкін. Акционерлік қоғам 
мұндай тәуекелдерді қаржы нарығының негіздеріне байланысты тиісті PR-шараларды 
және халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізе отырып, жартылай төмендете 
алады. 

  Екінші жағынан, акционерлік қоғам жұмыс беруші болып табылады, және осыған орай, 
қажетті біліктілігі бар қызметкерлерді жұмысқа алумен байланысты қиындықтармен, 
кадрлардың ағымымен, акционерлік қоғам қызметкерлерінің еңбек тәртібін 
сақтамауымен және олардың өздерінің еңбек міндеттерін тиісінше орындамауымен 
байланысты тәуекелдерге тәуелді болады. Бұл тәуекелдер акционерлік қоғам көрсетіп 
отрыған қызметтің сапасына әсер етуі мүмкін, ал бұл, өз кезегінде, акционерлік 
қоғамның іскерлік беделінің нашарлауына әкеп соғады. Мұндай тәуекелдерді азайту 
үшін акционерлік қоғам өз қызметкерлерінің жалақысын бәсекеге қабілетті деңгейде 
ұстайды, өз қызметкерлерінің қосымша оқуын жүзеге асырады және еңбек ұжымында 
қолайлы психологиялық жағдайда қамтамасыз етуге ұмтылады. Бұған қоса 
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акционерлік қоғам өз қызметкерлерінің қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін 
жасаумен және енгізумен жұмыс істеуде. 

 6. Операциялық тәуекелдер. 

  Жоғары технологиялық компания бола тұрып, акционерлік қоғам белгілі бір дәрежеде 
операциялық тәуекелдерге тәуелді болады. Акционерлік қоғамның жабдықтарының 
сауда жүйесінің және бэк-офисінің бұзылуы акционерлік қоғамның қызметінде елеулі 
қиындықтар туғызуы, сонымен қатар қалыпты қызметті қалпына келтіру үшін елеулі 
қаржылай шығындарды талап етуі мүмкін. Қазіргі кезде акционерлік қоғам мұндай 
тәуекелдерді аппараттық қамтамасыз ету мен ақпараттық жүйелерді резервтеу, 
биржаның жабдықтарын және бағдарламалық қамтамасыз етуді жетілдіру және 
модернизациялау арқылы азайтуға тырысады. 

 

4 Бөлім. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 

27. Инвестициялар 

(27а тармағы Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалды). 

27а. Акционерлік қоғамның басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзiмдi 
инвестициялары 

 Акционерлік қоғамның басқа ұйымдардың капиталындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялары 
183.314 мың теңгені құрайды, соның ішінде: 

 1) "Қырғыз қор биржасы" ЖАҚ акцияларына – 2.254 мың теңге; 

 2) "Бағалы қағаздар орталық депозитарийіг" АҚ акцияларына – 18.800 мың теңге; 

 3) "ИРБИС" қаржы нарықтарының ақпараттық агенттігі" ЖШС жарғылық капиталына – 
8.930 мың теңге; 

 4) "eTrade.kz" ЖШС жарғылық капиталына – 12.852 мың теңге; 

 5) "РТРС" ЖШС жарғылық капиталына – 140.478 мың теңге. 

№ 
Заңды тұлғаның 

атауы 

Теңгерімдік 
құны 

(мың 
теңгемен) 

саны 
(дана) 

Заңды 
тұлғаның 
жарғылық 

капиталында 
қатысу үлесі 

(%) 

Сатып алу 
датасы 

 

 

1. Бағалы қағаздар 
(жай акциялар) 

21 054,00   154   

 

1.1. "Орталық 
бағалы қағаздар 
депозитарийі" АҚ 

18 800,00   94 39 06.06.2003 

 

1.2. 
"Қырғыз қор 
биржасы" ЖАҚ 

2 254,00   60 11 25.12.2001 

 

2. Басқа ұйымдардың 
капиталына 
салымдар 

162 260,00      

 

2.1. "РТРС" ЖШС 140 478,00    50 29.04.2005 

 
2.2. "eTrade.kz" ЖШС 12 852,00   

  
51.4 12.07.2002 

 
48.6 27.08.2009 
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2.3. "ИРБИС" қаржы 
нарықтарының 
ақпараттық 
агенттігі" ЖШС 

8 930,00   

  

33.3 28.08.1998 

 
46,7 05.05.2004 

 
20 26.11.2009 

 

3. Барлығы 183 314,00 154     

  

 Акционерлік қоғамның басқа ұйымдардың капиталына қатысуына қатысты стратегиясы 
акционерлік қоғамның өзінің қызметімен тікелей байланысты ұйымдарға ғана 
қатысатындығына және қатысу мыналарды қамтамасыз ететіндігіне негізделеді: 

 – акционерлік қоғамның технологиялық әсерін кеңейту ("Қырғыз қор биржасы" ЖАҚ және 
"eTrade.kz" ЖШС); 

 – есеп жүйелерін акционерлік қоғамның және оның мүшелерінің қажеттіктеріне қарай 
оңтайландыру ("Бағалы қағаздар орталық депозитарийіг" АҚ); 

 – акционерлік қоғамның қызметі үшін қажет бағдарламалық қамтуын әзірлеу, қолдау 
және модификациялау ("eTrade.kz" ЖШС); 

 – акционерлік қоғам және оның мүшелері тікелей немесе жанама түрде қызмет 
көрсететін ұйымдастырылған қаржы нарығын кеңейту ("Қырғыз қор биржасы" ЖАҚ); 

 – акционерлік қоғамның ақпараттық ықпалын кеңейту ("ИРБИС" қаржы нарықтарының 
ақпараттық агенттігі" ЖШС); 

 – акционерлік қоғамның негізгі емес функцияларын орындауға кететін шығындарды 
бақыланатын аутсорсингтің есебінен азайту ("ИРБИС" қаржы нарықтарының 
ақпараттық агенттігі" ЖШС және "eTrade.kz" ЖШС); 

 – табиғи апаттар жағдайында акционерлік қоғамның негізгі қызметінің тоқтап қалу 
тәуекелін азайту (бағалы қағаздардың және шетел валюталарының сауда-саттығын 
жүргізу) Алматы қаласынан (акционерлік қоғамның орналасқан жерінен) алшақ жерде 
резервтік орталықты құру арқылы (мұнда резервтік сауда жүйесі, сонымен қатар 
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийіг" АҚ резервтік есеп жүйесі орналасады) 
жүзеге асырылады ("РТРС" ЖШС). 

(27b тармағы Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалды). 

27b. Акционерлік қоғамның бағалы қағаздар портфелінің құрылымы 

№№ 
Эмитенттің 

сауда-
саттық коды 

Эмитенттің 
атауы 

Ұлттық 
сәйкестендіру 

нөмірі 

Теңгерім 

дік құны 

(мың 

теңгемен) 

Сатып алу 
датасы 

Эмитенттің 
орналасқан жері 

1 NFBNb1 "Дельта 
Банк" АҚ 

KZ2CKY07B717 30 977 25.06.2008 Қазақстан 
Республикасы, 

050000, Алматы қ.,      
Төле би көш., 73а 

2 KKGBb1 "Казкоммерц
- 
банк" АҚ 

KZ2CKY10B513 24 162 26.06.2008 Қазақстан 
Республикасы, 

050060, Алматы қ.,             
Гагарин көш, 135ж 

3 ATFBb6 "АТФБанк" А
Қ 

KZPC2Y07B596 22 352 26.06.2008 Қазақстан 
Республикасы, 

050000, Алматы қ.,            
Фурманов көш., 100 
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4 TEBNb12 "Темiрбанк" 
АҚ 

KZP01Y13C333 22 486 23.06.2010 Қазақстан 
Республикасы, 

050008, Алматы қ.,             
Абай д-лы, 68/74 

5 KZIKb3 "Қазақстан- 
дық 
ипотекалық 
компания" А
Қ 

KZ2C0Y10A980 650 11.12.2003 Қазақстан 
Республикасы, 

050012, Алматы қ., 
Қарасай батыр көш, 
98 

6 KZIKb3 Қазақстан- 
дық 
ипотекалық 
компания" А
Қ 

KZ2C0Y10A980 849 26.12.2003 Қазақстан 
Республикасы, 

050012, Алматы қ.,      
Қарасай батыр көш., 
98 

7 ORNKb1 "Орнек XXI" 
АҚ 

KZ2CKY05B703 0 25.06.2008 – 

8 Барлығы 

  

101 476 

 

  

 Акционерлік қоғамның портфельдік инвестицияларға қатысты стратегиясы уақытша бос 
ақша ресурстарын төмен инвестициялық тәуекелдер жағдайында пайдалану есебінен 
қосымша, инвестициялық кіріс алуға негізделеді. 

 Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі (Биржалық кеңес) өзінің шешімімен (2012 
жылдың 28 мамырдағы № 10 отырыс хаттамасы) акционерлік қоғамның бос активтерін 
инвестициялауға Биржа құқылы екі қаржы құралын анықтады, олар – екінші деңгейдегі 
банктердің депозиттері және мемлекеттік бағалы қағаздар. 

 2010 жыл барысында, қайта құрылымдау үдерісінен өткен, жалпы номиналды құны 4,070 
мың теңгені құрайтын, үлестік қаржы құралдары деп мойындалған, "БТА Банк" АҚ 
облигацияларын акционерлік қоғам өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар санатынан 
сатуға қолда бар инвестициялар санатына қайта классификацияланды. 2012 жылдың 
01 қазанындағы жағдай бойынша акциялардың теңгерімдік құны 187 мың теңгені құрады. 

28. Дебиторлық берешек 

 Акционерлік қоғамның алдында берешегі бар ұйымдардың қатарында қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі акционерлік қоғамның алдында оның активтерінің қалдық құнының 
бес және одан жоғары процентін құрайтын және олар туралы ақпаратты осы тармақта 
көрсету қажет ұйымдар жоқ. 

29 тармақ Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалды 

29. Активтер 

 Акционерлік қоғамның теңгерімінде құны акционерлік қоғам активтерінің теңгерімдік құнын 
бес пайызынан көп мөлшерінен құрайтын, мүлік нысаны бар: жалпы көллемі 3019.7 ш.м., 
"Almaty Towers" көпфункциялы кешенінің Солтүстік мұнарасында орналасқан тұрғын үй 
емес жайлары және 050040, Алматы қ., Байзақов көш., 280 мекен-жайы бойынша 
орналасқан жер теліміндегі үлесі. 

 Жоғарыда аталмыш жылжымайтын мүлік нысанының теңгерімдік құны 
1 142 667 999,25 теңге (2012 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша) көлеміндегі 
соманы құрайды. 

30 тармақ Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалды 

30. Акционерлік қоғамның жарғылық және меншіктік капиталы туралы мәліметтер 
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 2012 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша жарғылық капиталдың көлемі 517 290 582 
теңгені, ал меншікті капиталының көлемі – 2 380 094 208 теңгені құрайды. 

31. Заемдар 

 Акционерлік қоғам осы уақытқа дейін қандай да бір түрдегі заемдар алмады. 

32. Акционерлік қоғамның негiзгi қызметiн жүзеге асыруға байланысты кредиторлық 
берешек 

 Акционерлік қоғамның қандай да бір ұйымның алдында мөлшері акционерлік қоғамның 
активерінің қалдық құны бес және одан көп процентін құрайтын кредиторлық берешегі жоқ. 

33. Шетелдік мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген іс жүзінде шығарылған әр бір 
облигацияның құрылымын сипаттау (соңғы үш жылдағы орналастырылған, 
төленген және сатып алынған облигациялардың саны туралы, есептелінген 
купондар және де төленген (мерзімінен бұрын төленген) облигациялар 
шығарылымы туралы мәліметер) 

 Акционерлік қоғам өзінің әрекет еткен уақытында облигациялар шығаруды жүзеге 
асырмады. 

34. Акционерлік қоғамның активтерінің қалдық құнының бес процентінен асатын іс 
жүзіндегі халықаралық заемдардың (сомасы, төлеу графигі, сыйақы мөлшері) 
жағдайы, және де активтерінің қалдық құнының бес процентінен асатын сырттан 
тартылған және орындалған халықаралық заемдардың мөлшері туралы соңғы үш 
жылдағы мәліметтері 

 Акционерлік қоғам халықаралық заемдарды алмаған. 

35. Атауын, мекен-жайын, сыйақы ставкасын, төлеу күнін және мақсатты пайдалануын 
көрсете отырып, басқа ұйымдардан алынған акционерлiк қоғамда бар ашық 
кредиттiк желiлер туралы мәлiмет 

 Акционерлік қоғамда қандай да бір кредиттік желілер жоқ. 

36. Акционерлік қоғамның қаржы нәтижелерін талдау 

 Акционерлік қоғамның 2007 жылдағы таза пайдасы 221,3 млн теңгені құрады және 
қоғамның осы кезеңдегі кірістерінің 36,0 % (789,6 млн теңгеден 1.074,1 млн теңгеге дейін) 
және шығындарының 68,5 % өсуімен (506,3 млн теңгеден 852,8 млн теңгеге дейін) 2006 
жылмен салыстырғанда 62,0 млн теңгеге немесе 21,9 % азайды. 

 2007 жылы акционерлік қоғамның негізгі кірістері бағалы қағаздармен жасалған 
операциялардан және листинг алымдарынан түскен комиисиялық алымдардан келді. 
Комиссиялық алымдардың акционерлік қоғамның жалпы кірісіндегі үлесі, репо 
операциялары бойынша комиссиялық алымдарды қосқанда (9,9 %), акционерлік қоғамның 
жалпы кірісінің 38,6 % құрады (2006 жылы бұл кірістер – 48,5 % құрады, олардың 5,7 % – 
репо операциялары бойынша комиссиялық алымдар. 2007 жылғы листинг алымдары 
бойынша кірістер 2006 жылмен салыстырғанда 9,2 % азайды, бұл негізінен листинг 
компаниялары санының өсуінің азаюымен байланысты, сонымен қатар облигацияларды 
төлеумен (17 эмитенттің 24 бағалы қағаздарының атауы, соның ішінде 5 эмитенттің 8 
бағалы қағаздарының атауы – ерікті делистингпен байланысты) болды. 

 2006 жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда 2007 жылы акционерлік қоғамның бағалы 
қағаздарға инвестициялаудан түскен кірістері 19,8 % азайды, бұл акционерлік қоғамның 
бағалы қағаздар портфелі көлемінің азаюымен байланысты болды. 

 Акционерлік қоғамның кірістерінің листинг алымдары бойынша және бағалы қағаздарға 
инвестициялау бойынша азаюының орны басқа кірістердің өсуімен, солардың ішінде 
субарендадан, бағалы қағаздар нарығындағы кіру жарналарынан (жаңа мүшелердің 
келуіне байланысты), комиссиялық алымдардан және өзге де кірістерден (өзінің қызметі 
туралы ақпараттты беруге байланысты листинг компанияларының жасаған 
құқықбұзушылқтарына орай, оларға қолданылатын айыппұл мен айыптар санының табан 
астынан өсуіне байланысты) толтырылды. 
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 2007 акционерлік қоғамның негізгі шығындары болып қызметкерлерге жалақы төлеуге 
кеткен шығындар – 42,4 % (2006 жылы – 49,8 %) және жалға алу төлемі – 23,5 % (2006 
жылы – 0,9 %) табылды. 

 Акционерлік қоғамның 2007 жылғы шығындарының 2006 жылғы шығындармен 
салыстырғанда 346,5 млн теңгеге асуы негізінен жалға алу төлеміне байланысты 
шығындардың 195,5 млн теңгеге (2007 жылғы шығындардың жалпы өсімінің 56,4 %), 
жалақы бойынша шығындардың 109,8 млн теңгеге (31,7 %) және салықтардың және 
бюджетке төленетін өзге де төлемдердің 35,7 млн теңгеге (10,3 %) өсуімен байланысты 
болды. 

 2007 жылы акционерлік қоғамның жалға алу бойынша шығындарының елеулі өсуі, сонымен 
қатар оның коммуналдық шығындарының жартылай өсуі жаңа ғимаратты жалға алумен 
және акционерлік қоғамның фронт кеңсесінің көшуімен байланысты болды. 

 Акционерлік қоғамның жалақы төлеуге кеткен шығындарының 361,9 млн теңгеге дейін 
(43,5 %) және салықтардың және бюджетке төленетін өзге де төлемдердің 71,6 млн теңгеге 
дейін (99,2 %) өсуі акционерлік қоғамның қызметкерлері санының 2007 жылдың басындағы 
59 адамнан соңындағы 83 адамға дейін өсуімен түсіндіріледі. 

 2007 жылы акционерлік қоғамның халықаралық қызметтегі белсенділігінің өсуіне және 
ұйымдастырылған қаржы нарығына бағалы қағаздардың жаңа эмитенттерін тартуына 
байланысты акционерлік қоғамның іссапарлық және өкілдік шығындардың, байланысқа 
және Интернетке кеткен шығындардың, өзге де шығындардың (соның ішінде, PR-
шараларды жүзеге асыру) өскендігін атап өтуге болады. 

37. Акционерлік қоғамның соңғы екi жылдағы шығыстары мен кiрiстерінің құрылымы 

мың теңге 

  
2006 жылда Барлығына 

қатысты % 
түрінде 

2007 жылда Барлығына 
қатысты % 
түрінде 

 КІРІСТЕР     

 Мүшелік жарналар 80.108 10,2 144.171 13,4 

 соның ішінде:     

 кіру кезіндегі мүшелік жарналар 9.270 1,2 44.308 4,1 

 ай сайынғы мүшелік жарналар 70.838 9,0 99.863 9,3 

 Листинг алымдары 218.289 27,6 198.272 18,5 

 Комиссиялық алымдар 382.949 48,5 414.794 38,6 

 Қол жеткізілмеу бойынша қызметтер 10.141 1,3 15.208 1,4 

 S.W.I.F.T операторы функцияларын 
орындаудан түскен кіріс 

772 0,1 487 0,1 

 Ақпараттық қызмет көрсетуден және 
бағдарламалық қамтамасыз етуден 
түскен кіріс 

42.159 5,3 68.388 6,4 

 Бағалы қағаздарға инвестициялаудан 
түскен кіріс 

46.996 6,0 37.678 3,5 

 Жалға беруден түкен кірістер – – 129.396 12,0 

 Ұйымның үлестік қатысу әдісі бойынша 
ескерілетін пайдасының үлесі 

– – 26.028 2,4 

 Өзге кірістер 8.184 1,0 39.675 3,7 

 БАРЛЫҒЫ 789.598 100,0 1.074.097 100,0 

 ШЫҒЫНДАР     
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 Жалақы және демалыстар бойынша 
резервтерге кеткен шығындар 

252.071 49,8 361.878 42,4 

 Салықтар және бюджетке төленетін 
өзге де төлемдер 

35.956 7,1 71.608 8,4 

 Амортизация 16.093 3,2 20.867 2,4 

 Іссапарлық және өкілдік шығындар 9.158 1,8 13.324 1,6 

 Байланыс пен Интернетке кеткен 
шығындар 

5.009 0,9 13.221 1,6 

 Материалдарды жою 14.533 2,9 22.550 2,6 

 S.W.I.F.T., мүшелік жарналарға және 
сертификациялауға қызмет көрсету 
жөніндегі шығындар 

5.096 1,0 8.353 1,0 

 Жалға алу төлемі 4.813 0,9 200.346 23,5 

 Негізгі құралдарды жүзеге асырудан 
нетто-шығын 

2.331 0,5 2.811 0,3 

 Бағалы қағаздарға инвестициялауға 
кеткен шығындар 

4.404 0,9 1.614 0,2 

 Ұйымның үлестік қатысу әдісі бойынша 
ескерілетін шығынының үлесі 

3.455 0,7 – – 

 Корпоративтік табыс салығына 
байланысты шығындар 

125.834 24,9 93.861 11,0 

 Өзге шығындар 27.506 5,4 42.368 5,0 

 БАРЛЫҒЫ 506.259 100,0 852.801 100,0 

 Таза пайда 283.339 Х 221.296 Х 

38. Акционерлiк қоғамның пiкiрi бойынша аса маңызды болып табылатын және 
қоғамның қызметiн сипаттайтын қаржы коэффициенттерiнiң есебi 

  2005 жыл 2006 жыл 2007 жыл 

 Ағымдағы өтімділік коэффиценті 8,70 5,63 2,71 

 NWC (таза айналымдық капитал),  
млн теңге 

219,7 263,8 373,0 

 Қаржылық тәуелсіздік коэффициенті 0,96 0,94 0,84 

 Левередж 0,04 0,06 0,20 

 ROS (сауданың тиімділігі) 35,03 % 38,58 % 26,30 % 

 ROE (өзіндік капиталдың тиімділігі) 26,31 % 28,58 % 18,42 % 

 RОA (айналымдық активтердің 
тиімділігі) 

70,19 % 88,35 % 37,47 % 

 NCT (өзіндік капиталдың айналым 
қабілеттігі) 

2,26 2,78 2,26 

 TAT (активтердың айналым қабілеттігі) 0,72 0,70 0,59 

 СР (дебиторлық берешектің айналым 
қабілеттігі) 

31 58 23 

39. Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген пруденциалдық нормативтер 
мен орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердiң мәндері 
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 Акционерлік қоғам үшін пруденциалдық нормативтер Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2003 жылғы 04 шілдедегі № 213 қаулысымен бекітілді. 

 2008 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша (жедел бухгалтерлік есептің мәліметтеріне 
сәйкес) аталған пруденциалдық нормативтерді сақтау келесі көрсеткіштермен 
сипатталады: 

 – жарғылық капиталдың мөлшері – 165.019.500 теңге (ең төменгі нормативтік мән – 
айлық есептік көрсеткіштің 90.000 есе мөлшері (105.120.000 теңге)); 

 – өзіндік капиталдың мөлшері – 874.625.119 теңге (ең төменгі нормативтік мән – айлық 
есептік көрсеткіштің 90.000 есе мөлшері (105.120.000 теңге)); 

 – өзіндік капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің мәні – 0,69 (ең төменгі нормативтік 
мән – 0,5). 

40. Акционерлік қоғамның акция шығару туралы шешiмi қабылданғанға дейiнгi соңғы 
алты ай iшiнде берiлген кепiлдiктердiң көлемi мен саны 

 Акционерлік қоғам қандай да бір кепілдіктер бермеді. 

41. Акционерлiк қоғамның бұрын берiлген кепiлдiктері, сот талаптарының нәтижесiнде 
пайда болуы мүмкін мiндеттемелерiне қатысты өзге де ақпарат 

 Акционерлік қоғам бұрын қандай да бір кепілдіктер бермеді және оған қандай да бір 
міндеттемелерді тудыруы мүмкін сот талап-арыздары қойылмады. 

 

5 Бөлім. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ 
ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

42. Акционерлік қоғам акцияларының шығарылымдары туралы мәліметтер 

 Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңының 2007 жылдың 08 
тамызына

8
 дейін әрекет еткен редакциясының 88-бабының 1-тармағына сәйкес, 

акционерлік қоғам коммерциялық емес ұйым болып табылды және осыған орай оның 
акциялары бойынша дивидендтер есептелмеді және төленбеді. 2007 жылғы 19 қарашада 
(Алматы қаласының Әділет департаментінің акционерлік қоғамның коммерциализациясына 
байланысты оның жарғысына енгізілген өзгертулерді тіркеген күні) акционерлік қоғамның 
түрін коммерциялық емес ұйымнан коммерциялық ұйымға ауыстыру аяқталған соң, 
акционерлік қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төленбеді. 

 Акционерлік қоғам тек жай акцияларды шығарады. Жалпы алғанда акционерлік қоғам 
әрқайсысының құны 366.710 (үш жүз алпыс алты мың жеті жүз он) теңге тұратын 450 жай 
акцияны шығарып, орналастырды. 

 Жоғарыда атап өтілгендей, Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 
заңының 2007 жылдың 08 тамызына дейін әрекет еткен редакциясының 84-бабының  
2-тармағына сәйкес, сауда-саттықты ұйымдастырушы ретіндегі акционерлік қоғамның 
акциялары бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының, бағалы қағаздар 
нарығының кәсіби қатысушылары болып табылмайтын, алайда Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздардан басқа қаржы құралдарымен 
мәмілелер жасасу құқығына ие заңды тұлғалардың арасында орналастырылды. Яғни, 
акционерлік қоғамның акционерлері шеңберінің шектелгендігін ескере отырып, оның 
акциялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған 
нарығында іс жүзінде айналысқа түсе алмайтын. Қазіргі кезде аталған заңнамалық шектеу 
алынып тасталды, алайда акционерлік қоғамның акциялары ұйымдастырылған нарыққа 
шығарылмады және бұл акцияларды иеленушілер акционерлік қоғамның акцияларын жеке 
тұлғалар сатып алған жағдайларды қоспағанда, аталған тұлғалар шеңберінің ішінде 
мәмілелерді жасасады. 

                                                      
8
 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі "Қазақстан Республикасының кейбір 

заңшығару актілеріне Алматы қаласының аймақтық қаржылық орталғын дамыту мәселелеріне 
баланысты өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" заңының күшіне ену күні. 
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 Акционерлік қоғам облигациялар шығармады. 

 Акционерлік қоғам акцияларын сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесі 
акционерлік қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілді 
(2008 жылғы 17 қаңтардағы № 14 хаттама). 

 Акционерлік қоғамда аукциондарды өткізу тәртібі және жағдайлары туралы ішкі құжаттар 
жоқ. 

42a. Бірінші шығарылым 

 Акциялардың жалпы саны – 22. 

 Бір акцияның атаулы құны – 1.860.000 теңге. 

 Акциялардың жиынтық атаулы құны – 40.920.000 теңге. 

 Шығарылым нысаны – құжатсыз. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – Қазақстан 
Республикасының Бағалы қағаздарға байланысты ұлттық комиссиясы. 

 Мемлекеттік тіркеу нөмірі – А0003. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні – 1995 жылғы 05 қазан. 

 Акциялар шығарылымын орналастырудың аяқталған күні – 1996 жылғы 23 қаңтар. 

 Эмиссиялардың қорытынды туралы есеп бекітілген күн – акцияларды шығару Қазақстан 
Республика Президентінің 1995 жылғы 22 сәуірдегі "Бағалы қағаздар және қор биржасы 
туралы" заң күші бар Жарлығының 22-бабының негізінде эмиссиялар қорытындысы туралы 
есепті ұсынған күннен (1996 жылғы 19 қаңтар) бастап он төрт күн өтуіне байланысты 
орындалды деп танылды. 

 Шығарылым 1996 жылғы 07 мамырда акциялардың екінші шығарылымын мемлекеттік 
тіркеуге байланысты жойылды. 

42b. Екінші шығарылым 

 Акциялардың жалпы саны – 24. 

 Бір акцияның атаулы құны – 3.300.390 теңге. 

 Акциялардың жиынтық атаулы құны – 79.209.360 теңге. 

 Шығарылым нысаны – құжатсыз. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – Қазақстан 
Республикасының Бағалы қағаздарға байланысты ұлттық комиссиясы. 

 Мемлекеттік тіркеу нөмірі – А0003-1. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні – 1996 жылғы 07 мамыр; 1996 жылғы 19 
шілдеде акционерлік қоғамның атауының өзгеруіне байланысты шығарылым қайта 
тіркеуден өтті; 

 Акциялар шығарылымын орналастырудың аяқталған күні – 1996 жылғы 28 шілде. 

 Шығарылым 1997 жылғы 26 наурызда акциялардың үшінші шығарылымын мемлекеттік 
тіркеуге байланысты жойылды. 

42с. Үшінші шығарылым 

 Акциялардың жалпы саны – 216. 

 Бір акцияның атаулы құны – 366.710 теңге. 

 Акциялардың жиынтық атаулы құны – 79.209.360 теңге. 

 Шығарылым нысаны – құжатсыз. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігі. 
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 Мемлекеттік тіркеу нөмірі – А1003-2. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні – 1997 жылғы 26 наурыз; 

 Акциялар шығарылымын орналастырудың аяқталған күні – 1997 жылғы 01 сәуір. 

 Шығарылым 1997 жылғы 01 қыркүйекте акциялардың төртінші шығарылымын мемлекеттік 
тіркеуге байланысты жойылды. 

42d. Төртінші шығарылым 

 Акциялардың жалпы саны – 126. 

 Бір акцияның атаулы құны – 366.710 теңге. 

 Акциялардың жиынтық атаулы құны – 46.205.460 теңге. 

 Шығарылым нысаны – құжатсыз. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – Қазақстан 
Республикасының Бағалы қағаздарға байланысты ұлттық комиссиясы. 

 Мемлекеттік тіркеу нөмірі – А1003-3. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні – 1997 жылғы 01 қыркүйек; 

 Акциялар шығарылымын орналастырудың аяқталған күні – 1997 жылғы 04 қазан. 

 Шығарылым акционерлік қоғамның құрамынан "Алматы қаржы құралдары биржасы" ЖАҚ 
шығарумен байланысты жүзеге асырылды. 

 Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 2003 жылғы 01 шілдеде 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен акцияның ұлттық идентификациялық нөмірін 
заңнаманың талаптарына сәйкес келтіруіне байланысты ауыстырылды. 

 Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 
заңына және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды 
мемлекеттік реттеуді және қадағалауға байланысты агенттіктің 2005 жылғы 03 ақпандағы 
№ 05-03-10/558 хатына сәйкес шығарылым акциялары акционерлік қоғамның жарияланған 
акцияларының жалпы санына кіреді деп саналады. 

42е. Бесінші шығарылым 

 Акциялардың жалпы саны – 90. 

 Бір акцияның атаулы құны – 366.710 теңге. 

 Акциялардың жиынтық атаулы құны – 33.003.900 теңге. 

 Шығарылым нысаны – құжатсыз. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – Қазақстан 
Республикасының Бағалы қағаздарға байланысты ұлттық комиссиясы. 

 Мемлекеттік тіркеу нөмірі – А1003-4. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні – 1999 жылғы 02 маусым; 

 Акциялар шығарылымын орналастырудың аяқталған күні – 1999 жылғы 31 мамыр. 

 Шығарылым акционерлік қоғамға "Алматы қаржы құралдары биржасы" ЖАҚ біріктірумен 
байланысты жүзеге асырылды. 

 Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 2003 жылғы 01 шілдеде 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен акцияның ұлттық идентификациялық нөмірін 
заңнаманың талаптарына сәйкес келтіруіне байланысты ауыстырылды. 

 Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 
заңына және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды 
мемлекеттік реттеуді және қадағалауға байланысты агенттіктің 2005 жылғы 03 ақпандағы 
№ 05-03-10/558 хатына сәйкес шығарылым акциялары акционерлік қоғамның жарияланған 
акцияларының жалпы санына кіреді деп саналады. 
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42f. Алтыншы шығарылым 

 Акциялардың жалпы саны – 84. 

 Бір акцияның орналастыру құны – 366.710 тенге (акционерлік қоғамның директорлар 
кеңесінің (Биржалық кеңестің) шешіміне сәйкес (2003 жылғы 10 қазандағы отырыстың № 24 
хаттамасы). 

 Акциялардың орналастыру құны бойынша жиынтық құны – 30.803.640 (отыз миллион сегіз 
жүз үш мың алты жүз қырық) тенге; 

 Шығарылым нысаны – құжатсыз. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеуді және 
қадағалауға байланысты агенттігі. 

 Мемлекеттік тіркеу нөмірі – А1003. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні – 2003 жылғы 10 қазан. 

 Акциялар шығарылымын орналастырудың аяқталған күні – 2005 жылғы 15 қараша. 

42g. Бірыңғай шығарылым 

 2005 жылғы 16 ақпанда акционерлік қоғам өз акцияларының алтыншы шығарылымына № 2 
өзгертулер мен толықтырулар, сонымен қатар № 3 өзгерту енгізді, оларға сәйкес бұл 
шығарылым акционерлік қоғам акцияларының бірыңғай (жалғыз) шығарылымы болып 
танылды және жалпы саны 300 данадан тұратын төртінші, бесінші және алтыншы 
шығарылым акцияларын біріктірді. 2005 жылғы 28 ақпанда Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеуді және қадағалауға 
байланысты агенттігі аталған пропектіге № 3 өзгертуді мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырды 
және оған № 2 толықтыруды ескерді. 

  2005 жылғы 14 қарашада (Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық 
ұйымдарды мемлекеттік реттеуді және қадағалауға байланысты агенттігінің акционерлік 
қоғамның акцияларды шығару проспектіне № 4 өзгертуді мемлекеттік тіркеу күні) 
акционерлік қоғамның жарияланған акцияларының саны 450 данаға дейін өсірілді. 

 Бір акцияның орналастыру құны – 366.710 тенге (акционерлік қоғамның директорлар 
кеңесінің (Биржалық кеңестің) шешіміне сәйкес (2005 жылғы 14 қазандағы отырыстың 
№ 36, 2005 жылғы 22 желтоқсандағы отырыстың № 41 және 2007 жылғы 29 наурыздағы 
отырыстың № 15 хаттамалары). 

 Акциялардың орналастыру құны бойынша жиынтық құны – 165.019.500 (жүз алпыс бес 
миллион он тоғыз мың бес жүз) тенге. 

 Шығарылым нысаны – құжатсыз. 

 Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеуді және 
қадағалауға байланысты агенттігі. 

 Мемлекеттік тіркеу нөмірі – А1003. 

 Акциялар шығарылымын орналастырудың аяқталған күні – 2007 жылғы 25 шілде. 

43. Акционерлік қоғам акцияларының қалдық құнының тарихы 

 

тиісті кезеңде 
акционерлік 
қоғамның бір 
акциясының қалдық 
құнын есептеу үшін 
мәліметтер 
анықталған күн 

акционерлік қоғамның өзіндік 
капиталы (теңге) 

акционерлік қоғам 
сатып алған 
акцияларды 

қоспағанда, ол 
орналастырған 

акциялардың саны 

акционерлік қоғамның бір 
акциясының қалдық құны 

(теңге) 

 01.01.05 478.070.000 280 1.707.000  

 01.01.06 658.989.000 303 2.175.000 

 01.04.06 762.117.000 403 1.891.000 
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 01.07.06 861.320.000 424 2.031.000 

 01.10.06 880.044.000 437 2.014.000 

 01.01.07 982.772.000 437 2.249.000 

 01.04.07 1.049.338.000 437 2.401.000 

 01.07.07 1.195.741.000 447 2.675.000 

 01.10.07 1.146.044.000 450 2.547.000 

 01.01.08 1.166.957.000 450 2.593.000 

 01.02.08 1.176.198.000 450 2.614.000 

 01.03.08 1.178.258.000 450 2.618.000 

 01.04.08 1.151.991.000 450 2.560.000 

 01.05.08 1.160.806.000 450 2.580.000 

 01.06.08. 1.147.042.028 450 2.548.982 

 01.07.08 1.156.880.446 450 2.570.845 

 

6 Бөлім. ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

44. Акциялар туралы мәліметтер 

 Акционерлік қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне (2007 жылдың 
23 тамызындағы № 13 хаттама) және, аталмыш жиналыстың шешімімен бекітілген, 
Акционерлік қоғамның 2007-2010 жылдарға даму стратегиясына сәйкес көздеді: 

 1) өзінің орналастырылған 450 жай акциясының 1 : 1.000 пропорциясымен 450.000 
данаға дейін сплитін (бөлшектеуін) жүзеге асыру; 

 2) акционерлік қоғамның ораналастырылған 450 акциясының сплиті (бөлшектеуі) 
нәтижесінде алған 450.000 акцияларын қосып, жай акциялардың санын 5.000.000 (бес 
миллион) данаға дейін көбейту. 

 Жаңадан шығарылатын акциялар акионерлік қоғамның қазіргі акционерлері мен өзге 
тұлғалардың арасында орналастыруға арналған. 

 Акционерлік қоғамның жай акцияларын орналастыру бағасын директорлар кеңесі 
(Биржалық кеңес) анықтайды. 

 Акционерлік қоғам артықшылықты акциялар шығармайды. 

Осы тармақ Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтыруға 
сәйкес бөлімдермен толықтырылды 

2008 жылдың 25 тамызында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі акционерлік қоғамның жарияланған 
акциялар шығарылымының 5 000 000 жай акциясын мемлекеттік тіркеуге алды, оларға 
KZ1C10030019 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілді. 

Шығарылым нысаны: құжатсыз. 

Акциялардың шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А1003 
нөмірі бойынша енгізілді. 

Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу датасы – 25 тамыз 2008 жыл. 

450 000 жай акция ораналстырылған және төленген, бұл ретте төленген жарғылық капитал 
165 019 500 теңгені құрайды. 

2009 жылдың 27 тамызында Биржалық кеңес қоғамның 10 000 жай акциясын орналастыру 
туралы шешім қабылдады (2009 жылдың 27 тамыныдағы № 22 отырыс хаттамасы) және 
осы акциялар қоғам акционерлеріне, артықшылықты сатып алу құқығын іске асыруға 



"Қазақстан қор биржасы" АҚ акцияларды шығару проспектісі 

 

 51 

мүмкіндік беру мақсатында, орналастыру бағасы – бір жай акцияға 3.717,98 теңгеден сатып 
алу ұсынылды. 

2009 жылдың 29 қазанында (қоғам акционерлерінің қоғам акцияларын артықшылықты 
сатып алу құқығын іске асыру мерзімі аяқталғаннан кейін) Биржалық кеңес қоғам 
акцияларын қоғам акционерлері арасында жазылым бойынша қосымша орналастыру 
туралы шешім қабылдады (2009 жылдың 29 қазанындағы № 28 отырыс хаттамасы), 
қоғамның 3 536 жай акциясы орналастыру бағасы – бір жай акцияға 3.717,98 теңгеден 
орналастыруға ұсынылды. Жазылым арқылы биржа акционерлеріне 3.535 жай акциясы 
сатылды. 

Орналастыру кезеңінің басталу датасы – 28 тамыз 2009 жыл. 

Орналастыру кезеңінің аяқталу датасы – 08 қыркүйек 2010 жыл. 

9.999 жай акция орналастырылды. 

2010 жылдың 28 қазанында Биржалық кеңес биржаның 85 000 жай акциясын (соның ішінде 
– қоғам акцияларының алдыңғы орналастыруы кезінде орналастырылмаған 1 жай 
акциясымен қосқанда) орналастыру туралы шешім қабылдады (2010 жылдың 
28 қазанындағы № 24 отырыс хаттамасы) және осы акциялар, қоғам акционерлеріне 
артықшылықты сатып алу құқығын іске асыруға мүмкіндік беру мақсатында, орналастыру 
бағасы – бір жай акцияға 3.707 теңгеден ұсынылды. 

2010 жылдың 09 желтоқсанында (қоғам акционерлерінің қоғам акцияларын артықшылықты 
сатып алу құқығын іске асыру мерзімі аяқталғаннан кейін) Биржалық кеңес, қоғам 
акционерлері артықшылықты сатып алу құқығын іске асырғаннан кейін 
орналастырылмаған, қоғам акцияларын қоғам акционерлері арасында жазылым бойынша 
қосымша орналастыру туралы шешім қабылдады (2010 жылдың 09 желтоқсанындағы № 30 
отырыс хаттамасы), қоғамның 27 350 жай акциясы орналастыру бағасы – бір жай акцияға 
3.707 теңгеден орналастыруға ұсынылды. 

Орналастыру кезеңінің басталу датасы – 02 қараша 2010 жыл. 

Орналастыру кезеңінің аяқталу датасы – 16 ақпан 2011 жыл. 

85.000 жай акциясы орналастырылды. 

Акционерлік қоғамның жай акциялары "Бейлистингілік бағалы қағаздар" секторында 
айналысқа рұқсат етілді. 

Осы тармақ Акциялар шығарылымының проспектіне № 4 өзгертулер мен толықтыруларға 
сәйкес бөліммен толықтырылды 

2013 жылдың 31 мамырында Биржалық кеңес (2013 жылдың 31 мамырындағы 
№ 13 отырыс хаттамасы) акционерлік қоғамның жай акцияларын, Қазақстан 
Республикасының "Микроқаржы ұйымдарының қызметіне қатысты сұрақтар жөніндегі 
Қазақстан Республикасының кейбір заңшығарушы актілеріне өзгертулер мен толықтырулар 
енгізу туралы" заңыныі 2 бабы 4 тармағын орындау мақсатында, артықшылықты тәртіпте 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне орналастыру және сату туралы шешімдер 
қабылдады. 

45. Акционерлік қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары 

 Акционерлік қоғам айырбасталымды бағалы қағаздарды шығармайды. 

46. Төлем агенті туралы мәліметтер 

 Акционерлік қоғамда төлем агенттігі жоқ. 

47 тармағы Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясында мазмұндалған 
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47. Акционерлiк қоғамның тiркеушiсi туралы мәлiметтер 

1. Тіркеушінің толық атауы "Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" акционерлік қоғамы 

2. Тіркеушінің қысқартылған 
атауы 

"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ; немесе 

Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі; немесе 

"Бірыңғай тіркеуші 

3. Орналасқан жері 050000, Алматы қ., Абылай хан д-лы, 141 

4. Байланыс телефондары 8 (727) 272 47 60; 272 69 40 

5. Тіркеушімен жасалған 
келісім-шарттың 
деректемелері 

2012 жылдың 12 қыркүйегіндегі Бағалы қағаздарды 
ұстаушыларының тізілімі жүйесін жүргізу бойынша № 00084-
АО келісім-шарты 

6. Тіркеушінің лицензиясы Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 
заңының 64-1 бабы 1 тармағына сәйкес бағалы қағаздарды 
ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу бойынша тіркеушінің 
қызметі лицензиялауға жатпайды 

 
7 Бөлім. ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР 

 

48. Акциялар шығару шығындардың сомасы 

 Акционерлік қоғамның акцияларды шығаруға қатысты шығындары қаржылық кеңес 
берушілердің қызметін төлеуге, сонымен қатар тіркеушінің тиісті қызметтеріне кететін 
шығындардан тұрады, оларды төлеудің мөлшері және шарттары осы Проспектінің 19 
тармағында көрсетілген (20.000 мың теңгеден аспайтын мөлшерде). 

49. Инвесторларға арналған ақпарат 

Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар редакциясына 
сәйкес бірінші бөліміне өзгертулер енгізілді 

 Акционерлік қоғамның акцияларын сатып алушылар оның жарғысының көшірмесімен және 
осы Проспектімен, аталған құжаттарға толықтырулар мен өзгертулермен, акционерлік 
қоғамның акцияларды орналастыру нәтижелері туралы есептермен мына мекен жайда: 
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Байзақов көш., 280, "Almaty Towers" 
көпфункциялы кешенінің Солтүстік мұнарасы, 8 қабат, сонымен қатар акционерлік 
қоғамның Интернет–сайтында – www.kase.kz таныса алады. 

Екінші бөлімі Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес мазмұндалды 

 Акционерлік қоғамның Жарғысына сәйкес, акционерлік қоғамның қызметі тураплы 
ақпараттарды жариялаудың бұқаралық ақпарат құралы ретінде www.kase.kz Интернет-
сайты белгіленсін. 

Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 
редакциясына сәйкес Акциялар шығарылымының проспекті 8 бөліммен толықтырылды 

 
8 Бөлім. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ТАЗА ПАЙДАСЫН БӨЛУ ТӘРТІБІ 

 

50. Акционерлік қоғамның таза пайдасын бөлу тәртібі акционерлік қоғамның жыл сайынғы 
жылдық жалпы жиналыстарында анықталады. 

Акциялар шығарылымының проспектіне № 4 өзгертулер мен толықтыру редакциясына 
сәйкес 51 тармақ келесідей мазмұндалды 



"Қазақстан қор биржасы" АҚ акцияларды шығару проспектісі 

 

 53 

51. 2013 жылдың 30 мамырында болып өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысында 
акционерлік қоғамның 2012 жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша таза пайданы бөлу 
тәртібіне қатысты келесідей шешім қабылданды (2013 жылдың 30 мамырындағы 
№ 22 отырыс хаттамасы): 

1) 2012 жылдың қорытындысы бойынша акционерлік қоғамның жай акциялары бойынша 
дивиденд төлемеу; 

2) акционерлік қоғамның  196 969 277 теңге 40 тиын (100 %) көлеміндегі таза пайдасы 
акционерлік қоғамның дамуына жұмсалсын. 

 

 

 

 

 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ Президенті Жолдасбеков А.М. 

 

 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ Бас бухгалтері Рябушкина Л.А.9 

                                                      
9
 Акциялар шығарылымының проспектіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар 

редакциясына сәйкес алып тасталды. 


