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Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в 
проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в 
настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно 
акционерного общества и его размещаемых акций. 

Акционерное общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой 
отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой 
отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц 
акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов 
исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил 
размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о 
корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных 
лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов 
исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов под № 13438).  

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся 
эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе 
депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах 
массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в 
порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 
января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария 
финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой 
отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также 
информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» 
(зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 
13438). 

 

 

Алматы, 2016 



1. Общие сведения об акционерном обществе 

1. Наименование общества в соответствии со справкой о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельством о 
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. 

1) дата государственной регистрации (перерегистрации) общества:  

Справка о государственной перерегистрации юридического лица б/н от «08» августа 
2016 года, выдана Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции 
города Алматы. 

2) полное и краткое наименование общества (если уставе общества 
предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то 
дополнительно указывается такое наименование: 

 Полное наименование Сокращенное наименование 

на 
государственном 
языке 

«Estate Management 
Company» Акционерлік 
қоғамы 

«Estate Management 
Company» АҚ 

на русском языке Акционерное общество 
«Estate Management 
Company» 

АО «Estate Management 
Company» 

на английском 
языке 

«Estate Management 
Company» Joint Stock 
Company 

«Estate Management 
Company» JSC 

3) в случае изменения наименования общества указываются все его 
предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они 
были изменены: 

Дата Полное наименование Сокращенное наименование 

Дата первичной 
регистрации: 04 
декабря 2008 года 

на государственном языке: 
«Кронос Казахстан» 
Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік 

на русском языке: 
Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «Кронос 
Казахстан» 

на английском языке: : «Kronos 
Kazakhstan» Limited Liability 
Partnership 

на государственном языке: 
«Кронос Казахстан» ЖШС 

на русском языке: ТОО 
«Кронос Казахстан» 

на английском языке: «Kronos 
Kazakhstan» LLP 

Дата 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица (в качестве 

на государственном языке: 
«Estate Management 
Company» Акционерлік 
қоғамы 

на русском языке: 

на государственном языке: 
«Estate Management 
Company» АҚ 

на русском языке: АО «Estate 



акционерного 
общества):  

08 августа 2016 
года 

Акционерное общество 
«Estate Management 
Company» 

на английском языке: «Estate 
Management Company» Joint 
Stock Company 

Management Company» 

на английском языке: «Estate 
Management Company» JSC 

4) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица 
(юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении 
реорганизованных юридических лиц и (или) общества: 

Акционерное общество «Estate Management Company» (далее по тексту – 
Общество) создано в результате реорганизации путем преобразования Товарищества с 
ограниченной ответственностью «Кронос Казахстан» (БИН 081240003810) на основании 
решения Единственного участника от «23» мая 2016 года. 

Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям 
преобразованного Товарищества с ограниченной ответственностью «Кронос Казахстан» 
в соответствии с Передаточным актом от «23» мая 2016 года. 

5) в случае наличия филиалов и представительств общества указываются их 
наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств общества в соответствии со справкой об учетной 
регистрации филиалов (представительств) юридических лиц: 

Общество не имеет филиалов и представительств. 

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой или 
свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического 
лица с указанием бизнес-идентификационного номера общества, номеров 
контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также 
фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от 
адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.  

Местонахождение общества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, 
Медеуский район, ул. Фурманова, 240 «Г». Фактический адрес Общества не отличается 
от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров. 

Бизнес-идентификационный номер общества: 081240003810. 

Номера контактных телефонов, факса и адреса электронной почты: + 7 7272 312 
25 25, адрес электронной почты: investors@emc-company.kz. 

3. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных обществу или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. 

  Общество не имеет рейтингов, присвоенных ему международными рейтинговыми 
агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.  

2. Крупные акционеры или учредители общества и органы общества 

4. Для обществ, реорганизованных из товарищества с ограниченной 
ответственностью или обществ, у которых по решению суда признана 
недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, 
указываются участники, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей 
участия в уставном капитале общества, в том числе: 



Фамилия, имя, отчество (при их наличии) 
участников физических лиц 

Найзабеков Тимур Курмангазиевич 

Количество и вид (виды) акций, 
предварительно оплаченных 
участниками, которые владеют 10 
(десятью) и более процентами долей 
участия в уставном капитале общества 

30 000 000 (тридцать миллионов) простых 
акций, что составляет 100% простых 
акций, предполагаемых к размещению. 

Дата, с которой участники стали владеть 
10 (десятью) и более процентами долей 
участия в уставном капитале общества 

08 августа 2016 года 

5. Органы общества:  

1) совет директоров общества: 

ФИО председателя и 
членов совета директоров 

общества (с указанием 
независимого 

(независимых) директора 
(директоров)) 

Занимаемые должности за последние 
три года и настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству, и дата 

вступления их в должности 

Процентное 
соотношение 
голосующих 

акций, 
принадлежащих 
членам совета 
директоров, к 

общему 
количеству 
голосующих 

акций общества 

Нургалиев Ернар Бахытович, 
1984 г.р., Председатель 
Совета директоров 

1) АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» - 10/2011-
03/2014 - заместитель Председателя 
Правления;                                                                                                                   
2) Региональный финансовый центр 
г.Алматы и исламского финансирования 
Национального банка РК - 06/2014-
12/2015 - Директор департамента 
развития; 

3) АО «Администрация МФЦА» - 
02/2015 - по н.в. - Управляющий 
директор; 

4) 08.08.2016г. – по настоящее время: АО 
«Estate Management Company», 
Председатель Совета директоров. 

- 

Найзабеков Тимур 
Курмангазиевич, 1983 г.р., 
Член Совета директоров – 
Председатель Правления 

1)  Национальная инвестиционная 
корпорация - 10/2012-04/2014 - 
Управляющий директор, член 
Правления;                                                               
2) UnionBancairePrivee – 09/2014-2015 – 
финансовый аналитик/Европейские 
рынки акций; 

3) ТОО «Commercial RE» - 09/2015-
05/2016 – финансовый директор, 
Генеральный директор; 

4) ТОО «Кронос Казахстан» - 04/2016 – 

100% 



по н.в. - директор; 

5) 08.08.2016г. – по настоящее время: АО 
«Estate Management Company», Член 
Совета Директоров. 

Кенебаев Даулен 
Адильбаевич, 1982 г.р., член 
Совета директоров – 
независимый директор 

1)  ТОО «Kinopark Multiplex Cinemas» – 
11/2013 - /2014 – Генеральный/ 
управляющий директор; 

2) ТОО «Текше тас зауыты» – 11/2014 – 
по н.в. – Генеральный директор, 
совладелец. 

3) ТОО «Sary-Arka Property» – 07/2013 – 
по н.в. – Генеральный 
директор/совладелец; 

4) ТОО «Trade Solution» – 06/2015 – по 
н.в. – Генеральный 
директор/совладелец; 

5) 08.08.2016г. – по настоящее время: АО 
«Estate Management Company», Член 
Совета Директоров – независимый 
директор. 

 

 

- 

 

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), 
принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, 
к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных 
организаций  

Общество не имеет дочерних и зависимых организаций.  

2) коллегиальный или единоличный исполнительный орган общества: 

Ф.И.О. (при его наличии) 
каждого из членов 

коллегиального 
исполнительного органа 

общества, в том числе 
председателя правления 

общества 

Должности, занимаемые каждым из 
членов коллегиального 

исполнительного органа общества за 
последние три года и в настоящее 

время, в хронологическом порядке (с 
указанием полномочий и даты 

вступления их в должности), в том 
числе действующие должности, 

занимаемые данными лицами по по 
совместительству 

Процентное 
соотношение 
голосующих 

акций, 
принадлежащих 

членам 
коллегиального 

исполнительного 
органа, к общему 

количеству 
голосующих 

акций общества 

Найзабеков Тимур 
Курмангазиевич,1983 г.р., 
Председатель Правления 

1) Национальная инвестиционная 
корпорация - 10/2012-04/2014 - 
Управляющий директор, член 
Правления; 

2) UnionBancairePrivee – 09/2014-2015 – 
финансовый аналитик/Европейские 
рынки акций;  

3) ТОО «Commercial RE» – 09/2015-
05/2016 – финансовый директор, 

100% 



Генеральный директор;    

4) ТОО «Кронос Казахстан» - 06/2016 – 
по н.в. – Директор; 

5) 08.08.2016г. – по настоящее время: АО 
«Estate Management Company», 
Председатель Правления. 

Полномочия:  

1) организует выполнение решений 
общего собрания акционеров и совета 
директоров; 

2) без доверенности действует от имени 
общества в отношениях с третьими 
лицами; 

3) выдает доверенности на право 
представления общества в его 
отношениях с третьими лицами; 

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

5) в случае своего отсутствия возлагает 
исполнение своих обязанностей на одного 
из членов Правления; 

6) распределяет обязанности, а также 
сферы полномочий и ответственности 
между членами Правления; 

 

Билисбеков Аскар 
Ергалиевич, 1984 г.р., 
Заместитель Председателя 
Правления (по развитию 
бизнеса) 

1) компания Rolls-
RoyceMotorCarsAlmaty, Rolls-
RoyceMotorCarsLtd – с 2014 года по 
настоящее время – Директор;           

2) компания  «GUILDHOUSE GLOBAL 
COMMERCE» - с 2012 года по 
настоящее время – основатель, 
совладелец;    

3) ТОО «Commercail RE» - 04/2016-
05/2016 – заместитель Генерального 
директора; 

4) ТОО «Кронос Казахстан» - 06/2016 – 
по н.в. - заместитель Директора; 

5) 08.08.2016г. – по настоящее время: АО 
«Estate Management Company», 

- 



Заместитель Председателя Пралвения 
(по развитию бизнеса). 

Полномочия: 

1) Разработка, внедрение и 
осуществление стратегии развития 
Общества; 

2) Общее руководство подразделением  
по развитию бизнеса Общества; 

3) Организация взаимодействия с 
другими подразделениями Общества; 

Аханов Арсен Серикович, 
1982 г.р., Заместитель 
Председателя Правления 
(по административным 
вопросам) 

1) ТОО «АрланФинанс» - 2010 - по н.в. - 
Директор; 

2) ТОО «Shanri-laluxury» - 2011 - по н.в. - 
Заместитель Генерального Директора;    

3) ТОО «CinemaTowers» - 2011-2013 - 
Генеральный директор;     

4) ТОО «Commercial RE» - 04/2016 – 
заместитель Генерального директора; 

5) ТОО «Кронос Казахстан» - 06/2016 – 
по н.в. - заместитель Директора; 

6) 08.08.2016г.– по настоящее время: АО 
«Estate Management Company»,  
Заместитель Председателя Правления 
(по административным вопросам). 

Полномочия: 

1) руководство в пределах своей 
компетенции хозяйственной 
деятельностью общества в области 
материально-технического снабжения, 
содержания и обслуживания 
производственных помещений, 
капитального ремонта зданий, 
использования автомобильного 
транспорта, социального обеспечения 
работников; 

2) координация работы подчинённых ему 
подразделений; 

3) участие в согласовании условий 
заключений договоров поставок по 
материально-техническому обеспечению, 
принимает меры по расширению прямых 
постоянных и долгосрочных 
хозяйственных связей с поставщиками; 

- 

3) комитеты совета директоров общества 

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки  рекомендаций 
Совету директоров в Обществе будут созданы следующие комитеты Совета Директоров: 

1) Комитет по стратегическому планированию. Комитет действует в интересах 
акционеров Общества, и его работа направлена на оказание содействия Совету 
директоров Общества путем выработки рекомендаций по: 



 организации эффективной системы стратегического и бюджетного планирования 
деятельности Общества; 

 контролю за выполнением стратегии, стратегического плана, ключевых 
показателей эффективности деятельности Общества, бизнес-плана, а также за 
соблюдением бюджета и исполнением бюджетных процедур Общества. 

2) Комитет по внутреннему аудиту. Комитет действует в интересах акционеров 
Общества, и его работа направлена повышение эффективности и качества работы 
Совета директоров Общества  посредством предварительного рассмотрения 
отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, и подготовки 
рекомендаций Совету директоров. 

3) Комитет по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике. Комитет 
действует в интересах акционеров Общества, и его работа направлена на оказание 
содействия Совету директоров Общества путем выработки рекомендаций по: 

 разработке действенной политики оказания социальной поддержки работникам 
Общества и разрешению социальных вопросов; 

 формированию эффективной системы корпоративного управления и реализации ее 
принципов; 

 организации коллективной работы, основанной на принципах соблюдения деловой 
этики, разрешению конфликтов интересов, поднятию профессиональной репутации и 
корпоративного духа. 

4) Служба внутреннего аудита 

Ф.И.О. (при его 
наличии) руководителя 

Службы внутреннего 
аудита общества 

Должности, занимаемые руководителем 
службы внутреннего аудита за 

последние 3 (три) года и в настоящее 
время в хронологическом порядке, с 

указанием полномочий и даты 
вступления в должности, в том числе 
действующие должности, занимаемые 
руководителем службы внутреннего 

аудита по совместительству 

процентное 
соотношение 
голосующих 

акций, 
принадлежащих 
руководителю 

службы 
внутреннего 

аудита, к общему 
количеству 
голосующих 

акций общества. 

Кан Лилия Герасимовна 1) АО «АТФ Банк» - 04/2011-12/2014 – 
Аудитор Департамента внутреннего 
контроля и аудита (Управление 
аудита Головного банка и филиалов); 

2) АО «АТФ Банк» - 01/2015 – 10/2015 – 
Аудитор Департамента внутреннего 
контроля и аудита (Управление 
мониторинга, IT и дочерних 
организаций); 

3) АО «ИФД «RESMI» - 11/2015 – 
07/2016 – Руководитель службы 
внутреннего аудита; 

4) АО «Estate Management Company» - 
08.08.2016г. – по настоящее время – 
Руководитель Службы внутреннего 
аудита. 

- 



6. Аффилиированные лица общества, не указанные в пунктах 4 и 5 настоящего 
приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об акционерных обществах аффилиированными лицами общества: 

На дату составления настоящего проспекта у Общества отсутствуют прочие 
аффилиированные лица, которые не указаны в пунктах 4 и 5 настоящего Проспекта. 

7. В отношении аффилиированного лица общества, являющегося юридическим 
лицом, в котором общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций 
или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, 
дополнительно указываются: 

Общество не владеет десятью или более процентами акций или долей участия в 
уставных капиталах каких-либо юридических лиц. 

3. Виды деятельности общества 

8. Виды деятельности общества: 

1) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов 
деятельности, которые носят сезонный характер с указанием их доли в общем 
доходе общества:  

Деятельность Общества не носит сезонный характер. 

Основным видом деятельности Общества является комплексное управление 
коммерческой и жилой недвижимостью, в том числе осуществление операций с 
недвижимостью с целью получения доходов.  

Комплексное управление объектом недвижимости включает в себя: 

 Систему управления арендными взаимоотношениями, в том числе ведение 
бухгалтерского учета и договорной базы арендаторов; 

 Контроль технической и операционной эксплуатации; 

 Продвижение объектов; 

 Взаимодействие с государственными органами по всем вопросам, связанным с 
управлением объектом; 

 Комплексную уборку и другие хозяйственные услуги; 

 Экологические мероприятия; 

 Организацию взаимодействия с коммунальными службами; 

 Охрану объекта, и др. 

В настоящее время в управлении Общества находятся следующие объекты: 

1) Бизнес центр «AFD-A», находящийся по адресу: Республика Казахстан, г. 
Алматы, пр. Аль-Фараби, 34 

Площадь: 9 921,1 кв.м 

Кол-во этажей: 6 этажей 

Паркинг: Двухуровневый подземный паркинг 

Категория: Офисные помещения класса А 

2) Бизнес центр в г. Атырау, находящийся по адресу: Республика Казахстан, г. 
Атырау, площадь Исатая, 1/3 

Площадь: 1 644,8 кв.м 



Год постройки: 2004 год 

Кол-во этажей: цоколь, 3 этажа 

Паркинг: отсутствует 

Категория: Офисные помещения класса В 

В планах Общества на ближайшие годы – увеличение количества объектов 
недвижимого имущества, находящегося в управлении, путем его приобретения, 
заключения договоров на доверительное управление имуществом, а также путем 
приобретения долей участия в компаниях, осуществляющих управление имуществом. 

2) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества: 

В качестве основных конкурентов Общества можно выделить следующие 
организации: 

ТОО «ScotHolland» (Скот Холланд)1 

ТОО «ScotHolland» оказывает широкий спектр профессиональных услуг в 
области недвижимости и развития бизнеса, в Центральной Азии и за её пределами. 
Одним из специализированных направлений деятельности компании является оказание 
консалтинговых услуг в области коммерческой недвижимости для корпоративных 
клиентов. ScotHolland управляет жилым элитным комплексом «Алмалы»(42 000 кв. м), 
жилыми помещениями для компании NCOC (11 000 кв. м), так же офисом компании 
Bloomberg в Алматы и объектами компании NCPOC в Атырау. Общий метраж 
коммерческой и жилой недвижимости под управлением компании ScotHolland в 
Казахстане составляет более 70,000 кв.м. 

ТОО «Management Service Brokerage»2 

ТОО «ManagementServiceBrokerage» начала свою деятельность на рынке 
коммерческой недвижимости в августе 2008 года и осуществляет комплексное 
обслуживание объектов коммерческой и жилой недвижимости в области 
инфраструктурного и технического менеджмента в городах Алматы, Астана и 
Кокшетау. На сегодняшний день оказывает услуги на объектах различного назначения, 
общая площадь которых составляет более 150 000 кв. м.  

ТОО «Управляющая компания «M-Line Property Management»3 

Управляющая компания «M-LinePropertyManagement» является одной из первых 
в Казахстане независимых профессиональных компаний, оказывающей полный 
комплекс услуг по управлению коммерческой недвижимостью. В актуальном портфеле 
компании – такие наиболее крупные проекты, как: Торгово-развлекательный центр 
«Сарыарка» (г. Астана), Торгово-офисный центр «ФОРУМ»(г. Уральск), Торговый 
центр ЦУМ (г. Актобе), Многофункциональный комплекс «Алау» (г. Астана), Бизнес 
центр класса «А» по ул. Аскарова (г. Алматы), Бизнес-центр AFD, блок C (г. Алматы), 
Бизнес-центр по ул. Фурманова (г. Алматы), Бизнес-центр «Шымкентский» (г. 
Шымкент), Складская база по ул. Немировича-Данченко (Алматы).На сегодняшний 
день Управляющая компания оказывает услуги по управлению недвижимостью в 11 
областных центрах страны. В портфеле - 22 крупных объекта общей площадью 118 000 
кв. м. Имеется опыт по управлению стрессовыми активами банков второго уровня 
Казахстана в разных сегментах недвижимости: складской, офисной, торговой, жилой. 

                                                           
1http://www.cbre.kz 
2http://www.kazmsb.kz 

3http://www.mline.kz 



ТОО «Colliers International Kazakhstan»4 

Colliers International – это международная консалтинговая компания, 
предоставляющая полный спектр услуг в сфере недвижимости в 67 странах мира. 
Компания Colliers International Kazakhstan работает на Казахстанском рынке с 2000 
года и является частью глобальной сети Colliers International. Colliers International 
Kazakhstan предлагает полный спектр услуг в сфере недвижимости для девелоперов, 
арендаторов, собственников и инвесторов на местном, региональном, национальном и 
международном уровнях. Одним из объектов, находящихся в управлении компании 
является Бизнес парк «SmartVille», который является первым в Казахстане проектом 
офисной недвижимости формата бизнес-парк. Проект бизнес-парка включает в себя 16 
трехэтажных типовых офисных зданий класса Б+. Общая площадь офисных зданий 
(GBA) составляет около 65 033 кв.м, арендопригодная площадь (GLA) – 35 713 кв.м. 

3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, 
услуг) по основным видам деятельности общества: 

Позитивные факторы: благоприятная экономическая ситуация в стране,рост 
спроса на жилую и коммерческую недвижимость, развитие города Алматы, рост, в том 
числе за счет миграции, населения, снижение предложения новых объектов 
недвижимости, государственная поддержка, опыт на рынке недвижимости, 
индивидуальность проектов, удобное месторасположение объектов, гибкая ценовая 
политика, изменение законодательства в пользу компаний, управляющих 
недвижимостью. 

Негативные факторы: снижение спроса на жилую и коммерческую 
недвижимость, рост предложения новых объектов недвижимости, снижение расходов, 
ужесточение конкуренции между действующими на рынке компаниями, 
макроэкономическая ситуация в Республике Казахстан и в мире, девальвационные 
ожидания, изменение законодательства не в пользу компаний, управляющих 
недвижимостью, повышение налогов, форс-мажорные обстоятельства.  

4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их 
действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские 
разработки, спонсируемые обществом: 

На момент создания Проспекта выпуска акций у Общества отсутствовали какие-

либо действующие лицензии или патенты.  

5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемом (оказываемых) 
обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) обществом 
на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг): 

Общество оказывает свои услуги только на территории Республики Казахстан и 

работает только с отечественными поставщиками товаров и услуг.  

Оказание услуг Обществом также регулируется действующим законодательством 

Республики Казахстан, и все расчеты с потребителями и поставщиками услуг 

осуществляются только в тенге. 

Таким образом, доля импорта в работах и услугах, оказываемых Обществу, и доля 

работ и услуг, реализуемых Обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой 

продукции равна нулю. 

                                                           
4
http://www.colliers.kz/ 



6) сведения об участии общества в судебных процессах с указанием сути судебных 
процессов с его участием, по результатам которых может произойти 
прекращение или изменение деятельности общества, взыскание с него денежных и 
иных обязательств: 

Общество, на момент регистрации настоящего Проспекта, не участвует в каких-

либо судебных процессах. 

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность общества: 

Понятие риска Описание риска 

Снижение курсовой 
стоимости акций 

Данный вид риска, связан с негативной информацией, с 
ухудшением платежеспособности Общества, с ухудшением 
показателей выручки и дохода и т.д. Ключевые показатели 
деятельности Общества, которые и определяют в конечном 
итоге уровень прибыли – это выручка и себестоимость. 
Поэтому все новости и события, которые оказывают влияние на 
эти два показателя, влияют и на прибыль, и, следовательно, на 
курсовую стоимость акций 

Изменение ставок 
вознаграждения 

Негативное влияние может оказать повышение рыночных 
ставок вознаграждения. Повышение рыночных ставок может 
повлечь за собой проблемы, как у Общества, так и у конечных 
потребителей услуг Общества, связанные с возвратностью 
полученных кредитов, с обслуживаем кредитов, что в конечном 
итоге скажется на Обществе, в том числе на снижении 
выручки, увеличении дебиторской задолженности и т.п.   

Изменения 
законодательной базы и 
государственное 
регулирование 

Республика Казахстан является страной с переходной 
рыночной экономикой, в которой происходят изменения 
законодательной, в том числе налоговой базы. Возможные 
изменения в законодательном режиме могут существенно 
отразиться на деятельности и финансовом состоянии Общества.  

Риск вмешательства государства в основную деятельность 
Общества представляется маловероятным 

Девальвация Поскольку все договорные отношения Общества в настоящий 
момент осуществляются в тенге риск девальвации отсутствует. 
Однако девальвация может оказать существенное влияние на 
конечных потребителей услуг Общества, что в конечном итоге 
скажется на Обществе. К потенциальному влиянию 
девальвации на деятельность Общества можно отнести 
приостановление некоторыми конечными потребителями 
принятия решений о расширении или переезда в более 
качественные офисные помещения. К тому же, для некоторых 
потребителей необходимость оптимизации расходов приведет к 
сокращению бюджетов на аренду. В результате этого, такие 
арендаторы будут рассматривать переезд в офисные 
помещения более низкого класса и ценовой категории, что 
скажется на снижении выручки и прибыли Общества.  

Экономические риски Ухудшение экономического состояния в регионах деятельности 
Общества, ухудшение потребительского спроса может 
негативно повлиять на деятельность Общества. 

Управленческий риск Сознательное принятие решений, последствия реализации 
которых не вполне предсказуемы и есть вероятность потерь в 
результате принятия ошибочных управленческих решений, что 
окажет негативное влияние на деятельность Общества.  



Операционный риск Риск, связанный с недостатками в системах и процедурах 
управления, поддержки и контроля, а также риск 
неосторожных или некомпетентных действий персонала, в 
результате которых может быть причинен материальный 
ущерб. Некоторую угрозу для Общества представляют 
технические и технологические риски, являющиеся 
составляющими операционных рисков и связанные с 
адекватным и надлежащим функционированием 
информационной системы Общества. 

9. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества, в 
объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости 
производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг). 

У Общества имеются постоянные клиенты, с которыми заключены договора 

аренды на средний и долгосрочный срок. У Общества имеется Департамент развития 

бизнеса, целью которого является как привлечение новых клиентов, так и работа по 

развитию долгосрочных отношений с постоянными клиентами.  

По состоянию на 30 июня 2016 года наиболее крупными потребителями услуг 

Общества являлись: 

Наименование клиента 

Сумма оказанных 
услуг за 1 пол. 
2016 года, тыс. 

тенге 

Процент от 
общей суммы 

оказанных услуг 
за 1 пол. 2016 

года 

GlobalBuildingContract (АФД-А) 68 785,87 15,55 

АЗС Трэйд (АФД-А) 123 293,49 27,88 

ПрайсуотерхаусКуперс (АФД-А) 82 926,45 18,75 

Казкоммерцбанк 24 732,43 5,59 

ДжейПи Морган Чейз Банк, Н.А. (АФД-А) 31 307,52 7,08 

ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори 
(АФД-А) 

86 005,99 19,45 

По состоянию на 30 июня 2016 года наиболее крупными поставщиками услуг 

Общества являлись: 

Наименование поставщика 

Сумма оказанных 
Обществу услуг за 

1 пол. 2016 года, 
тыс. тенге 

Процент от 
общей суммы 

оказанных 
Обществу услуг 

за 1 пол. 2016 
года 

Акарыс Копбергенов К.К. ИП 2 636,50 3,00 

АО «Казкоммерцбанк» 20 385,48 23,10 

ЗАО «Джонсон Контролс» 1 688,70 1,90 



 

 4. Финансовое состояние общества 

10. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 
объема активов общества, с указанием соответствующей балансовой стоимости 
каждого актива. 

Активы Общества по состоянию на 30 июня 2016 года на 95,23% предоставлены 
инвестиционным имуществом. Из них, Общество владело следующим инвестиционным 
имуществом, стоимость которого составляло десять и более процентов от балансовой 
стоимости его активов: 

Инвестиционное имущество Стоимость на 
30.06.2016г. 

% от 
балансовой 
стоимости 
активов 

Здания    

Административное здание пр. Аль-
Фараби, 34 (1,2,4 этажи) 

6 373 649 842,00 82,47% 

ИТОГО 6 373 649 842,00 82,47% 

11. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от 
балансовой стоимости активов общества: 

По состоянию на 30 июня 2016 года дебиторская задолженность Общества 
составила 11 300 535,86 тенге, что составляет 0,15% от балансовой стоимости активов 
Общества. 

У Общества отсутствуют дебиторы, имеющие перед Обществом долгосрочную и 
краткосрочную дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от 
балансовой стоимости активов Общества. 

Наиболее крупными дебиторами Общества по состоянию на 30 июня 2016 года 
являлись: 

Наименование организации Сумма Процент от общей 
дебиторской 

задолженно-сти 

Global Building Contract (АФД-А) 622 449,56 5,51% 

АЗС Трэйд (АФД-А) 831 183,22 7,36% 

  

Казкоммерцбанк  (Атырау) 4 284 488,15 37,91% 

  

ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд 
Эдвайзори (АФД-А) 

1 536 807,38 13,60% 

12. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 
объема активов общества, которые являются обеспечением обязательств 
общества 



Наименование 
активов общества, 
которые являются 

обеспечением 
обязательств 

общества 

Стоимость на 
30.06.2016г. 

% от 
балансовой 
стоимости 

активов 

Наименование 
оценщика и 
дата оценки 

актива 

Дата 
завершения 

действия 
соответствующ

его договора 

Административное 

здание                                               

пр.Аль-Фараби, 34 

(1,2,4 этажи) 

6 373 649 842,00 82,47% 

 

ТОО "Soglasie 

LTD" 29.06.2016 

 

26.02.2020 

 

Доля в земельном 

участке 0,3724га                                   

пр.Аль-Фараби, 34 

574 803 158,00 7,44% ТОО "Soglasie 

LTD" 29.06.2016 

26.02.2020 

ИТОГО 6 948 453 000,00 89,91%   

13. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 
объема активов общества, которые переданы в доверительное управление 

Общество не имеет действующих договоров на доверительное управление 
имуществом. 

14. Кредиторская задолженность общества, составляющая 5 (пять) и более 
процентов от балансовой стоимости обязательств общества 

По состоянию на 30 июня 2016 года краткосрочная кредиторская задолженность 

Общества составила – 5 512 014,71 тенге, долгосрочная кредиторская задолженность – 1 

064 529 956,16 тенге, что в общем составляет – 1 070 041 970,87 тенге или – 19,19% от 

балансовой стоимости обязательств Общества. 

По состоянию на 30 июня 2016 года у Общества имеется кредиторская 

задолженность, являющаяся начисленным вознаграждением по привлеченным займам, в 

размере – 1 064 529 956,16 тенге, что составляет – 19,09% от балансовой стоимости 

обязательств Общества. 

 

5. Сведения о выпуске объявленных акций 

15.  Сведения о выпуске объявленных акций: 

1) количество, виды объявленных 
акций, из них: 

1 300 000 000 (один миллиард триста 
миллионов)  

Простые акции 1 200 000 000 (один миллиард двести 
миллионов) 

Привилегированные акции 100 000 000 (сто миллионов) 

2) количество, виды акций, 
оплачиваемых учредителями 

30 000 000 (тридцать миллионов) простых 
акций 

3) Номинальная стоимость одной 18,8 тенге (восемнадцать тенге восемьдесят 



акции, оплачиваемой учредителями тиын)  

4) Гарантированный размер 
дивиденда по привилегированным 
акциям 

10 тенге (десять) тенге 

5) дата утверждения общим 
собранием акционеров или 
учредительным собранием методики 
определения стоимости акций при их 
выкупе обществом на 
неорганизованном рынке ценных 
бумаг 

Методика определения стоимости акций 
при их выкупе Обществом на 
неорганизованном рынке утверждена 29 
августа 2016 года 

Общество не является стабилизационным банком или акционерным 
инвестиционным фондом. 

16. В случае если уставом общества предусмотрен обмен размещенных акций 
общества одного вида на акции данного общества другого вида, то в данном 
пункте раскрывается условия, сроки и порядок обмена размещенных акций 
общества одного вида на акции данного общества другого вида 

Уставом Общества предусматривается возможность обмена размещенных акций 

Общества одного вида на акции Общества другого вида. Решение об обмене 

размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида, а также 

условия, сроки и порядок такого обмена будут определяться соответствующим 

решением Общего собрания акционеров Общества. 

 

17. Сведения о платежном агенте. Указать полное и сокращенное наименование 
платежного агента, его место нахождения, контактные телефоны, дату и номер 
договора с платежным агентом 

Общество не заключало договорные отношения с платежным агентом. 

18. В случае, если в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 
2003 года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность по заключению 
договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и 
нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, 
то в данном пункте раскрываются: 

У Общества отсутствует обязанность по заключение договора по оказанию 
консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных 
бумаг в официальном списке фондовой биржи. Однако, принимая во внимание 
планируемое Обществом включение простых акций в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа», Обществом будет заключен договор по оказанию 
консультационных услуг по вопросам включения простых акций Общества в 
официальный список фондовой биржи: 

Полное и сокращенное 
наименование лица, 

оказывающего 
консультационные 
услуги по вопросам 

Место нахождения, 
контактные телефоны 
лица, оказывающего 
консультационные 
услуги по вопросам 

Дата и номер договора 
общества с лицом, 

оказывающим 
консультационные 
услуги по вопросам 



включения и нахождения 
акций общества в 

официальном списке 
фондовой биржи 

включения и нахождения 
акций общества в 

официальном списке 
фондовой биржи 

включения и нахождения 
его акций в официальном 
списке фондовой биржи 

Акционерное общество 
«Казкоммерц Секьюритиз» 
(дочерняя организация АО 
«Казкоммерцбанк») 

Республика Казахстан, 
050056, г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 34. Тел.: +7 (727) 
244-65-05 

 

 

6. Информация для инвесторов 

19. Информация для инвесторов 

1) места, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, 
проспектом выпуска объявленных акций, изменениями и дополнениями в указанные 
документы, а также сведения о наименовании средств массовой информации, 
используемых для публикации информации о деятельности общества в 
соответствии с уставом общества: 

Республика Казахстан, г.Алматы, 050000, ул.Фурманова, 240 «Г». 

Информация о деятельности Общества в соответствии с уставом Общества 
публикуется на сайте Общества – www.emc-company.com или в печатных изданиях 
«Казахстанская правда» или «Егемен Қазақстан». 

2) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 
отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит 
финансовой отчетности общества за последние 3 (три) завершенных финансовых 
года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным 
профессиональным аудиторским организациям: 

Аудит финансовой отчетности Общества за 2013, 2014, 2015 года  был 
осуществлен Товариществом с ограниченной ответственностью «UHY SAPA 
Consulting» (Нургазиев Т.Е.), генеральная лицензия № 0000069 на занятие аудиторской 
деятельностью, выданная 05 октября 2010 года Комитетом финансового контроля МФ 
РК.  

ТОО «UHY SAPA Consulting» является членом ПАО «Палата аудиторов РК» 
(свидетельство о членстве № 112-А от 17 ноября 2010 года). 

3) дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным 
собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на 
неорганизованном рынке ценных бумаг: 

Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом на 
неорганизованном рынке утверждена 29 августа 2016 года. 

 

Председатель Правления     Найзабеков Т.К. 

Главный бухгалтер     Боранбаева Б.К. 

 

 



 

 

 «Estate Management Company» акционерлік қоғамының 

(«Estate Management Company» АҚ) 

ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға 
проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді 
білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың шынайылығын растамайды. 

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген барлық ақпарат шынайы 
және акционерлік қоғам мен орналастырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп 
соқпайды деп растайды. 

Акционерлік қоғам бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған корпоративтік оқиғалар, акционерлік қоғамның 
жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептер, акционерлік қоғамның аффилиирленген 
тұлғаларының тізімдері туралы ақпаратты, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушы орган 
мүшелеріне төленетін сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты қаржылық есептілік 
депозитарийінің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
«Корпоративтік оқиғалар, қаржылық есептілік және аудиторлық есептер, акционерлік қоғамдардың 
аффилиирленген тұлғаларының тізімдері туралы ақпаратты, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша 
атқарушы орган мүшелеріне төленетін сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты қаржылық 
есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында орналастыру ережелерін бекіту 
туралы» 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) белгіленген тәртіпте және мерзімде орналастырылуын қамтамасыз 
етеді. 

Эмитент өзгерістер туындаған кезден бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде бухгалтерлік есеп 
және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған 
қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру арқылы және 
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы бағалы қағаз ұстаушыларға Бағалы қағаздар нарығы 
туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының «Корпоративтік оқиғалар, қаржылық есептілік және аудиторлық есептер, акционерлік 
қоғамдардың аффилиирленген тұлғаларының тізімдері туралы ақпаратты, сондай-ақ жыл 
қорытындылары бойынша атқарушы орган мүшелеріне төленетін сыйақының жиынтық мөлшері туралы 
ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында орналастыру 
ережелерін бекіту туралы» 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 қаулысымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) белгіленген тәртіпте хабарлайды. 

 

 

Алматы, 2016 



1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер 

20. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға 
немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес 
қоғам атауы 

1) қоғам мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күн 

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы н/сіз 2016 жылғы «08» тамыздағы анықтама 
Алматы қаласы Әділет департаментінің Медеу ауданының Әділет басқармасымен 
берілген. 

2) қоғамның толық және қысқартылған атауы (қоғам жарғысында шет тіліндегі 
толық және қысқартылған атауы қарастырылса, осындай атауы қосымша 
көрсетіледі) 

 Толық атауы Қысқартылған атауы 

мемлекеттік тілде «Estate Management Company» 
акционерлік қоғамы 

«Estate Management Company» 
АҚ 

орыс тілінде Акционерное общество «Estate 
Management Company» 

АО «Estate Management 
Company» 

ағылшын тілінде «Estate Management Company» 
Joint Stock Company 

«Estate Management Company» 
JSC 

3) қоғам атауы өзгерген жағдайда барлық алдыңғы толық және қысқартылған 
атаулары, сондай-ақ өзгертілген күндері көрсетіледі 

Күні  Толық атауы Қысқартылған атауы 

Алғаш тіркелген 
күні: 04 желтоқсан 
2008 жыл 

мемлекеттік тілде: «Кронос 
Казахстан» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік 

орыс тілінде: Товарищество с 
ограниченной ответственностью 
«Кронос Казахстан» 

ағылшын тілінде: «Kronos 
Kazakhstan» Limited Liability 
Partnership 

мемлекеттік тілде: «Кронос 
Казахстан» ЖШС 

орыс тілінде: ТОО «Кронос 
Казахстан» 

ағылшын тілінде: «Kronos 
Kazakhstan» LLP 

Заңды тұлғаның 
мемлекеттік тіркеу 
күні (ақционерлік 
қоғамы ретінде): 08 
тамыз 2016 жылы 

 

мемлекеттік тілде: «Estate 
Management Company» 
акционерлік қоғамы 

орыс тілінде: Акционерное 
общество «Estate Management 
Company» 

ағылшын тілінде: «Estate 
Management Company» Joint 
Stock Company 

мемлекеттік тілде: «Estate 
Management Company» АҚ 

орыс тілінде: АО «Estate 
Management Company» 

ағылшын тілінде: «Estate 
Management Company» JSC 

4) қоғам заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылу 
нәтижесінде құрылса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) 
қоғамға қатысты құқылы мирасқорлық туралы мәліметтер көрсетіледі. 

«Estate Management Company» акционерлік қоғамы (бұдан былай мәтін бойынша 
– Қоғам) Жалғыз қатысушының 2016 жылғы 23 мамырдағы шешімінің негізінде «Кронос 
Казахстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін (БСН 081240003810) қайта құру 
нәтижесінде құрылған. 



Қоғам 2016 жылғы 23 мамырдағы Тапсыру актісіне сәйкес қайта құрылған 
«Кронос Казахстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлық құқықтары мен 
міндеттері бойынша құқылы мирасқор болып табылады. 

5) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері болса, заңды тұлғалардың филиалдарын 
(өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес қоғамның барлық 
филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркеу күндері, орналасұқан жерлері, 
пошталық мекенжайлары көрсетіледі. 

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ. 

21. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға 
немесе куәлікке сәйкес қоғам орналасқан жер, қоғамның бизнес сәйкестендіру 
нөмірі, байланыс телефондарының, факсінің нөмірлері, электронды поштасының 
мекенжайы, сондай-ақ қоғамның нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру 
нөмірлерінің тізіміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленсе, нақты мекенжайы 
көрсетіледі.  

Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Медеу 
ауданы, Фурманов к-сі, 240 «Г». Қоғамның нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-
сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленбейді. 

Қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 081240003810. 

Байланыс телефондарының, факсінің нөмірлері, электронды поштасының 
мекенжайы: + 7 7272 312 25 25, электронды поштасының мекенжайы: investors@emc-
company.kz. 

22. Халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан 
Республикасының рейтинг агенттіктері қоғамға немесе ол шығарған бағалы 
қағаздарға берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер 

  Қоғамның халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан 
Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтері жоқ.  

2. Қоғамның ірі акционерлері немесе құрылтайшылары және органдары 

23. Сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеудің заңды күші жоқ деп танылған жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен 
немесе қоғамдардан қайта құрылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық 
капиталында қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие 
құрылтайшылар көрсетіледі, соның ішінде 

Қатысушылар – жеке тұлғалардың тегі, аты, 
әкесінің аты (болса) 

Найзабеков Тимур Курмангазиевич 

Қоғамның жарғылық капиталында қатысу 
үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие 
қатысушылар алдын ала төлеген акциялар 
саны және түрі (түрлері) 

30 000 000 (отыз миллион) жай акциялар, бұл 
орналастыруға болжанған жай акциялардың 
100% құрайды 

Қоғамның жарғылық капиталында қатысу 
үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына 
қатысушылар ие болған күн 

08 тамыз 2016 жыл 

24. Қоғам органдары:  

5) Қоғамның директорлар кеңесі: 

Қоғамның директорлар 
кеңесінің төрағасы мен 

Соңғы үш жылда атқарған және қазір 
атқарып жүрген қызметтері, 

Директорлар 
кеңесінің 



мүшелерінің аты-жөні 
(тәуелсіз директорды 

(директорларды) көрсетіп)  

хронологиялық тәртіпте, соның 
ішінде қосарлас қызметі, қызмет 

атқара бастаған күні  

мүшелеріне 
тиесілі 

акциялардың 
қоғамның дауыс 

беруші 
акцияларының 
жалпы санына 

пайыздық 
қатынасы  

Нургалиев Ернар Бахытович, 
1984 ж.т., Директорлар 
кеңесінің Төрағасы 

1) «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
АҚ - 10/2011-03/2014 – Басқарма 
төрағасының орынбасары;                                                                                                                 
2) ҚР Ұлттық Банкі Алматы қ. Өңірлік 
қаржы және ислами қаржыландыру 
орталығы - 06/2014-12/2015 – Даму 
департаментінің директоры; 

3) «Администрация МФЦА» АҚ - 
02/2015 - осы уақытқа дейін - 
Басқарушы директор; 

4) 08.08.2016ж. – осы уақытқа дейін: 
«Estate Management Company» АҚ, 
Директорлар кеңесінің Төрағасы 

- 

Найзабеков Тимур 
Курмангазиевич, 1983 ж.т., 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі – Басқарма Төрағасы 

1)  Ұлттық инвестициялық корпорация - 
10/2012-04/2014 - Басқарушы директор, 
басқарма мүшесі;                                                                                                                            
2) UnionBancairePrivee – 09/2014-2015 – 
қаржы талдаушысы/Еуропа акциялар 
нарығы; 

3)  «Commercial RE»  ЖШС - 09/2015-
05/2016 – қаржы директоры, Бас 
директор; 

4) «Кронос Казахстан» ЖШС - 04/2016 
– осы уақытқа дейін - директор; 

5) 08.08.2016ж. – осы уақытқа дейін:  
«Estate Management Company» АҚ, 
Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма 
Төрағасы 

100% 

Кенебаев Даулен 
Адильбаевич, 1982 ж.т., 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі – тәуелсіз директор 

6)  «Kinopark Multiplex Cinemas»ЖШС – 
11/2013 - /2014 – Бас/ басқарушы 
директор; 

7) «Текше тас зауыты» ЖШС – 11/2014 
– осы уақытқа дейін – Бас директор, 
қосалқы иегер 

8)  «Sary-Arka Property» ЖШС – 07/2013 
– осы уақытқа дейін – Бас 
директор/қосалқы иегер; 

9)  «Trade Solution» ЖШС – 06/2015 – 
осы уақытқа дейін – Бас 
директор/қосалқы иегер; 

10) 08.08.2016ж.– осы уақытқа дейін:  
«Estate Management Company» АҚ, 
Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз 
директор 

- 



 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдарда тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық 
қатынасы 

Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ.  

6) Қоғамның алқалық немесе дара атқарушы органы 

Қоғамның алқалық 
атқарушы органы 

мүшелерінің 
әрқайсысының, соның 

ішінде қоғамның басқарма 
төрағасының аты-жөні, 

әкесінің аты (болса) 

Қоғамның алқалық атқарушы органы 
мүшелерінің әрқайсысының соңғы үш 
жылда атқарған және қазір атқарып 
жүрген қызметтері, хронологиялық 

тәртіпте (өкілеттіктерін және қызмет 
атқара бастаған күндерін көрсетіп), 
соның ішінде осы тұлғалар атқарған 

қосарлас қызметтер  

 

Қоғамның 
алқалық 

атқарушы 
органы 

мүшелерінің 
әрқайсысына 

тиесілі 
акциялардың 

қоғамның дауыс 
беруші 

акцияларының 
жалпы санына 

пайыздық 
қатынасы  

Найзабеков Тимур 
Курмангазиевич,1983 ж.т., 
Басқарма Төрағасы 

6) Ұлттық инвестициялық корпорация - 
10/2012-04/2014 - Басқарушы 
директор, басқарма мүшесі; 

7) UnionBancairePrivee – 09/2014-2015 – 
қаржы талдаушысы/Еуропа акция 
нарықтары;  

8) «Commercial RE» ЖШС – 09/2015-
05/2016 – қаржы директоры, Бас 
директор;    

9) «Кронос Казахстан» ЖШС - 06/2016 – 
осы уақытқа дейін – Директор; 

10) 08.08.2016ж. – осы уақытқа дейін: 
«Estate Management Company» АҚ, 
Басқарма төрағасы. 

Өкілеттіктері:  

7) акционерлердің жалпы жиналысы мен 
директорлар кеңесінің шешімдерінің 
орындалуын ұйымдастырады; 

8) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста 
қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет 
етеді; 

9) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста 
қоғамды танытуға құқық беретін 
сенімхаттар береді; 

10) қоғам жұмыскерлерін жұмысқа 
қабылдайды, ауыстырады және шығарады 
(Заңмен белгіленген жағдайларды 
есептемегенде), оларға ынталандыру 
шараларын қолданады, тәртібі үшін 
жазалайды, қоғамның штат кестесіне 

100% 



сәйкес қоғам жұмыскерлерінің 
лауазымдық жалақы мөлшерін және 
жалақыға үстеме ақы мөлшерін 
белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның 
ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін 
қызметкерлерді есептемегенде қоғам 
жұмыскерлеріне төленетін сыйақы 
мөлшерін анықтайды; 

11) өзі болмағанда міндеттерін 
Басқарма мүшелерінің біріне орындауды 
жүктейді; 

12) Басқарма мүшелерінің арасында 
міндеттерді, өкілеттіктер мен 
жауапкершілік аясын бөледі 

Билисбеков Аскар 
Ергалиевич, 1984 ж.т., 
Басқарма Төрағасының 
орынбасары (бизнесті 
дамыту жөніндегі) 

6) «Rolls-RoyceMotorCarsAlmaty, Rolls-
RoyceMotorCarsLtd» компаниясы –  
2014 жылдан осы уақытқа дейін – 
Директор;           

7)   «GUILDHOUSE GLOBAL 
COMMERCE» компаниясы – 2012 
жылдан осы уақытқа дейін – негізін 
қалаушы, қосалқы иегер;    

8) «Commercail RE» ЖШС - 04/2016-
05/2016 – Бас директордың 
орынбасары; 

9)  «Кронос Казахстан» ЖШС - 06/2016 – 
осы уақытқа дейін – Директордың 
орынбасары; 

10) 08.08.2016ж. – осы уақытқа дейін: 
«Estate Management Company» АҚ, 
Басқарма төрағасының орынбасары 
(бизнесті дамыту жөніндегі) 

Өкілеттіктері: 

4) Қоғамның даму стратегиясын әзірлеу, 
енгізу және жүзеге асыру; 

5) Қоғамның бизнесті дамыту жөніндегі 
бөлімшелерін жалпы басқару; 

6) Қоғамның басқа бөлімшелерімен өзара 
әрекетті ұйымдастыру 

- 

Аханов Арсен Серикович, 
1982 ж.т., Басқарма 
Төрағасының орынбасары 
(әкімшілік мәселелері 
жөніндегі) 

1) «АрланФинанс» ЖШС - 2010 - осы 
уақытқа дейін - Директор; 

2) «Shanri-laluxury» ЖШС - 2011 - осы 
уақытқа дейін – Бас директордың 
орынбасары;    

3) «CinemaTowers» ЖШС - 2011-2013 - 
Бас директор;     

4) «Commercial RE» ЖШС - 04/2016 – Бас 
директордың орынбасары; 

5) «Кронос Казахстан»  ЖШС- 06/2016 – 
осы уақытқа дейін – Директордың 
орынбасары; 

6) 08.08.2016ж. – осы уақытқа дейін: 
«Estate Management Company» АҚ,  

- 



Басқарма төрағасының орынбасары 
(әкімшілік мәселелері жөніндегі) 

Өкілеттіктері: 

4) материалдық-техникалық жабдықтау, 
өндірістік үй-жайларды күтіп ұстау және 
қызмет көрсету, ғимараттарды күрделі 
жөндеу, автомобиль көлігін қолдану, 
жұмыскерлерді әлеуметтік 
қамсыздандыру аясында қоғамның 
шаруашылық қызметінің құзыреті 
шегінде басқару; 

5) өзіне бағынышты бөлімшелердің 
жұмысын жүйелендіру; 

6) материалдық-техникалық 
қамсыздандыру бойынша жеткізу 
шарттарын жасау талаптарына келісуге 
қатысу, жеткізушілермен жасалған 
тұрақты және ұзақ мерзімд шаруашылық 
байланыстарды кеңейту шараларын 
атқарады. 

7) Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері 

Маңызды мәселелерді қарастырып, Директорлар кеңесіне нұсқаулар әзірлеу үшін 
Қоғамда Директорлар кеңесінің келесі комитеттері құрылады: 

1) Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет. Комитет Қоғам акционерлерінің 
мүддесінде әрекет етеді және оның жұмысы келесілер жөнінде нұсқаулар әзірлеу 
арқылы Қоғамның Директорлар кеңесіне көмек көрсетуге бағытталған: 

 Қоғам қызметін стратегиялық және бюджеттік жоспарлаудың тиімді жүйесін 
ұйымдастыру; 

 Стратегияның, стратегиялық жоспардың, Қоғам қызметінің негізгі тиімділік 
көрсеткіштерінің, бизнес-жоспардың орындалуын, сондай-ақ бюджеттің сақталуы 
мен Қоғамның бюджеттік процедураларының орындалуын бақылау; 

2) Ішкі аудит жөніндегі комитет. Комитет Қоғам акционерлерінің мүддесінде әрекет 
етеді және оның жұмысы Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын жекелеген 
мәселелерді алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне нұсқаулар әзірлеу 
арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын 
арттыруға бағытталған. 

3) Кадрлар, әлеуметтік мәселелер, сыйақы және әдеп жөніндегі комитет. Комитет 
Қоғам акционерлерінің мүддесінде әрекет етеді және оның жұмысы келесілер 
жөнінде нұсқаулар әзірлеу арқылы Қоғамның Директорлар кеңесіне көмек 
көрсетуге бағытталған: 

 Қоғам акционерлерінің мүддесінде әрекет етеді, оның жұмысы Қоғам 
жұмыскерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету саясатын әзірлеуге және әлеуметтік 
мәселелерді шешуге бағытталған; 

 корпоративтік басқару мен қағидаларын жүзеге асырудың тиімді жүйесін 
қалыптастыру; 

 іскерлік әдепті сақтау қағидаларына, мүдде дауын шешуге, кәсіби бедел мен 
корпоративтік рухты көтеруге негізделген ұжымдық жұмысты ұйымдастыру. 

8) Ішкі аудит қызметі 



Қоғамның Ішкі аудит 
қызметі жетекшісінің 
аты-жөні, әкесінің аты 

(егер болса) 

 

Қоғамның Ішкі аудит қызметі 
жетекшісінің соңғы үш жылда 

атқарған және қазір атқарып жүрген 
қызметтері, хронологиялық тәртіпте 
(өкілеттіктерін және қызмет атқара 
бастаған күндерін көрсетіп), соның 

ішінде атқарған қосарлас қызметтер  

 

Қоғамның Ішкі 
аудит қызметі 
жетекшісінің 

тиесілі 
акциялардың 

қоғамның дауыс 
беруші 

акцияларының 
жалпы санына 

пайыздық 
қатынасы 

Кан Лилия Герасимовна  5) АО «АТФ Банк» - 04/2011-12/2014 – 
Ішкі бақылау және аудит 
Департаментінің Аудиторы (Бас 
банктің және филиалдарының Аудит 
басқармасы); 

6) АО «АТФ Банк» - 01/2015 – 10/2015 – 
Ішкі бақылау және аудит 
Департаментінің Аудиторы 
(Мониторинг, IT және еншілес 
ұйымдарының Басқармасы); 

7) АО «ИФД «RESMI» - 11/2015 – 
07/2016 – Ішкі аудит қызметі 
Жетекшісі; 

8) АО «Estate Management Company» - 
08.08.2016ж. – осы уақытқа дейін – 
Ішкі аудит қызметі Жетекшісі. 

- 

 

25. Осы қосымшаның 4 және 5-тармақтарында аталмаған, бірақ акционерлік 
қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғамның 
аффилиирленген тұлғалары болып табылатын қоғамның аффилиирленген 
тұлғалары 

Осы аңдатпаны құрастыру күніне Қоғамның осы Аңдатпаның 4 және 5 
тармақтарында көрсетілмеген өзге қосылған тұлғалары жоқ. 

26. Заңды тұлғаның жарғылық капиталында акциялардың немесе қатысу 
үлестерінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие, заңды тұлға болып табылатын 
қоғамның аффилиирленген тұлғасына қатысты қосымша келесілер көрсетіледі. 

Қоғамның қандай да бір заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы қатысу 
үлестерінің немесе акциялардың он немесе одан көп пайызына ие емес. 

3. Қоғамның қызмет түрлері 

27. Қоғамның қызмет түрлері: 

8) қоғамның жалпы кірісіндегі үлестерін көрсетіп, мезгілдік сипатқа ие қызмет 
түрлерін көрсетіп, қоғамның қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы  

Қоғамның қызметі мезгілдік сипатқа ие емес. 

Қоғам қызметінің негізгі түрі коммерциялық және тұрғын жылжымайтын 
мүлікті кешенді басқару, соның ішінде кіріс алу мақсатында жылжымайтын мүлікпен 
операциялар жүргізу болып табылады. 

Жылжымайтын мүлік нысанын кешенді басқару келесілерді қамтиды:  



 жалға алу өзара қарым-қатынастарын басқару жүйесін, соның ішінде 
бухгалтерлік есепті, жалдаушылардың шарттық базасын жүргізу; 
 техникалық және операциялық пайдалануды бақылау; 
 нысандарды жылжыту; 
 нысанды басқарумен байланысты барлық мәселелер бойынша мемлекеттік 
органдармен өзара әрекет; 
 кешенді жинау және басқа шаруашылық қызметтер; 
 экологиялық іс-шаралар; 
 коммуналдық қызметтермен өзара байланысты ұйымдастыру; 
 нысанды күзету, т.б. 

Қазіргі уақыттағы Қоғам басқаруындағы нысандар: 

3)  «AFD-A» бизнес орталығы, орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ., Әл-Фарабид-лы, 34 
Ауданы: 9 921,1 ш.м 

Қабат саны: 6 қабат 

Паркинг: Ек деңгейлі жер асты паркингі 

Санаты: А класты кеңсе үй-жайлары 

4) Атырау қ. бизнес орталығы, орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 
Атырау қ., Исатай алаңы, 1/3 
Ауданы: 1 644,8 ш.м 
Салынған жылы: 2004 жыл 
Қабат саны: цоколь, 3 қабат 
Паркинг: жоқ 
Санаты: В класты кеңсе үй-жайлары 

Қоғамның жақын жылдардағы жоспарларында – мүлікті сатып алу, сенімді 
басқару шарттарын жасау арқылы, сондай-ақ мүлікті басқаратын компанияларда 
қатысу үлестерін сатып алу арқылы басқарудағы жылжымайтын мүлік нысандарының 
санын арттыру. 

9) Қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер 

Келесі ұйымдарды Қоғамның негізгі бәсекелестері деп бөліп көрсетуге болады: 

 «ScotHolland» (Скот Холланд) ЖШС5 

«ScotHolland» ЖШС Орта  Азиядағы және  одан тыс жердегі жылжымайтын 
мүлік және бизнесті дамыту аясында алуан түрлі кәсіби қызметтер ұсынады. 
Корпоративтік клиенттер үшін коммерциялық жылжымайтын мүлік саласында 
консалтингтік қызметтер ұсыну компания қызметінің басым бағыттарының бірі болып 
табылады. ScotHolland «Алмалы» тұрғын үй элиталық кешенді (42 000 ш.м), «NCOC» 
компаниясы үшін тұрғын үй-жайларды (11 000 ш. м), «Bloomberg» компаниясының 
Алматыдағы кеңсесін, «NCPOC» компаниясының Атыраудағы нысандарын басқарады. 
«ScotHolland» компаниясының Қазақстандағы басқаруындағы коммерциялық және 
тұрғын жылжымайтын мүліктің жалпы метражы 70,000 ш.м асады. 

«Management Service Brokerage» ЖШС6 

«ManagementServiceBrokerage» ЖШС 2008 жылғы тамыз айында коммерциялық 
жылжымайтын мүлік нарығында қызметін бастады және Алматы, Астана және 
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Көкшетау қалаларында инфрақұрылымдық және техникалық менеджмент саласында 
коммерцилық және тұрғын жылжымайтын мүлік нысандарына кешенді қызмет 
көрсетіп келеді. Бүгінгі күні жалпы ауданы 150 000 ш.м асатын түрлі мақсаттағы 
нысандарда қызметтер ұсынады. 

« «M-Line Property Management» басқарушы компаниясы» ЖШС7 

«M-LinePropertyManagement» басқарушы компаниясы Қазақстандағы 
коммерциялық жылжымайтын мүлікті басқару бойынша қызметтердің толық кешенін 
ұсынатын тәуелсіз кәсіби алғашқы компаниялардың бірі болып табылады. 
Компанияның қомақты қоржынында «Сарыарқа» сауда-көңіл көтеру орталығы (Астана 
қ.), «ФОРУМ» сауда-кеңсе орталығы (Орал қ.), ОӘД сауда орталығы (Ақтөбе қ.), 
«Алау» көп қызметті кешені (Астана қ.), Асқаров к. бойындағы А класты бизнес 
орталығы (Алматы қ.), AFD бизнес орталығы, C блогы (Алматы қ.), Фурманов к. 
бойындағы бизнес орталығы (Алматы қ.), «Шымкент» бизнес орталығы (Шымкент қ.), 
Немирович-Данченко к. бойындағы қойма базасы (Алматы) сияқты ірі жобалар бар. 
Бүгінгі күні Басқарушы компания елдің 11 облыстық орталығында жылжымайтын 
мүлікті басқару қызметтерін ұсынады. Портфельде жалпы ауданы 118 000 ш.м 22 ірі 
нысан бар. Қойма, кеңсе, сауда, тұрғын үй сияқты жылжымайтын мүліктің түрлі 
сегменттерінде Қазақстанның екінші деңгейлі банктерінің стрестік активтерін басқару 
бойынша тәжірибесі бар. 

«Colliers International Kazakhstan» ЖШС8 

Colliers International – әлемнің 67 елінде жылжымайтын мүлік саласындағы 
қызметтердің толық спектрін ұсынатын халықаралық консалтингтік компания. 
«Colliers International Kazakhstan» компаниясы Қазақстан нарығында 2000 жылдан бері 
жұмыс істеп келеді және Colliers International ғаламдық желісінің бір бөлігі болып 
табылады. Colliers International Kazakhstan жергілікті, өңірлік, ұлттық және 
халықаралық деңгейлерде девелоперлер, жалға алушылар, меншік телері және 
инвесторлар үшін жылжымайтын мүлік саласында қызметтердің толық спектрін 
ұсынады. Қазақстандағы алғаш бизнес-парк форматындағы кеңселік жылжымайтын 
мүлік жобасы болып табылатын «SmartVille» бизнес паркі компанияның 
басқаруындағы нысандардың бірі болып табылады. Бизнес-парк жобасы  Б+ класты 
үлгілік 16 үш қабатты кеңсе ғимаратын қамтиды. Кеңсе ғимараттарының жалпы 
ауданы (GBA) шамамен 65 033ш.м, жалға жарамды аудан (GLA) 35 713 ш.м құрайды. 

10) Қоғамның негізгі қызмет түрі бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) 
кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар 

Оң факторлар: елдегі қолайлы экономикалық жағдай, тұрғын және 
коммерциялық жылжымайтын мүлікке деген сұраныстың артуы, Алматы қаласының 
дамуы, соның ішінде миграцияның, халықтың есебінен, жаңа жылжымайтын мүлік 
нысандарына деген ұсыныстың төмендеуі, мемлекеттік қолдау, жылжымайтын мүлік 
нарығындағы тәжірибе, жобалардың даралығы, нысандардың ыңғайлы орналасуы, 
оңтайлы баға саясаты, жылжымайтын мүлікті басқаратын компаниялардың пайдасына 
заңнаманың өзгеруі. 

Теріс факторлар: тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлікке деген 
сұраныстың төмендеуі, жаңа жылжымайтын мүлік нысандарына деген ұсыныстың 
артуы, шығындардың артуы, нарықтағы компаниялардың арасында бәсекелестіктің 
қатаңдауы, Қазақстан Республикасындағы және әлемдегі макроэкономикалық жағдай, 
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девальвациялық үміттер, жылжымайтын мүлікті басқаратын компаниялардың  
пайдасына емес заңнамасының өзгеруі, салықтардың артуы, форс-мажор жағдайлары. 

11) Қоғамның лицензиялары (патенттері), олардың қолданылу кезеңі, зерттеу 
және әзірлеу шығындары, соның ішінде қоғам демеуші болған зерттеу әзірлемелері 
туралы ақпарат 

Акциялар шығарылымының проспекті құрастырылған кезде Қоғамның қандай да 

бір қолданыстағы лицензиялары немесе патенттері болған жоқ.  

12) Қоғамға жеткізілетін (ұсынылатын) шикізаттағы (жұмыстардағы, 
қызметтердегі) импорттың үлесі және қоғам экспортқа сататын (ұсынатын) 
өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) таратылатын өнімнің (ұсынылатын 
жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі 

Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында ғана қызметтер ұсынады және 

тауарлар мен қызметтердің отандық жеткізушілермен ғана жұмыс істейді.  

Сондай-ақ Қоғам Қазақстан Респуликасының қолданыстағы заңнамасымен 

реттеледі, қызметтерді жеткізушілермен, тұтынушылармен барлық есеп айырысулар 

теңгеде ғана жүзеге асырылады. 

Осылайша, Қоғам ұсынатын жұмыстар мен қызметтердегі импорттың үлесі және 

Қоғам экспортқа шығаратын жұмыстар мен қызметтердің таратылатын өнімнің жалпы 

көлеміндегі үлесі нөлге тең. 

13) Нәтижелері бойынша қоғам қызметі тоқтайтын немесе өзгеретін, одан 
ақшалай және басқа міндеттемелер өндіріп алынатын, оның қатысуымен болған 
сот процестерінің мәнін көрсетіп, қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы 
мәліметтер 

Осы Проспект тіркелген кезде Қоғам қандай да бір сот процестеріне қатыспайды. 

14) Қоғам қызметіне әсер ететін тәуекелдің басқа факторлары 

Тәуекел түсінігі Тәуекелдің сипаттамасы 

Акцияның бағам құнының 
төмендеуі  

Тәуекелдің осы түрі теріс ақпаратпен, Қоғамның төлем 
қабілеттігінің нашарлауымен, түсім және кіріс 
көрсеткіштерінің нашарлауымен, т.б. байланысты. Ең соңында 
табыс деңгейін анықтайтын Қоғам қызметінің негізгі 
көрсеткіштері – түсім және өзіндік құн. Сондықтан осы екі 
көрсеткішке әсер ететін барлық жаңалықтар мен оқиғалар 
табысқа және сәйкесінше акциялардың бағам құнына әсер 
етеді. 

Сыйақы мөлшерлемесінің 
өзгеруі  

Теріс әсер сыйақының нарықтық мөлшерлемелерінің артуына 
әсер етеді. Нарық мөлшерлемелерінің артуы алынған 
несиелерді қайтарумен, несиелерге қызмет көрсетумен 
байланысты Қоғамда және Қоғам қызметтерінің соңғы 
тұтынушыларында проблемаларға алып келеді, бұл ең соңында 
Қоғамға, соның ішінде түсімнің түсуіне, дебиторлық 
берешектің ұлғаюына, т.б. әсер етеді. 

Заң базасының өзгерістері 
және мемлекеттік реттеу  

Қазақстан Республикасы заңнамасында, соның ішінде салық 
базасында өзгеріп тұратын нарық экономикасы өтпелі ел болып 
табылады. Заңнама режиміндегі ықтимал өзгерістер Қоғамның 
қызметіне, қаржы жағдайына қомақты әсер етуі мүмкін. 

Қоғамның негізгі қызметіне мемлекеттің араласу тәуекелі 



неғайбыл.  

Девальвация Қазіргі уақытта Қоғамның барлық шарттық қатынастары 
теңгемен жүргізілетіндіктен, девальвация тәуекелі жоқ. Бірақ 
девальвация Қоғамның соңғы тұтынушыларына қомақты әсер 
етуі мүмкін, бұл ең соңында Қоғамда көрініс табады. Қоғам 
қызметіне тигізетін девальвацияның ықтимал әсеріне кеңейту 
немесе сапалырақ кеңсе үй-жайларына көшу туралы шешім 
қабылдауды кейбір соңғы тұтынушылардың тоқтатуын 
жатқызуға болады. Сондай-ақ кейбір тұтынушылар үшін 
шығындарды оңтайландыру қажеттілігі жал шығындарын 
азайтуға алып келеді. Осының нәтижесінде осындай жалға 
алушылар класы және баға санаты төменірек кеңсе үй-
жайларына көшуді қарастырады, бұл Қоғам түсімі мен 
табысының азаюына алып келеді. 

Экономикалық тәуекелдер Қоғам қызметі өңірлеріндегі экономикалық жағдайдың 
нашарлауы, тұтынушылық сұраныстың азаюы Қоғам қызметіне 
теріс әсер етуі мүмкін. 

Басқару тәуекелі Іске асыру мүмкін емес және қате басқару шешімдерін 
қабылдау нәтижесінде залал ықтималдығы бар шешімдерді біле 
тұра қабылдау Қоғам қызметіне теріс әсер етеді. 

Операциялық тәуекел Басқару, қолдау және бақылау жүйелері мен 
процедураларындағы кемшіліктермен байланысты тәуекел, 
сондай-ақ нәтижесінде материалдық залал келетін 
қызметкерлердің абайлап немесе құзыретті әрекет етпеу 
тәуекелі. Операциялық тәуекелдердің құрамасы болып 
табылатын және Қоғамның ақпараттық жүйесінің тиісті 
қызметімен байланысты техникалық және технологиялық 
тәуекелдерді білдіреді. 

28. Өндірілетін немесе тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, 
қызметтердің) жалпы құнының бес және одан көп пайызын құрайтын көлемде 
қоғам тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар және 
жеткізушілер туралы мәліметтер 

Қоғамның орта және ұзақ мерзімді жал шарттарын жасаған тұрақты клиенттері 

бар. Қоғамның Бизнесті дамыту департаменті бар, оның мақсаты жаңа клиенттерді 

тарту, тұрақты клиенттермен ұзақ мерзімді қатынастарды дамыту жөніндегі жұмыс 

болып табылады. 

2016 жылғы 30 маусымғы жағдай бойынша Қоғам қызметтерінің ірі 

тұтынушылары: 

Клиенттің атауы 

2016 жылғы 1 
жарты үшін 
ұсынылған 

қызметтер сомасы, 
мың тенге 

2016 жылғы 1 
жарты үшін 
ұсынылған 

қызметтердің 
жалпы сомасының 

пайызы  

GlobalBuildingContract (АФД-А) 68 785,87 15,55 

АЗС Трэйд (АФД-А) 123 293,49 27,88 

ПрайсуотерхаусКуперс (АФД-А) 82 926,45 18,75 

Казкоммерцбанк  (Атырау) 24 732,43 5,59 



ДжейПи Морган Чейз Банк, Н.А. (АФД-А) 31 307,52 7,08 

ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори 
(АФД-А) 

86 005,99 19,45 

2016 жылғы 30 маусымғы жағдай бойынша Қоғам қызметтерінің ірі 

жеткізушілері: 

Жеткізушінің атауы 

2016 жылғы 1 
жарты үшін 

Қоғамға ұсынылған 
қызметтер сомасы, 

мың тенге 

2016 жылғы 1 
жарты үшін 

Қоғамға 
ұсынылған 

қызметтердің 
жалпы сомасының 

пайызы 

Акарыс Копбергенов К.К. ИП 2 636,50 3,00 

«Казкоммерцбанк» АҚ 20 385,48 23,10 

ЗАО «Джонсон Контролс» 1 688,70 1,90 

 

 4. Қоғамның қаржы жағдайы 

29. Әр активтің тиісті баланстық құнын көрсетіп, қоғам активтерінің жалпы 
көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын қоғам активтері 

2016 жылғы 30 маусымғы жағдай бойынша Қоғам активтері 95,23% 
инвестициялық мүлікпен берілген. Оның ішінде Қоғам құны активтерінің баланстық 
құнының он және одан көп пайызын құрайтын келесі инвестициялқ мүлікке ие: 

Инвестициялық мүлік 30.06.2016 ж. құны Активтердің 
баланстық 

құнының %  

ғимараттар    

Әкімшілік ғимарат, Әл-Фараби д-лы, 34 
(1,2,4-қабат) 

6 373 649 842,00 82,47% 

ЖИЫНЫ 6 373 649 842,00 82,47% 

30. Қоғам активтерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан көп мөлшеріндегі 
дебиторлық берешек 

2016 жылғы 30 маусымғы жағдай бойынша Қоғамның дебиторлық берешегі 
11 300 535,86 теңге құрайды, бұл Қоғам активтерінің баланстық құнының 0,15% 
құрайды. 

Қоғамның алдында активтерінің баланстық құнының бес жән одан көп 
мөлшеріндегі ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді дебиторлық берешегі бар дебиторлары 
жоқ. 

2016 жылғы 30 маусымғы жағдай бойынша Қоғамның ең ірі дебиторлары: 



Ұйым атауы Сома Жаллпы 
дебиторлық 

берешек пайызы  

Global Building Contract (АФД-А) 622 449,56 5,51% 

АЗС Трэйд (АФД-А) 831 183,22 7,36% 

  

Казкоммерцбанк  (Атырау) 4 284 488,15 37,91% 

  

ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд 
Эдвайзори (АФД-А) 

1 536 807,38 13,60% 

31. Қоғам міндеттемелерінің қамсыздандыруы болып табылатын қоғам 
активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын қоғам 
активтері 

Қоғам 
міндеттемелерінің 
қамтамасыз етуі 

болып табылатын 
қоғам активтерінің 

атауы  

30.06.2016 ж. 
құны 

Активтерд
ің 

баланстық 
құнының 

%  

Бағалаушыны
ң атауы және 

актив 
бағаланған 

күн  

Тиісті 
шарттың 

күші 
аяқталған 

күн  

Әкімшілік ғимарат,                                               

Әл-Фараби д-лы, 34 

(1,2,4-қабат) 

6 373 649 

842,00 

82,47% 

 

«Soglasie LTD» 

ЖШС, 

29.06.2016 

 

26.02.2020 

 

Жер теліміндегі үлес, 

0,3724га                                   

Әл-Фараби д-лы, 34 

574 803 158,00 7,44% «Soglasie LTD» 

ЖШС, 

29.06.2016 

26.02.2020 

ЖИЫНЫ 6 948 453 000,0

0 
89,91% 

  

32. Сенімді басқаруға берілген қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және 
одан көп пайызын құрайтын қоғам активтері 

Қоғамның мүлікті сенімді басқаруға қолданыстағы шарттары жоқ. 

33. Қоғам міндеттемелерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан көп пайызын 
құрайтын қоғамның кредиторлық берешегі 

2016 жылғы 30 маусымғы жағдай бойынша Қоғамның қысқа мерзімді 
кредиторлық берешегі – 5 512 014,71 тенге теңге құрады, ұзақ мерзімді кредиторлық 
берешегі – 1 064 529 956,16 тенге құрады, бұл Қоғамның міндеттемелерінің баланстық 
құнының – 1 070 041 970,87 немесе 19,19% құрайды. 

2016 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Қоғамның есептелген сыйақы 
бойынша тартылған заемдар мөлшері, кредиторлық берешек болып табылатын саны – 1 



064 529 956,16 теңгені құрайды, жалпы саны – 1 070 118 612,13 теңге немесе Қоғамның 
баланстық құнының – 19,09% құрайды.  

5. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер  

34.  Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер 

1) жарияланған акциялар саны, түрлері, 
оның ішінде: 

1 300 000 000 (бір миллиард үш жүз миллион)  

Жай акциялар 1 200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) 

Артықшылықты акциялар 100 000 000 (жүз миллион) 

2) құрылтайшылар төлеген акциялар 
саны, түрлері  

30 000 000 (отыз миллион) жай акциялар 

3) құрылтайшылар төлейтін бір 
акцияның номиналды құны  

18,8 теңге (он сегіз теңге сексен тиын)  

4) Артықшылықты акциялар бойынша 
дивидендтің кепілдікті мөлшері  

10 (он) теңге 

5) акционерлердің жалпы жиналысы 
немесе құрылтай жиналысы бағалы 
қағаздардың ұйымдастырылған 
нарығында қоғам сатып алғанда 
акциялардың құнын анықтау әдістемесін 
бекіткен күн 

Ұйымдастырылмаған нарықта Қоғамымн 
акцияларды сатып алу кезінде олардың құның 
анықтау әдістемесі 2016 жылғы 29 тамыздағы 
бекітілді. 

 

Қоғам тұрақтандырылған банк немесе акционерлік инвестициялық қор болып 
табылмайды. 

35. Қоғам жарғысымен қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы 
қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастау қарастырылса, осы тармақта 
қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі 
акцияларына айырбастау талаптары, мерзімдері мен тәртібі ашылады. 

Қоғамның жарғысында орналастырылған акцияларының бір түрін Қоғамның 
акциялары басқа түрі алмасу мүмкіндігі қарастырылған. Қоғамның орналастырылған 
акцияларының бір түрін Қоғамның акциялары басқа түріне, сондай-ақ оның шарттары, 
мерзімдері және тәртібі, Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының Шешімімен 
арқылы айқындалатын болады. 

36. Төлем агенті туралы мәліметтер. Төлем агентінің толық және қысқартылған 
атауын, орналасқан жерін, байланыс телефондарын, төлем агентімен шарт 
жасалған күнді және нөмірді көрсету 

Қоғам төлем агентімен шарттық қатынастар жасаған жоқ.  

37. «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 
шілдедегі заңына сәйкес қор биржасының ресми тізіміне эмиссиялық бағалы 
қағаздарды қосу және болу мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін ұсыну 
шартын жасау жөніндегі міндеттеме белгіленсе, осы тармақта келесілер 
ашылады: 

Қоғамның қор биржасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздарды қосу 
және болу мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін ұсыну жөніндегі шарт жасау 



міндеттемесі жоқ. Әйтса де, Қоғам жоспарлаған «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми 
тізіміне жай акцияларды енгізуді назарға ала отырып, Қоғам жай акцияларын қор 
биржасының ресми тізіміне енгізу мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін ұсыну 
жөнінде шарт жасалынады. 

Қоғам акцияларын қор 
биржасының ресми тізіміне 
енгізу және болу мәселелері 

бойынша кеңес беру 
қызметтерін ұсынатын 
тұлғаның толық және 
қысқартылған атауы   

Қоғам акцияларын қор 
биржасының ресми тізіміне 
енгізу және болу мәселелері 

бойынша кеңес беру 
қызметтерін ұсынатын 

тұлғаның орналасқан жері, 
байланыс телефондары  

Қоғам акцияларын қор 
биржасының ресми тізіміне 
енгізу және болу мәселелері 

бойынша кеңес беру 
қызметтерін ұсынатын 

тұлғамен қоғамның шарт 
жасаған күні және шарт 

нөмірі 

«Казкоммерц Секьюритиз» 
акционерлік қоғамы 
(«Казкоммерцбанк» АҚ 
еншлес ұйымы) 

Қазақстан Республикасы, 
050056, Алматы қ., Әл-
Фараби д-лы, 34. Тел.: +7 
(727) 244-65-05 

 

6. Инвесторларға арналған ақпарат 

38. Инвесторларға арналған ақпарат 

4) инвесторлар қоғам жарғысының көшірмесімен, жарияланған акциялар 
шығарылымының проспектісімен, аталған құжаттарға енгізілген өзгерістермен, 
толықтырулармен таныса алатын жерлер, сондай-ақ қоғам жарғысына сәйкес 
қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын 
бұқаралық ақпарат құралдарының атауы туралы мәліметтер 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050000, Фурманов к-сі, 240 «Г». 

Қоғам жарғысына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпарат Қоғамның сайтында 
– www.emc-company.com немесе «Казахстанская правда» не «Егемен Қазақстан» баспа 
басылымдарында жарияланады. 

5) Тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілігі көрсетіліп, 
соңғы 3 (үш) аяқталған қаржы жылындағы қоғамның қаржылық есептілігінің 
аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми 
атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (болса)) 

Қоғамның 2013, 2014, 2015 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүргізген – 
«UHY SAPA Consulting» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Нургазиев Т.Е.), 
аудиторлық қызметпен айналысуға бас лицензия № 0000069, 2010 жылғы 05 қазанда 
ҚР ҚМ Қаржы бақылау комитеті берген. 

«UHY SAPA Consulting» ЖШС ҚР Аудиторлар палатасы КАБ мүшесі болып 
табылады (2010 жылғы 17 қарашадағы мүшелік туралы куәлік № 112-А). 

6) Акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы бағалы 
қағаздардың ұйымдастырылмаған нарғында қоғам акцияларды сатып алғанда 
олардың құнын анықтау әдістемесін бекіткен күн 

Ұйымдастырылмаған нарықта Қоғамымн акцияларды сатып алу кезінде олардың 
құның анықтау әдістемесі 2016 жылғы 29 тамыздағы бекітілді. 

 

Басқарма Төрағасы      Найзабеков Т.К. 

Бас бухгалтер       Боранбаева Б.К. 



 

 


