АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІСІ

"L-CAPITAL"
Акционерлік қоғамы
"L-CAPITAL"АҚ

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу
проспектісінде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай
да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың
шынайылығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі
Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі үшін ғана
қаралады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі
ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық
ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына
қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды»
Алматы, 2014 ж.

I. Эмитент туралы негізгі мәліметтер
2. Акционерлік қоғамның атауы.
- қазақ тілінде: "L-CAPITAL" Акционерлiк Қоғамы
- немесе қысқаша: "L-CAPITAL" АҚ
- орыс тілінде: Акционерное Общество "L-CAPITAL",
- немесе қысқаша: АО "L-CAPITAL";
Қоғам жаңадан құрылған.
3.Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туалы мәліметтер.
АҚ-ды заңды тұлға ретінде тіркеген органның атауы: Алматы қаласының Әділет департаменті,
Бостандық ауданы әділет басқармасы.
АҚ Мемлекеттік тіркеу мерзімі: 2014 жылдың 30 қаңтары.
№ 6351-1910-01-АҚ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу анықтамасы.
4. ҚР ҚБА 28.05.07 г. № 155 қаулысына сәйкес жойылған.
5.Акционерлік қоғамның орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондары және
факс нөмірлері, электрондық поштасының мекен-жайы.
Пошталық мекен-жайы (заңдық мекен-жайы, қоғамның және оның атқарушы органының нақты
орналасқан жері):
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Сызғанов көш., 1
КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ Қ, БОСТАНДЫҚ ауданы АЛЬ-ФАРАБИ даңғылы, 7 үй, 136 пәтер,
пошта индексі: 050059.
Телефон (факс): +7 (727) 311-54-36
E-mail: azia-express@mail.ru
6. Акционерлік қоғамның банктік реквизиттері.
Банктің атауы

Алматы қаласындағы
«Казкоммерцбанк» АҚ, теңге;

Банктің
БИК
KZKOKZKX

Есеп шот №
теңгемен
ИИКKZ739261802171693000

7. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері.
• Консалтингтік қызметтер ұсыну;
• Жарнама-ақпараттық қызметтер ұсыну;
• Оқу-әдістемелік қызметтер ұсыну;
• Нарықты зерттеу қызметтерін ұсыну;
• Ақпараттық қызмет, соның ішінде бағдарламалық жасақтама әзірлеу;
• Семинарлар мен тұсаукесерлер ұйымдастыру және өткізу;
• Уақытша бос активтерді мемлекеттік бағалы қағаздарға, корпоративтік бағалы
қағаздарға, екінші деңгейлі банктердің депозиттеріне, Қазақстан Республикасының
заңнамасына қайшы келмейтін басқа әдістермен орналастыру;
• Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу;
• Көлік-экспедициялық қызмет;
• Халықаралық және Қазақстан ішінде жүк тасымалдау;
• әлеуметтік технологиялық жабдықтар сатып алу және пайдалану;
• арнайы техникамен құрылыс жұмыстары;
• сыртқы экономикалық қызмет және экспорт-импорт операциялары;
• жалпы таралған пайдалы қазбаларды өндіру және өңдеу;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

құрылысты қаржыландыру және (немесе) кейіннен сату мақсатында жылжымайтын
мүлік нысандарын сатып алу, соның ішінде сатып алу құқығымен жалға беру
көтерме сауда;
бөлшек сауда;
автомотокөлік құралдарын жөндеу және сервистік қызмет көрсету;
делдалдық қызмет;
қойма қызметі;
халық тұтыну тауарларын, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, өткізу;
өнеркәсіптік және тұрмыстық мәні бар техникалық құралдарды жөндеу және қызмет
көрсету;
Полиграфиялық және баспа қызметі;
Мейрамханалар, кафелер, бас
қа да қоғамдық тамақтану, көңіл көтеру орындарын
ұйымдастыру;
Туризм және қонақ үй бизнесін ұйымдастыру, спорт-сауықтыру қызметі;
Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа қызмет түрлері.

8.Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік
агенттіктердің және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген
рейтингтердің болуы туралы мәліметтер.
Эмитентке немесе оның шығарған бағалы қағаздарына берілген рейтингтер жоқ.
9. Акционерлікқоғамның барлық филиалдары мен өкілеттіктерінің атауы, тіркелген
күні, орналасқан жері және почталық мекен-жайлары.
Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктері жоқ.
10.Соңғы үш аяқталған қаржылық жыл ішіндегі акционерлік қоғамның қаржылық
есептілігінің аудитін жүзеге асырған аудиторлық ұйымдардың (тегі, аты, болса – әкесінің
аты) олардың сәйкес коллегияларға (ассоциацияларға, палаталарға) тиесілігі бірге
көрсетілген толық ресми атауы.
Соңғы үш жыл ішінде акционерлік қоғам аудиторлық ұйымдармен шарт жасамаған.
Тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып,
соңғы аяқталған үш қаржы жыл ішінде тиісті қызмет көрсету шарттары жасалған заң
және қаржы мәселелері жөніндегі консультанттардың толық ресми атауы.
Шарттар жасалмаған.
Егер жоғарыда аталған тұлғалармен шарттардың бұзылуы орын алған жағдайда,
тараптардың қайсысы бастамашы болғаны жөніндегі ақпаратты көрсете отырып,
шарттың бұзылу себептері туралы ақпаратты ұсыну қажет.
Шарттар бұзылмаған.
11. Қоғам корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (егер оның қабылдануы
қоғам жарғысында көзделген жағдайда).
Қоғамның корпоративтік басқару кодексі қабылданбаған.
11-1. Акциялардықоғам сатып алған кезде акциялар құнын анықтау әдістемесін
акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы бекіткен күн.
Акцияларды қоғам сатып алған кезде акциялар құнын анықтау әдістемесі жалғыз
акционермен 2014 ж. 15 қаңтарда бекітілген.

II. Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)
12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.
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Қоғам жаңадан құрылған, қоғамның директорлар кеңесі құрылмаған.
12-1. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері (болған жағдайда).
Директорлар кеңесінің комитеттері сайланбаған.
12-2. Тұрақтандыру банкі банкті басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын уәкілетті
тұлғаны (уәкілетті тұлғаларды) көрсетеді.
Қоғам тұрақтандыру банкі емес.
12-3. Ішкі аудит қызметі (егер ол бар болса).
Ішкі аудит қызметі құрылмаған.
13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы.
Қоғамның атқарушы органы болып – Уәкілетті тұлға табылады
ТАӘ

Курманбеков Асан
Асилтаевич

Туылған
жылы

1967

Басқарм мүшелерінің
Басқарма мүшелеріне тиесілі
өкілеттіктерін көрсете
дауыс беретін акциялардың
отырып хронологиялық
қоғамның дауыс беретін
тәртіппен соңғы үш жылда
акциялардың жалпы санына
және қазіргі уақытта
пайыздық ара қатынасы
атқаратын лауазымы, оның
ішінде қоса атқаратын
қызметі және олардың
қызметтеріне кірісу күні
жок
22.09. 2006ж. - 15.01.2014ж. "ПТИЦТОРГ" ЖШС, Директор;
15.01.2014ж. – б.к.д –
«L-CAPITAL» АҚ, Уәкілетті
тұлға

Басқарма сайланғанға дейін Уәкілетті тұлға Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін
басқарады, үшінші тұлғалар алдында Қоғамды ұсынады.

14. Қоғамның осы проспектісінің 12 және 13-тармақтарында көрсетілген тұлғаларға
соңғы қаржы жылында берілген және төленген сыйақы мен жалақының, сондай-ақ
жеңілдіктердің жалпы сомасы.
Егер, акционерлік қоғам акциялар шығару туралы шешім қабылданған күнге дейін
үш және одан даөп к айда құрылған жағдайда, сыйақының (ақшалай, бағалы
қағаздармен немесе қандай да бір басқа нысанда) және соңғы үш айда осы Қосымшаның
12 ж
әне 13 -тармақтарында көрсетілген тұлғалардың (тұлғалардың тобы ретінде)
акционерлік қоғамнан алған жалақысының жалпы мөлшерін көрсету қажет.
Қоғам жаңадан құрылған, сыйақы мен жалақы төленбеген.
15. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы.
Осы тармақта:
1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері;
Қоғам жаңадан құрылған, құрылымдық бөлімшелері құрылмаған;
2) акционерлік қоғам қызметкерлерінің, оның ішінде акционерлік қоғам филиалдары
мен өкілеттіктері қызметкерлерінің жалпы саны;
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қызметкерлерінің жалпы саны 2 адам;
3) акционерлік
қоғамның акцияларын иеленетін акционерлік қоғамның
қызметкерлерінің жалпы саны әне
ж
олардың процентпен орналастырылған
акциялардың жалпы санындағы жиынтық үлесі;
1 (бір) қызметкер 100% акцияларға ие;
4) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет (аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы);
Басшылар тағайындалмаған;
5) филиалдар менөкілдіктердің басшылары туралы мәлімет (аты -жөні, бар болса әкесінің аты, туған жылы).
Филиалдар мен өкілдіктер жоқ.
16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).
Осы тармақта құрылтайшы (құрылтайшылар) алдын ала төлеген а кциялар саны
және түрі (түрлері) немесе қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да
көп пайызын иеленетін акционерлерге тиесілі дауыс беретін акциялардың пайыздық ара
қатынасы көрсетіледі. Егер акционер заңды тұлға болып табылған жағдайда, осы заңды
тұлғаның жарғылық капиталында қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызын
иеленетін ірі акционерлері не қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі.
Мәліметтерде жеке тұлға - акционердің немесе құрылтайшының тегі, аты, бар болса әкесінің аты, туған жылы және заңды тұлға - акционердің немесе құрылтайшының толық
атауы, орналасқан жері, қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да көп
пайызын иелену басталған күні болуы тиіс.
Құрылтайшының ТАӘ, туған жылы
Курманбеков Асан Асилтаевич, 1967 г.р.

Құрылтайшының алдын ала төлеген
акциялар саны және түрі (түрлері)
620 000 жай акция

17. Қоғам ірі акционері болып табылатын не ұйымның жарғылық капиталында он
және одан да көп пайызымен үлесі бар ұйымдар туралы мәліметтер.
Мәліметтерде заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, қоғамға, ұйымның
орналастырылған акцияларының жалпы санына акциялардың (жарғылық капиталдағы
үлесі) пайыздық ара қатынасы, қызмет түрі, қоғамның ірі акционер бола бастаған не
ұйымның жарғылық капиталында он және одан да көп пайызы үлесімен иелене бастаған
күні және бірінші басшысы туралы ақпарат болуға тиіс.
Қоғам ірі акционері болып табылатын не ұйымның жарғылық капиталында он және одан да
көп пайызымен үлесі бар ұйымдар жоқ.
18. Қоғам қатынасатын өнеркәсіптік, банктік, қар жылық топтар, холдингтер,
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат.
Осы тарма
қта көрсетілген ұйымдардың толық және қысқартылған атауы,
орналасқан жері көрсетілуі тиіс.
Қоғам өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар,
консорциумдарда қатынаспайды.
19. Эмитенттің басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер:
№

Жеке тұлғаның Тегі, Аты,
Әкесінің аты, заңды
тұлғаның толық атауы
Курманбекова Нагима Асилтаевна

Үлестестікті мойындау
үшін негіздер
(«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңы
АҚЗ б.64 т.1 т.2)

Ескерту

30.01.2014
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Курманбеков Пермебай Асилтаевич
Курманбеков Адилбек Асилтаевич
Курманбеков Мейрбек Асилтаевич
Курманбекова Лаззат Асилтаевна
Курманбеков Усен Асилтаевна
Курманбеков Аким Асилтаевич
Курманбекова Асия Асилтаевна

АҚЗ б.64 т.1 т.2)

30.01.2014

АҚЗ б.64 т.1 т.2)

30.01.2014

АҚЗ б.64 т.1 т.2)

30.01.2014

АҚЗ б.64 т.1 т.2)

30.01.2014

АҚЗ б.64 т.1 т.2)

30.01.2014

АҚЗ б.64 т.1 т.2)

30.01.2014

АҚЗ б.64 т.1 т.2)

30.01.2014

20. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен жасалатын мәмілелер.
Осы тарма
қта осы шешімді қабылдаған қоғамның органын көрсете отырып
қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен жасалған мәмілелер туралы ақпаратты;
мәміленің жасалған күні; мәміленің тараптары болып табылатын ңды
за тұлғаның
атауын және/немесе жеке тұлғаның аты-жөнін, бар болса - әкесінің атын; мәміле сомасын
және мәнін көрсету қажет.
Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен жасалған мәмілелері жоқ.

III. Компанияның қызметін сипаттау.
21. Эмитент қызметі саласындағы жалпы тенденцияларға, соның ішінде эмитенттің
негізгі қызметтері бойынша, қысқаша сипаттама.
Қазақстан нарығында қоғам өз қызметін әзірге жүзеге асырған жоқ.
Қоғам қызметін жүзеге асыру әртүрлі кәсіпкерлік қызметтерді құруды, кең спектрде
қызметтер көрсетуді болжамдайды.
Жұмыстың құрамдас бөлігі отандық және шетелік инвесторларды тарту жөніндегі қызмет
болып табылады.
22. Акционерлікқоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұм ыс, қызмет
көрсету) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар.
Оң әсер ететін факторлар.
Серіктестіктің қызметі республиканың барлық территорясына тарайды;
Білікті мамандарды қызметке тарту;
Жаңа техника және жабдықтармен қамтамасыз ету арқылы өндірісті ұлғайту;
Әрбір клиентке жеке жол табу;
Өзіндік логистикалық нұсқалар әзірлеу және қолдану.
Теріс әсер ететін факторлар.
Жалпы мемлекет экономикасына теріс
әсер ететін факторлар, (шикізат, қуат көздерінің
қымбаттауы, инфляция, девальвация, банк ставкаларыны
ң өзгеруі және т.б.) компания
кірістілігіне едәуір ықпал етуі мүмкін.

23. Қоғамның қолындағы лицензиялар (патенттер) және олардың қолдану кезеңі,
зерттеулер менәзірлеуге, оның ішінде қоғам демейтін зерттеу әзірлеулеріне шығатын
шығындар туралы ақпарат
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Қоғамның қызмет түрлері лицензияланған болып табылмайды, және оларды жүзеге асыруға
лицензиялар талап етілмейді.
24. Соңғы екі жыл немесе акционерлік қоғам нақты жұмыс істейтін кезең ішінде
сатылған өнімдердің (орындалған жұмыстың, қызмет көрсетудің) көлемі.
Соңғы екі жыл ішіндегі немесе акционерлік қоғамның нақты жұмыс істеп отырған
кезеңі ішіндегі шығарылған өнімдерінің (орындалған жұмыс, қызмет) көлемінің өзгеруін
талдау (Мысалы, соңғы екі жыл ішінде өнімдерді шығару 1 % -ке өсті, ол - 30 миллион
теңге).
Қоғам жаңа құрылған, сатылған өнім көлемі жоқ.
25. Өз өнімдерін (жұмыстар, қызмет) сатуды ұйымдастырудағы қоғамның қызметі.
Осы тармақта қоғамның тауарларын (жұмыстың, қызмет көрсетудің) жеткізушілері
мен ұтынушылары
т
тура лы әмліметтерді, олар шығаратын немесе тұтынатын
тауарлардың (жұмыстың, қызмет көрсетудің) жалпы құнының бес және одан астам
процентін құрайтын көлемде көрсету қажет.
Қоғам жаңа құрылған, бұндай көрсеткіштер жоқ.
26. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар:
1) қызметтің маусымдық сипаты бар түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы
кірісіндегі үлесі;
Қоғам жаңа құрылған, сондықтан маусымдық сипаты бар қызметтер үлесі белгісіз;
2) акционерлікқоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұ мыстардағы,
қызмет көрсетулердегі) импорттың үлесі және сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі
экспорттағы акционерлік қоғам сататын өнімнің (жұмыстың, қызмет көрсетудің) үлесі;
Қоғам жаңа құрылған, жалпы сату көлемінде импорт және экспорт көрсеткіштері жоқ.
3) сот процестеріндегі акционерлік
қоғамның қатысуы туралы мәлімет. Оның
қатысуымен сот процестері мәнінің сипаттамасын ұсыну қажет, оның нәтижелері
бойынша акционерлік қоғамның қызметі тоқтатылуы немесе өзгеруі, одан ақшалай және
өзге міндеттемелер өндіріліп алынуы мүмкін;
Қоғам сот процестеріне қатысқан жоқ;
4) акционерлікқоғамға және оның лауазымды тұлғаларына соңғы жыл ішінде
уәкілетті мемлекеттік органдар және (немесе) сот салған барлық әкімшілік жазалар
туралы мәліметтер;
акционерлік қоғамға және оны ң лауазымды тұлғаларына мемлекеттік органдар және
(немесе) сот салған әкімшілік жазалар жоқ;
5) тәуекел факторлары.
Тәуекелдердің мынадай толық талдауын ұсыну қажет:
бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында немесе биржадан тыс рынокта
акциялардың бағасына, сондай-ақ рынокта өнім құнының өзгеруіне, қоғамның
акцияларының құнына әсер ететін;
қоғам акциялары бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында немесе биржадан тыс рынокта сатылмайды, олар жал
ғыз құрылтайшыға орналастырылады, қызмет бағасының өзгеруі
акциялар құнына әсер етпейді;
инфляцияға, құнсыздануға және банктік проценттердің ставкасына байланысты;
инфляция, құнсыздану және банктік проценттердің ставкасы қоғам қызмет бағасына елеулі
ықпал етуі мүмкін;
шығарылатын өнімнің бәсекелік қабілетіне байланысты;
Қоғам жаңа құрылған, сондықтан шығарылатын өнімнің бәсекелік қабілетіне байланысты
тәуекел факторлары белгісіз.
елдегі саяси ахуалдың өзгеруіне және заңдардың өзгеруіне байланысты;
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елдегі саяси ахуалдың өзгеруіне және заңдардың өзгеруіне байланысты тәуекелге келсек, бұл
тәуекел қоғам ісіне салық және үкімет мекемелерінің ықпалына байланысты. Мемлекет немесе
заң өзгеруі болашақ іске теріс ықпал беруі мүмкін.
әлеуметтік факторларға байланысты.
Ішкі тыныштық, саяси және әлеуметтік тұрақтылық, елдің экономикалық өсуі қоғам қызметіне
оң ықпал етеді
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IV. Қоғамның қаржылық жай-күйі

27. Инвестициялар.
Инвестициялар жоқ, себебі қоғам жаңа құрылған.
28. Дебиторлық берешек.
Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан астам
проценті мөлшерінде дебиторлық берешегі бар ұйымдар жоқ, себебі қоғам жаңа құрылған
29. Активтер.
Құны қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан астам пайызын құрайтын қоғам
мүлкі жоқ, себебі қоғам жаңа құрылған
30. Қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер.
Қоғамның жарғылық капиталы 93 000 000 (тоқсан үш миллион) теңге.
Қоғамның меншікті капиталы 93 000 000 (тоқсан үш миллион) теңге.
31. Заемдар.
Осы тармақта қолданыстағы облигацияларды, банктік заемдарды және кредиттік
желілерді шығару туралы ақпарат ашылады. Заемдар туралы ақпарат міндеттемелердің
валюта бөлігінде және оларды орындау мерзімдері бойынша баяндалады. Валюта түрлері
бойынша жылдық өлшемде орташа проценттік ставка, жақын арадағы он екі ай ішінде
өтелетін сомалар тоқсанға бөлінеді, қалған сомалар жылдарға бөлініп көрсетіледі.
Заемдар жоқ, себебі қоғам жаңа құрылған.
32. Қоғамның негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешектер
(жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар)
Қоғамның негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешектер
(жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар) жоқ, себебі қоғам жаңа құрылған.

V. Қаржылық ұйымдардың қаржылық жағдайы

32-43 тармақтар толтырылмайды, себебі қоғам қаржы ұйымы емес.

VІ. Бағалы қағаздардың шығарылымдары туралы мәліметтер (акциялар
шығарылымы
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003
жылғы 2 шілдедегі Заңы қабылданғанға дейін тіркелген
қоғамдар үшін)

44, 44-1 бөлімдер толтырылмайды, себебі бұрын акция шығарылымы тіркелмеген
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VІІ. Жарияланған акцияларды шығару туралы мәлімет
45. Акциялар туралы мәлімет:
1) жарияланған акциялардың саны, түрлері - 34.000.000 акция;
оның ішінде:
- 25.500.000 жай акция,
- 8.500.000 артықшылықты акция;
2) құрылтайшылар арасында орналастырылған (орналастырылатын) акциялардың
саны, түрлері - 620.000 жай акция;
3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның нақты құны - 150 (бір жүз елу) теңге;
4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері –
орналастыру бағасынан 24%.
45-1. Тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларының саны, түрлері, номиналдық
құны туралы мәліметтер (тұрақтандыру банкі толтырады) – Қоғам тұрақтандыру банкі
емес
46. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары.
Айырбасталатын акциялар шы
ғарған жағдайда осындай айырбастың тәртібі мен
шарты көрсетіледі – Қоғамның жай акциялары айырбасталатын емес
46-1. Орналастырылған акциялардың санын өсіру (қоғам сатып алған акцияларды
шегергенде) қоғамның орналастырылған акцияларын бі р үрінен
т
осы қоғам
акцияларының басқа түріне айырбастау – Қоғамның жай акциялары қоғамның басқа түрлі
акциясына айырбасталмайды
47. Төлем жасаушы агент туралы мәлімет – Қоғамның төлем жасаушы агенті жоқ
48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет.
Тіркеушінің толық және қысқартылған атауы, оның орналасқан жері, байланыс
телефоны
-толық атауы- «Бағалы қағаздарды жалғыз тіркеуші» АҚ;
-қысқартылған атауы: «БҚЖТ» АҚ;
-мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Абылай хан даңғылы, 141 үй
- телефон нөмірі: (8-7272) 724492, 664941, 664942;
- мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 1678-1910-02-АҚ 11.01.2012ж берілген
Тіркеушімен келісім-шарт нөмірі және мерзімі
Бағалы қағаздар ұстаушысының тізілімін жүргізуге 07.02.2014 жылғы №1449 келісім-шарт.
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VІІІ.Қосымша ережелер
49. ҚР ҚҚА Басқармасының 2008.28.11. № 181 Қаулысымен алып тасталды
50. Инвесторларға арналған ақпарат.
Инвесторлардың қоғам жарғысының және акция шығару проспектісінің
көшірмесімен, осы құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, сондай-ақ қоғам
қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат
құралдарының атауы туралы мәліметтермен танысуға болатын орын туралы ақпарат
қоғам жарғысына сәйкес көрсетіледі.
Инвесторлар эмитент жарғысы және акциялар шығарылым проспектісімен мына мекен-жайда
таныса алады – Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., БОСТАНДЫҚ ауданы, АЛЬ
ФАРАБИ даңғылы, 7 үй, 136 пәтер.
Қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат
құралдары – Қоғамның ресми сайты және басылым шығармасы: «Казахстанская правда» газеті.
Басқарма бастығы

Бас Бухгалтер

Курманбеков А.А.

қабылданбаған.
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№ 1 қосымшасы
"L-CAPITAL" АҚ жалғыз
құрылтайшысының
шешімімен 15.01.2014ж
бекітілген
Орналастырылған акцияларды
"L-CAPITAL" АҚ сатып алу әдістемесі және сатып
алынатын акциялардың құнын анықтау тәртібі
1. "L-CAPITAL" акционерлікқоғамымен
(бұдан әрі – Қоғам) Қоғам бастамшылығымен
орналастырылған акцияларын акционердің келісімімен, оларды одан әрі сату немесе
Қазақстан Республикасының заңгерлігіне және Қоғам жарғысына қайшы келмейтін басқа
мақсатпен, сатып алынуы мүмкін.
2. Орналастырылған акцияларды сатып алу осықұжатқа сәйкес Қазақстан Республикасының
заңгерлігімен белгіленген талап етуге болатын жағдайларда Қоғам акционері талабымен
жүргізілуі тиіс.
3. Орналастырылған акцияларды Қоғам бастамшылығымен Қоғамның сатып алуы осы
құжатқа сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.
4. Қоғаммен өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуы:
1)

акционерлердің бірінші жалпы жиналысына дейін;

2)

акцияларды орналастыру туралы есеп бекітілгенге дейін;

3)

егер акцияларды сатып алуәтижесінде
н
Қоғамның меншікті
капиталының сомасы
заңгерлікпен тағайындалған жарғылық капиталдың ең аз сомасына қарағанда кем
болатын болса;

4)

егер акцияларды сатып алу Қоғам
кезінде банкроттық туралы Қазақстан
Республикасының заңгерлігіне сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе мүмкіншілігі
жоқтық белгілеріне сай келсе немесе ол белгілер сатып алынуы барлы
қ талап етілген
акцияларды немесе сатып алу
ға болжалған акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда
болатын болса;

5)

егер сотпен немесе или Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен оны тарату
туралы шешім қабылданса мүмкін емес;

5. Егер Қоғам бастамшылығымен оның орналастырылған акцияларынан сатып алынатын
акциялар саны олардың жалпы санынан бір пайыздан асатын болса, акцияларды сату-алу
келісімді (келісімдерді) жаса
ғанға дейін
Қоғам ондай сатып алу туралы
өзінің
акционерлеріне, жалпы ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасының заңгерлігімен
белгіленген мәліметтері бар жарнама беру арқылы хабарлауға тиісті.
6. Акционерлер сатып алуға талап етілген Қоғамның орналастырылған акцияларының саны
Қоғаммен сатып алуға жарияланған акциялар санынан артық болған жағдайда бұл акциялар
акционерлердің меншігіндегі акциялар санына сайма-сай сатып алынады.
7. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаса,
акцияларды сатып алу құны мына тәсілдердің бірімен айқындалады:
•

•

бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарқында қалыптасқан орташа өлшемдегі
бағамен (акциялар бағалы қа ғаздардың ұйымдастырылған нарқында айналса, акцияларды
сатып алу құны айқындалатын күнгі);
акциялардың баланстық құнымен.
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7.1.

Акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарқында қалыптасқан
орташа өлшемдегі бағамен сатып алу:
сатып алу туралы хабарлау беруді
ң алдындағы соңғы 30 календарлық күнде
қалыптасқан орташа өлшемдегі бағамен Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын
сатып алуы мүмкін;

-

- сатып алу туралы хабарлау берудің алдындағы соңғы 30 календарлық күнде қалыптасқан
орташа өлшемдегі баға, Қоғам акцияларымен жасалған келісімдер бойынша есептеледі;
нақты уақыт мерзіміндегі орташа өлшемдегі баға болып, акциялармен осы уа
қыт
мерзімінде жасалған келісімдердің ақшалай көлемін осы келісімдердегі акциялардың
санына бөлу арқылы анықталған баға есептеледі.

-

Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы хабарлау беруді
ң алдындағы
соңғы 30 календарлық күнде қалыптасқан орташа өлшемдегі баға мына формула бойынша
есептеледі:
C=V/A, мұнда
C - Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы хабарлау беруді
ң
алдындағы соңғы 30 календарлық күнде қалыптасқан орташа өлшемдегі баға;
V - хабарлау берудің алдындағы соңғы 30 календарлық күнде осы акциялармен жасалған
келісімдердің ақшалай көлемі (көрсетілген мерзімдегі барлық жасалған келісімдердің
сәйкес көрсеткіштерін сомалау жолымен есептеледі);
A - хабарлау берудің алдындағы соңғы 30 календарлық күнде жасалған келісімдердегі
акциялардың саны (көрсетілген мерзімдегі барлық жасалған келісімдердің сәйкес
көрсеткіштерін сомалау жолымен есептеледі).
7.2.

Акцияларды баланстық құнымен сатып алу:

Акцияларды баланстық құны Қоғамның меншікті капиталын әне
ж
Қоғамның
орналастырылған акцияларына оның қатынасын есептеу арқылы анықталады. Меншікті
капиталдың мөлшері Қоғам акцияларын сатып алу туралы шешімқабылданған күнге
анықталады. Мұнда орналастырылған акциялар санына реэмиссиондық есептегі Қоғамның
өзі сатып алған акциялар есепке алынбайды. Акцияларды баланстық құны мына формула
бойынша есептеледі:
Б=

СК
, мұнда
Кр − Кв

Б-

акцияларды баланстық құны,

СК -

Қоғамның меншікті капиталының сомасы,

Кр -

Қоғамның орналастырылған акцияларының саны,

Кв -

Қоғамның сатып алынған акцияларының саны.

8. Келісімдер нәтижесінде қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері немесе мөлшері (нормативтері)
бұзылмайтын жағдайда, Қоғам он және одан артық пайыз құрайтын акциялар санын
иемденуші акционерлерден өзінің акцияларын сатып алу келісімдерін жасауға құқықты.
9. Қоғамның сатып алатын акцияларының саны орналастырылған акциялар санының жиырма
бес пайызынан артпауы керек, ал акцияларды сатып алуға жұмсалған қаржы оның меншікті
капиталының сомасынан он пайыздан аспауы қажет.
10. Қоғамның сатып алған акциялары дауыс құқығы бар акциялар санына кірмейді.
11. Қоғамның бұрын сатып алған акцияларын сату ниеті болса,
Қоғам акционерлердің
акцияларды сатып ғаалу
Қазақстан Республикасының заңгерлігімен белгіленген
артықшылықты құқығы рәсімін сақтауға міндетті.
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12. Акцияларды орналастыру кезінде
Қоғамға қайтып сатып алу мін
жүргізуге тиым жасалады.

детімен келісімдер

13.
Акциялар құнын анықтау рәсіміне байланысты және осы құжатпен қозғалмаған барлық
басқа жағдайлар Қазақстан Республикасының заңгерлігімен және Қоғамның ішкі
құжаттарымен реттеледі.
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