
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІ 
  

  

«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 
 

«БЖЗҚ» АҚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 

проспектісінде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір 

ұсынымдар ұсынуды білдіреді. 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 қаралды. 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.  
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1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәлімет: 
  

2. Акционерлік қоғамның атауы. 
  

Толық атауы: 

- мемлекеттік тілде: «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қоры» акционерлiк қоғамы; 

- орыс тілінде: Акционерное общество «Единый 

накопительный пенсионный фонд»  

(22.08.2013ж. өзгерілді); 
- ағылшын тілінде: «Integrated Accumulative Pension Fund» 

Joint Stock Company. 

Қысқарған атауы:  

- мемлекеттік тілде: «БЖЗҚ» АҚ; 

- орыс тілінде: АО «ЕНПФ»;  

- ағылшын тілінде: «IAPF»JCS.  

Бұрынғы толық атаулары:  

- мемлекеттік тілде: «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлiк қоғамы; 

- орыс тілінде: Акционерное общество «Накопительный 

пенсионный фонд «ГНПФ» 

(22.08.2013ж. өзгерілді.); 
- мемлекеттік тілде: «Мемлекеттiк  жинақтаушы зейнетақы 

қоры»  акционерлiк қоғамы; 

- орыс тілінде: Акционерное общество «Государственный 

накопительный пенсионный фонд»  

(11.05.2004ж. өзгерілді); 
- мемлекеттік тілде: «Мемлекеттiк  жинақтаушы зейнетақы 

қоры» жабық  акционерлiк қоғамы; 

- орыс тілінде: Закрытое акционерное общество 

«Государственный накопительный пенсионный фонд» 

(17.12.1997ж. тіркелген). 

Бұрынғы қысқарған 

атаулары:  

- мемлекеттік тілде: «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ; 

- орыс тілінде: АО «НПФ «ГНПФ»; 

- мемлекеттік тілде: «МЖЗҚ» АҚ; 

- орыс тілінде: АО «ГНПФ»; 

- мемлекеттік тілде: «МЖЗҚ» ЖАҚ; 

- орыс тілінде: ЗАО «ГНПФ». 

 

 

3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер 

 
Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2013 жылғы 22 тамыздағы № 15242-1910-АҚ 

анықтама Алматы қаласының Әділет департаменті Бостандық ауданының әділет 

басқармасында тіркелген.  

 

4. Салық төлеушіні тіркеу нөмірі.  

 
600700161857, Алматы қаласының Бостандық ауданының Салық комитеті тіркеген.  

 

5. Қоғамның байланыс телефондарының, факс нөмірлерін және электрондық пошта 

адрестерін, сондай-ақ, егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік 

тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген мекенжайдан ерекшеленетін 

болса, қоғамның нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік 

тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес қоғамның орналасқан жері. 
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Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А15Т6М5, Алматы 

қаласы, Бостандық ауданы, Нұрсұлтан 

Назарбаев даңғылы, 223 үй, №247 т.е.б. 

Телефон: +7 (727) 331-66-99 

Факс: +7 (727) 356-13-25 

Электрондық пошта адресі: enpf@enpf.kz  

 

 

6. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері 

 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлiк қоғамы  

БСН 971240002115 

 

«Казкоммерцбанк» АҚ Алматы филиалы 

БЕК 15, 

БСК KZKOKZKX,  

ЖСК   KZ499261802104855000-KZT,  

ЖСК   KZ229261802104855001-USD,  

ЖСК   KZ929261802104855002-EUR,            

 

«Қазақстан Халық банкі» АҚ 139900 АОФ 

БЕК 15,  

БСК   HSBKKZKX, 

ЖСК   KZ776010131000118840 

 

7. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері 

 
1) Міндетті зейнетақы жарналарын тарту;  

2) 2014 жылғы 01 қаңтардан бастап міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын тарту;  

3) ерікті зейнетақы жарналарын тарту 

4) зейнетақы жинақтарының төлемдерін жүзеге асыру  

 

8. Халықаралық рейтингтік агенттермен және (немесе) Қазақстан Республикасының 

рейтингтік агенттерімен акционерлік қоғамға немесе шығарылған бағалы қағаздарына 

берілген рейтингтер туралы мәлімет. Қаржылық агенттік мәртебесін иеленгені туралы 

мәлімет.  

 
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ халықаралық рейтингтік агенттермен және (немесе) Қазақстан 

Республикасының рейтингтік агенттерімен иеленген рейтингтері жоқ.. «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ 

қаржылық агенттік мәртебесін иеленген жоқ.. 

  

 9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атауы, тіркелу күні, 

орналасқан жері және пошталық мекен-жайы.  

 

№ Атауы Тіркелу күні Орналасқан жері және пошталық 

мекен-жайы 

1.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Алматы 

қаласындағы филиалы 

17.08.2004ж. 050012, Төле Би к-сі, 89  

2.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Астана 

қаласындағы филиалы 

16.08.2005ж. 010000, Астана қ., Республика 

даңғылы, 4 
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3.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Ақмола 

облыстық филиалы 

24.09.2007ж. 020000,  Көкшетау қ., Әуезов к-сі, 

214 

4.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Ақтөбе 

облыстық филиалы 

12.02.2008ж. 030019, Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан 

даңғылы, 46  

5.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Алматы 

облыстық филиалы 

08.10.2007ж. 040000, Талдықорған қ., М. 

Төлебаев к-сі, 58/64 

6.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Атырау 

облыстық филиалы 

09.10.2007ж. 060005, Атырау қ., Смағұлов к-сі, 

52 «а» 

7.   «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Шығыс 

Қазақстан облыстық филиалы 

08.10.2007ж. 070004, Өскемен қ., Ушанов к-сі, 3, 

оф. 309 

8.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Семей 

қаласындағы өңірлік филиалы 

21.09.2007ж. 071400, Семей қ., Уранхаев к-сі, 57 

9.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Жамбыл 

облыстық филиалы 

18.09.2007ж. 080000, Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 

137 

10.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Батыс 

Қазақстан облыстық филиалы 

05.10.2007ж. 090000, Орал қ., Мұхит к-сі, 78 

11.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Қарағанды 

облыстық филиалы 

28.09.2007ж. 100000, Қарағанды қ., Ленин к-сі, 2 

12.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Жезқазған 

қаласындағы өңірлік филиалы 

06.11.2007ж. 100600, Жезқазған қ., Алаша к-сі 1, 

каб. 4 

13.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Қостанай 

облыстық филиалы 

03.10.2007ж. 110000, Қостанай қ., Баймағамбетов 

к-сі, 195 

14.   «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Қызылорда 

облыстық филиалы 

01.10.2007ж. 120019, Қызылорда қ., Жақаев к-сі, 

20 

15.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Маңғыстау 

облыстық филиалы 

03.10.2007ж. 130000, Ақтау қ., 26-ықшам ауд., 

23-үй, 4-пәтер 

16.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Павлодар 

облыстық филиалы 

02.10.2007ж. 140000,  Павлодар қ., Академик 

Сәтпаев к-сі, 50, оф. 208 

17.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Солтүстік 

Қазақстан облыстық филиалы 

05.11.2007ж. 150000, Петропавл қ., Қазақстан 

Конституциясы к-сі, 4 

18.  «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Оңтүстік 

Қазақстан облыстық филиалы 

17.10.2007ж. 160002,  Шымкент қ., Төреқұлов к-

сі, 2   

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ ҚР территориясында және шетелдерді өкілдіктері жоқ.  

 

10. Соңғы аяқталған үш жылда акционерлік қоғамның қаржылық есеп беруіне аудитті 

жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы 

(аудитордың тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты), олардың тиісті алқа 

(қауымдастық, палата) құрамында болғандығы туралы мәлімет 

 

«Делойт» ЖШС мынадай кәсіби қауымдастықтардың мүшесі болып табылады:  

 Қазақстан Республикасының аудиторлар палатасы; 

 Қазақстанның Қаржыгерлер қауымдастығы;  

 Қазақстан Республикасының еуропалық бизнес-қауымдастығы;  

 Қазақстан Республикасындағы Американың Сауда Палатасы 
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 «КПМГ Аудит»  ЖШС мынадай кәсіби қауымдастықтардың мүшесі болып табылады: 

 Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі жанындағы ХҚЕС жөніндегі жұмыс 

тобы; 

 Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі жанындағы ҚР «Аудиторлық 

қызметтер туралы» Заңына өзгертулер мен толықтырулар ендіру жөніндегі жұмыс 

тобы;  

 Қазақстан Республикасының аудиторлар палатасы; 

 Қазақстан Республикасының еуропалық бизнес-қауымдастығы;  

 Қазақстан Республикасындағы Американың Сауда Палатасы; 

 Салық пен инвестиция жөніндегі халықаралық орталық (ITIC).  

 

11. Қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні.  

 

Корпоративтік басқару кодексі «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ акционерлерінің 

жалпы жиналысымен қабылданды, 2007 жылғы 29 қазандағы № 4 Хаттама.  

 

2. Қоғам органы және құрылтайшылары (акционерлері) 

 

12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.  

1) қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - 

әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып): 

Аты-жөні Туылған жылы  Мәртебесі 

Галиева Дина Тулеубековна 1963ж. 

Директорлар кеңесінің 

Төрайымы (директорлар 

кеңесінің мүшесі) 

Ерденаев Руслан Серикович 1977ж. 
Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

Утепов Эдуард Карлович 1953ж. 
Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

Куандыков Болатбек 

Баянович 
1969ж. 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

Козжанова Майраш 

Сапарбековна 
1979ж. 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

Энтони Эспина 1948ж. 
Директорлар кеңесінің 

тәуелсіз мүшесі 

Елемесов Аскар Раушанулы  1968ж. 
Директорлар кеңесінің 

тәуелсіз мүшесі 

Борис Борозан 1948г. 
Директорлар кеңесінің 

тәуелсіз мүшесі 

 

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың хронологиялық 

тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның 

ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні: 

Аты-жөні Соңғы 3 жылда атқарған қызметі 

Галиева Дина Тулеубековна 03.09.2014 ж. -  осы кезге дейін - «Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің Төрайымы; 

04.07.2014ж. – қазіргі уақытқа дейін – 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 

мүшесі;  

17.01.2012 ж. -  04.07.2014ж. - «ГНПФ» 



 6 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамының Директорлар кеңесінің 

Төрайымы (22.08.2013 ж. «ГНПФ» 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қоры» акционерлік қоғамы болып  қайта 

аталды);  

15.05.2009 ж. – 22.12.2011 ж. - «ГНПФ» 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамының Директорлар кеңесінің 

Төрайымы; 

29.04.2009 ж. – 04.07.2014ж.  - «ГНПФ» 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі 

(22.08.2013 ж.  «ГНПФ» жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы болып  қайта аталды); 

03.03.2009 ж. - осы кезге дейін – 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі» РММ Төрағасының орынбасары. 

Ерденаев Руслан Серикович 19.08.2015ж. - қазіргі уақытқа дейін - 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 

мүшесі; 

03.06.2015 ж. – қазіргі уақытқа дейін – 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Басқармасының 

Төрағасы,  «Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

Басқармасының мүшесі; 

09.05.2015ж. – 02.06.2015ж. - «Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамының Басқарма төрайымының м.а.; 

02.09.2013ж.- 08.05.2015ж. - «Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамының Басқарма төрайымының 

орынбасары; 

09.09.2009ж. – 01.09.2013ж. – «ГНПФ» 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамының басқарушы директоры 

(22.08.2013 ж. «ГНПФ» жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы болып қайта аталды); 

18.08.2009ж. – осы кезге дейін - «ГНПФ» 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамының Басқарма мүшесі  (22.08.2013 ж. 

«ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы «Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы болып қайта аталды). 
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Утепов Эдуард Карлович 04.07.2014ж. – қазіргі уақытқа дейін – 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 

мүшесі;  

01.2006ж. - қазіргі уақытқа дейін -  

Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 

жекешелендіру комитетінің төрағасы. 

Куандыков Болатбек Баянович 27.08.2014ж. – қазіргі уақытқа дейін – 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 

мүшесі;  

20.08.2014ж. – қазіргі уақытқа дейін - 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» 

РМК Төрағасының кеңесшісі; 

22.01.2014ж. – 25.07.2014ж. – Қазақстан 

Республикасы Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау агенттігінің Төрағасы; 

25.01.2013ж. – 22.01.2014ж. - Қазақстан 

Республикасы Бәсекелестікті қорғау 

агенттігінің Төрағасы;  

12.05.2008ж. – 01.01.2013ж. – Қызылорда 

облысының әкімдігінің Әкімі. 

Козжанова Майраш Сапарбековна 04.07.2014ж. – қазіргі уақытқа дейін – 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 

мүшесі;  

06.2011ж. - қазіргі уақытқа дейін –  
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік даму министрлігінің 

Әлеуметтік қамсыздандыру және 

әлеуметтік қорғау департаментінің 

директоры; 

05.2008ж.- 06.2011ж. – Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрлігінің Қаржы 

департаментінің директоры. 

Энтони Эспина 04.07.2014ж. – қазіргі уақытқа дейін – 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 

тәуелсіз мүшесі; 

02.05.2013ж. - қазіргі уақытқа дейін - 

«АТФБанк» акционерлік қоғамы 

Басқармасының Төрағасы;  

20.03.2012ж. - 19.04.2013ж. - «Альянс – 

Полис» сақтандыру компаниясы 

акционерлік қоғамының тәуелсіз 

директоры; 

20.03.2012ж. - 19.04.2013ж. - «Альянс – 

Өмірді сақтандыру» сақтандыру 

компаниясы акционерлік қоғамының 

тәуелсіз директоры; 
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04.06.2007ж. - қазіргі уақытқа дейін – 

Тәуелсіз Директор, Аудит Комитетінің 

төрағасы, Harmonic Strait FINANCIAL 

holdings LTD., Hong Kong сыйақылар 

бойынша комитеттің мүшесі. 

Елемесов Аскар Раушанулы 27.08.2014ж. – қазіргі уақытқа дейін – 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 

тәуелсіз мүшесі;  

28.05.2014ж. – қазіргі уақытқа дейін – 

«Қазақстан қаржыгерлерінің 

қауымдастығы» ЗТҰ Кеңесінің Төрағасы; 

19.05.2014ж. – қазіргі уақытқа дейін – 

«Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі; 

05.05.2014ж. – қазіргі уақытқа дейін – 

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» 

акционерлік қоғамы акционерлік қоғамы 

Директорлар кеңесінің мүшесі; 

08.2008ж. - 11.2013ж.  -  «Қазақстанның 

үштік диалогы» акционерлік қоғамы 

Директорлар кеңесінің Төрағасы. 

Борис Борозан 02.06.2015ж. - қазіргі уақытқа дейін - 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 

тәуелсіз мүшесі; 

14.02.2014ж. – қазіргі уақытқа дейін – 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамының зейнетақы 

активтерін басқару кеңесінің мүшесі, 

тәуелсіз сарапшы (келісім бойынша); 

2011ж. – қазіргі уақытқа дейін - «Global 

Sovereign Advisors» басқарушы серіктесі. 

 

3) директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның 

дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы:  

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның акцияларына иелік етпейді.   

 

4) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі 

акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған 

акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен пайыздық ара 

қатынасы: 
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Директорлар кеңесінің мүшелері еншіліс және тәуелсіз ұйымдардың акцияларына иелік 

етпейді, өйткені Қоғамның еншілес және тәуелсіз ұйымдары жоқ.  

 

5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген 

өзгерістердің себептері 

«БЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2014 жылғы 04 шілдедегі шешімімен Директорлар 

кеңесінің құрамына сайланған Колдасов Ержан Тасболатович «Акционерлік қоғамдар 

туралы» ҚР Заңының 55-бабының 4-тармағына сәйкес, 2016 жылғы 11 қаңтардағы жазбаша 

хабарлама негізінде Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін өз бастамасы бойынша 

мерзімінен бұрын тоқтатты. 

Ерденаев Руслан Серикович «БЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2015 жылғы 19  

тамыздағы шешімімен Директорлар кеңесінің құрамына сайланды (акционердің 2015 жылғы 

19 тамыздағы шешімі). 

Борис Борозан «БЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2015 жылғы 02 маусымдағы 

шешімімен Директорлар кеңесінің құрамына сайланды (акционердің 2015 жылғы 02 

маусымдағы шешімі).  

«БЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2014 жылғы 04 шілдедегі шешімімен Директорлар 

кеңесінің құрамына сайланған Ибрагим Турхан «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 

55-бабының 4-тармағына сәйкес, 2015 жылғы 10 ақпандағы жазбаша хабарлама негізінде 

Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатты. 

Галиева Дина Тулеубековна Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 03 қыркүйектегі 

шешімімен «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды (Директорлар 

кеңесінің 2014 жылғы 03 қыркүйектегі № 1 хаттамасы.). 

Куандыков Болатбек Баянович «БЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2014 жылғы 27 

тамыздағы шешімімен Директорлар кеңесінің құрамына сайланды (акционердің 2014 жылғы 

27 тамыздағы № 6 шешімі). 

Елемесов Аскар Раушанулы «БЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2014 жылғы 27 

тамыздағы шешімімен Директорлар кеңесінің құрамына сайланды (акционердің 2014 жылғы 

27 тамыздағы № 6 шешімі). 

Колдасов Ержан Тасболатович «БЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2014 жылғы 04 

шілдедегі шешімімен Директорлар кеңесінің құрамына сайланды (акционердің 2014 жылғы 04 

шілдедегі №3 шешімі). 

Энтони Эспина «БЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2014 жылғы 04 шілдедегі шешімімен 

Директорлар кеңесінің құрамына сайланды (акционердің 2014 жылғы 04 шілдедегі №3 

шешімі). 

Козжанова Майраш Сапарбековна «БЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2014 жылғы 04 

шілдедегі шешімімен Директорлар кеңесінің құрамына сайланды (акционердің 2014 жылғы 04 

шілдедегі №3 шешімі). 

Утепов Эдуард Карлович «БЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2014 жылғы 04 шілдедегі 

шешімімен Директорлар кеңесінің құрамына сайланды (акционердің 2014 жылғы 04 шілдедегі 

№3 шешімі). 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2011 жылғы 22 желтоқсандағы шешімімен 

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған Амангельдинова Гульжан Сериктаевна, 2014 

жылғы 04 шілдеде «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамының сайлануына 

байланысты Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігін тоқтатты (акционердің 2014 

жылғы 04 шілдедегі № 3 шешімі). 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2011 жылғы 22 желтоқсандағы шешімімен 

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған Медеушеева Долорес Таировна, 2014 жылғы 04 

шілдеде «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамының сайлануына байланысты 

Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігін тоқтатты (акционердің 2014 жылғы 04 

шілдедегі № 3 шешімі). 
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«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2011 жылғы 22 желтоқсандағы шешімімен 

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған Мусаева Кульбану Серикхажиевна, 2014 жылғы 

04 шілдеде «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамының сайлануына байланысты 

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі ретіндегі өкілеттігін тоқтатты (акционердің 2014 

жылғы 04 шілдедегі № 3 шешімі). 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 15 мамырдағы шешімімен 

Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланған Галиева Дина Тулеубековна, 2011 жылғы 

22 желтоқсанда «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамына қайта сайлануына 

байланысты Директорлар кеңесінің Төрағасы ретіндегі өкілеттігін тоқтатты (акционердің 2014 

жылғы 04 шілдедегі № 3 шешімі). 

 «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2010 жылғы 14 мамырдағы 

шешімімен Директорлар кеңесінің құрамына сайланған Ильясова Альфия Рафгатовна 

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 55-бабының 4-тармағына сәйкес, 2013 жылғы 06 

қыркүйектегі жазбаша хабарлама негізінде Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін өз 

бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатты. 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ жалғыз акционерінің 2011 жылғы 22 желтоқсандағы шешімімен 

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған Юрий Викторович Герасименко «Акционерлік 

қоғамдар туралы» ҚР Заңының 55-бабының 4-тармағына сәйкес, 2013 жылғы 28 маусымдағы 

жазбаша хабарлама негізінде Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін өз бастамасы бойынша 

мерзімінен бұрын тоқтатты. 

 

12-1. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеті 

 

«ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Директор кеңесінің 

жанында 2008 жылғы 30 қарашадағы жағдай бойынша екі комитеті қызмет етеді:  

 

1) Кадр және сыйақы жөніндегі комитет. Комитеттің құзыретіне мынадай сауалдарды 

қарау жөніндегі өкілеттіктер кіреді: 

а) Директорлар кеңесінің мүшелігіне, Төраға мен Басқарма мүшелігіне, сондай-ақ Қордың 

дербес бөлімшелерінің басшылығына кандидаттарды іріктеу шарттарын анықтау;  

б) Қордың кадр саясаты жөніндегі ұсыныстарды қарау және өңдеу;  

в) Қор Басқарма Төрағасы және  мүшелерімен шарттардың талаптарын анықтау жөніндегі 

ұсыныстарды өңдеу;  

г) Қор Басқарма Төрағасы және  мүшелерін сайлау және өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын 

тоқтату мәселелері жөніндегі ұсыныстарды қарау;  

д) Қор Басқарма Төрағасы мен  мүшелерінің жұмыстарын бағалау;  

е) Қор Басқарма Төрағасы мен  мүшелерін қайталап тағайындау мүмкіндігі бойынша 

Директорлар кеңесі үшін ұсыныстар әзірлеу;  

ж) Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін анықтау қағидалары мен 

өлшемдерін, сондай-ақ олдардың қызметтерін бағалау өлшемдерін анықтайтын сыйақы 

саласындағы Қор саясатын өңдеу;  

з) Директорлар кеңесі мүшелігіне, Басқарма Төрағасы және  мүшелеріне канидаттарды 

іріктеу өлшемдеріне, осы тұлғалардың сыйақы саласындағы Қор саясаты сәйкес мониторинг; 

и) Директорлар кеңесі мүшелеріне жүктелген  қызметтік деректерді, Директорлар 

кеңесінің тиісті шешімін қабылдау кезде Қор жүзеге асыратын мәмілелердегі мүдделіліктің 

болуы/болмауы жайындағы қолданыстағы заңнаманы, Қор Жарғысын және Корпоративтік 

басқару кодексін ашу жөніндегі міндеттемелерді өзгерту, Қорға қарым-қатынас туралы 

аффилиировандықтың пайда болу, тоқтату; Директорлар кеңесінің мүшесі, Төраға және 

Басқарма мүшесі ретінде тиімді жұмыстарға кедергі келтіретін мән-жайлардың пайда болуы 

туралы Қордың Директорлар кеңесі мүшелеріне берілетін ақпараттарды сараптауды жүзеге 

асыру;  
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к) басқа компаниялардағы басқару органдары мүшелерінің сыйақы жөніндегі саясаты мен 

бағдарламалары туралы салыстырмалы талдау жүргізу және Қордың Директорлар Кеңесін 

ақпараттандыру. 

 

2) Аудиторлық комитет: Комитет құрамына мынадай сауалдарды қарау жөніндегі 

өкілеттіктер кіреді:  

а) қаржылық есеп беру:  

 Қаржылық есеп беруді, сондай-ақ қаржылық есеп беруде пайдаланылатын 

қағидалардың негізділігін және тиімділігін, қаржылық есеп берудегі бар бағалау 

көрсеткіштерін, есеп берудегі түзетулерді Қор басшылығымен және сыртқы  аудиторлармен 

талқылау;  

 Қордың есептік саясатына берілген (берілетін) өзгертулерді, егер өзгертулер есеп беру 

мазмұнында көрсетілсе Қор басшылығымен, сыртқы және ішкі аудиторлармен талқылау;  

 Қордың қаржылық есеп беруі жайындағы сыртқы аудиторлар мен Қор басшылығы 

арасындағы кез-келген қайшылықтарды қарау;  

 Қордың жылдық қаржылық есеп беруін алдын-ала мақұлдау;  

б) ішкі бақылау және тәуекелді басқару:  

 ішкі бақылау жүйесі және  тәуекелді басқару жағдайы туралы ішкі және сыртқы 

аудиторлардың есеп беруін талдау;  

 Қордың маңызды тәуекелдерін және бақылау мәселелерін және елеулі басқару 

жоспарларын қарау үшін Қор басшылығымен кездесулер өткізу; 

 Қор басшылығымен әзірленген ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шараларды 

(түзету қадамдарын) және ішкі аудиторлық тексеру нәтижесінде анықталған кемшіліктерді 

қалпына келтіру жөніндегі шара нәтижелерін және орындалу сапасын талдау;  

 Қордың ішкі бақылау құрал-жабдықтарын және тәуекелді басқару жүйесінің, сондай-ақ 

осындай және осыған ұқсас мәселлер бойынша ұсыныстар әзірлеу тиімділігін талдау;  

 ішкі бақылау және тәуекелді басқару жайында Қордың ішкі және сыртқы 

аудиторларының ұсыныстарының сақталуын бақылау;  

 тәуекелді басқару жүйесі бойынша Қор саясаты мен процедураларын алдын-ала 

мақұлдау;  

в) ішкі бақылау және корпоративтік бақылау:  

 ішкі аудит бөлімшісі қызметкерлері мен басшылығы кандидаттығына, соның ішінде 

кәсіби біліктілігі мен тәуелсіздігі, мүдделер қақтығысының пайда болу тәуекелі, сыйақы 

мөлшерлемесі бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

 Ішкі аудит бөлімшесі туралы Ереже жобасын және Директорлар кеңесінің бекітуіне 

ендіру алдында сыртқы аудит жүргізу тәртібін реттейтін Қордың ішкі нормативтік 

құжаттарын (оның ішінде өзгертулер мен толықтыруларды) алдын-ала қарау;  

 Ішкі аудит бөлімшесі басшылығымен еңбек шарт талаптарын, сондай-ақ  Директорлар 

кеңесінің бекітуі алдында ішкі аудит бөлімшесінің басшылығын көтермелеу (жазалау) туралы 

шешімді алдын-ала қарау;  

 ішкі аудит бөлімшесінің басшылығына кандидаттарды, сондай-ақ Директорлар 

кеңесінің бекітуі алдында оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді 

алдын-ала қарау;  

 кем дегенде жарты жылда бір мәрте ішкі аудит бөлімшесі басшылығымен кездесу және 

бөлімше қызметтері туралы есепті тыңдау;  

 Директорлар кеңесінің бекітуі алдында ішкі аудит бөлімшесі қызметтерінің жылдық 

жоспарын (соның ішінде аудиторлық тесеру жоспарын), құрылымын және бюджетін алдын-

ала қарау;  

 ішкі аудит ұсынысына сәйкес шараларды қабылдау бойынша жұмыстар мен елеулі 

аудиторлық түсініктемелердің, Қор басшылығына ұсыныстар енгізудің нәтижелерін жинақтау 

форматында берілген ішкі аудиттің реттейтін есеп берулерін талдау; 
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 қойылған міндетмелерді тиімді орындауға ішкі аудит бөлімшесіне кедергі келтіретін 

елеулі шектеулерді және осындай шектеулерді қалпына келтіруге себеп болған шектеулерді 

қарау;  

 ішкі аудит бөлімшесінің пікірін немесе Комитеттің құпия талқылауын талап ететін 

мәселелерді қарау үшін ішкі аудит бөлімшесімен арнайы кездесулер өткізу;  

 Қордың ішкі аудит бөлімшесі берген маңызды тұжырымдар мен ұсыныстарды, сондай-

ақ осындай тұжырымдар мен ұсыныстарға жауапқа Қор басшылығы берген ұсыныстарды 

талқылау;  

 аудиторлық процедура көлемі немесе ақпараттарға рұқсат беру жайында кез-келген 

шектеулер ендіруді қосқанда аудит жүргізу кезде туындайтын мәселелерді қарау;  

 Қордың ішкі аудит бөлімшесінің қызметтерін бағалауды белгіленген тәртіпте жүргізу;  

 корпоративдік басқару саласындағы құжаттарды пайдаланумен байланысты 

мәселелерді қарау және Қордың ішкі аудит бөлімшесі әзірлеген матеиалдарды пайдалана 

отырып, осы жайында Қордың Директорлар кеңесіне ұсыныстар  әзірлеу; 

г) сыртқы аудит бойынша:  

 Директорлар кеңесіне мәселелерді енгізу алдында сыртқы аудиторды таңдау жөніндегі 

құжаттарды алдын ала қарау (оның ішінде сыртқы аудит қызметінің ақы мөлшері) 

 сыртқы аудитормен мыңызды шарт талаптарын бекіту;  

 аудит қорытындысы бойынша басшылық жауабын қоса алғанда, сыртқы аудитордың 

жыл сайынғы есеп нәтижелерін қарау;  

 қажеттілік кезде Қор акционерлері және Директорлар кеңесінің қажеттілігімен берілген 

жоспар мен аудит көлемінің сәйкестігін сыртқы аудитормен талқылау;  

 Қор басшылығының қатысуынсыз сыртқы аудиторлармен жылына кем деген бір мәрте 

кездесу өткізу;  

д) құзыретіне кіретін басқа мәселелер (қажеттілік кезде): 

 Арнайы зерттеулер (тексерулер) жүргізу бойынша, соның ішінде тәуелсіз кеңесшілерді 

(сарапшыларды) тарта отырып, Қордың Директорлар Кеңсіне ұсыныстар өңдеу; 

 Қордың меншігі жайынша заңнан тыс әрекет жағдайларын саралау және қорыту  және 

Қордың меншігі жайында заңнан тыс әрекеттерді алдын-ала ескерту бойынша Қордың 

атқарушы органымен қабылданған шаралардың барабарлығын бағалау;  

 заңнаманың және Қордың корпоративтік басқару мен корпоративтік этика 

кодекстерінің сақталу мәселелері бойынша уәкілетті органның (оның ішінде салық қызметі 

органдары), Қордың ішкі және сыртқы аудиторларының, басшылықтың  есептерін алу және 

оқу;  

 Қордың Директорлар кеңесінің тапсырмасы  бойынша Комитет қызметіне жататын 

басқа да тапсырмаларды орындау. 

 

 

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы 

1) акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге 

асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса - әкесінің аты не акционерлік қоғамның 

алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-

жөні, бар болса - әкесінің аты: 

 

 

Аты-жөні, әкесінің аты  

 

Ерденаев Руслан Серикович 

 

Қазіргі лауазымы 

 

Басқарма Төрағасы 

 1977ж. 
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Туған жылы 

 

 

 

Аты-жөні, әкесінің аты  

 

Дюсенова Сауле Сагинтаевна 

 

Қазіргі лауазымы 

 

Басқарма Төрағасының бірінші 

орынбасары 

 

Туған жылы 

 

1957ж. 

 

 

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерін көрсете 

отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын 

лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні:  

 

Аты-жөні, әкесінің аты 

 

Ерденаев Руслан Серикович 

 

Соңғы 3 жыл ішіндегі еңбек қызметі 

19.08.2015ж. - қазіргі уақытқа дейін - 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 

мүшесі; 

03.06.2015 ж. – қазіргі уақытқа дейін – 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Басқармасының 

Төрағасы,  «Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

Басқармасының мүшесі; 

09.05.2015ж. – 02.06.2015ж. - «Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамының Басқарма төрайымының м.а.; 

02.09.2013ж.- 08.05.2015ж. - «Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамының Басқарма төрайымының 

орынбасары; 

09.09.2009ж. – 01.09.2013ж. – «ГНПФ» 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамының басқарушы директоры 

(22.08.2013 ж. «ГНПФ» жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы болып қайта аталды); 

18.08.2009ж. – осы кезге дейін - «ГНПФ» 

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамының Басқарма мүшесі  (22.08.2013 ж. 

«ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы «Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы болып 

қайта аталды); 
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Басқарма Төрағасының бірінші 

орынбасарының, Басқарма Төрағасы 

орынбасарының, Басқарушы 

директорлардың, Басқарма Төрағасы 

кеңесшісінің, Басқарма Төрағасы 

консультантының, Басқарма хатшысының, 

басшы көмекшісінің, қауіпсіздік 

департаментінің, тәуекелдерді басқару 

департаментінің, инвестициялық сараптау 

және проблемалы активтер 

басқармасының, адам ресурстары 

басқармасының, баспасөз орталығының 

жұмысын бақылайды және үйлестіреді. 

 

 

 

Аты-жөні, әкесінің аты  

 

Дюсенова Сауле Сагинтаевна 

Соңғы 3 жыл ішіндегі еңбек қызметі 

03.06.2015 ж. – қазіргі уақытқа дейін – 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Басқармасының 

мүшесі; 

11.02.2015 ж. – қазіргі уақытқа дейін - 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы Басқармасы 

Төрағасының бірінші орынбасары; 

14.06.1999ж. – 09.02.2015ж. – «Зейнетақы 

төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» 

Республикалық мемлекеттік қазынашылық 

кәсіпорны Бас директорының бірінші 

орынбасары. 

Бас бухгалтердің, төлемдер және 

аударымдар департаментінің, 

стандарттау, сапа және сервис 

департаментінің, бюджетті жоспарлау 

және бақылау бөлімінің жұмысын 

бақылайды және үйлестіреді. 

 

 

3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі дауыс беретін 

акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара 

қатынасы:  

Қоғамның Басқарма мүшелері Қоғамның акцияларына иелік етпейді. 

 

14. Соңғы қаржылық жыл ішінде қоғамның осы проспектісінің 12 және 13 

тармақтарында көрсетілген тұлғалардың сыйақысы мен еңбек ақысының жалпы 

сомасы, сондай-ақ төленген және берілген жеңілдіктер.  

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Директорлар Кеңесі мен  Басқарма мүшелерінің 2007 жылдың 

қорытындысы бойынша жеке табыс салығын, міндетті зейнетақы төлемдерін және бону 

сомасын есепке алғанда, сыйақысы мен еңбек ақысының жалпы сомасы  26 912 288,39   

теңгені құрады.  
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15. Акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы 

 

1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері 

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ 2009 жылғы 01 қыркүйектегі құрылымдық бөлімшелері мен 

филиалдарының тізімі 

 

1 Акционерлердің жалпы жиналасы 

 2  Директорлар кеңесі  

2.1. Директорлар Кеңесінің Төрағасы 

2.2. 

Директорлар Кеңесінің мүшелері (саны 5 мүше, олардың 2 - тәуелсіз 

директор) 

 3 Басқарма 

 3.1.  Басқарма Төрайымы 

 3.2.  Басқарма Төрайымының орынбасары 

 3.3.  Басқарушы директор 

3.4.   Басқарушы директор 

3.5. 

Басқарушы директор - Әдіснама және даму департаментінің 

директоры 

4. Басқарушы директор 

5 Бас бухгалтер 

6 Ішкі аудит қызметі 

7 Үйлестіру департаменті 

 7.1. Зейнетақы қаражаттарын аудару бөлімі 

 7.2. Зейнетақы төлемдері бөлімі 

 7.3. Зейнетақы шарттарын есептеу және ақпараттандыру бөлімі 

8 Зейнетақы активтерін есептеу және есепке алу департаменті  

 8.1. Зейнетақы активтерін есептеу бөлімі 

 8.2. Қаржы құралдарын есептеу бөлімі 

 8.3.  Есеп беру бөлімі 

9 Бухгалтерлік есеп және есепке беру департаменті 

 9.1. Бухгалтерлік есеп бөлімі  

 9.2.  Қаржылық есеп беру бөлімі 

 10 Салық саясаты секторы 

11 Әдіснама және даму департаменті 

 11.1. 

Стратегиялық жоспарлау және көрсеткіштерді баланстау жүйесі  

бөлімі 

11.2. Бюджетті жоспарлау және бақылау бөлімі 

 12 Тәуекелді басқару департаменті 

13 Ақпараттық технология департаменті 

 13.1. Бағдарламалық қамсыздандыруды әзірлеу бөлімі 

 13.2. 

Бағдарламалық қамсыздандыруды сүйемелдеу және құжаттандыру 

бөлімі  

 13.3. Жүйелік және техникалық сүйемелдеу секторы 

14 
Автоматтандырылған ақпараттық жүйені дамыту бөлімі 

15 
Ақпараттық қауіпсіздік бөлімі 

16 Қызметкерлермен жұмыс жүргізу бөлімі 

17 Әкімшілік-шаруашылық бөлімі 
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 18 Кеңсе 

19 Мемлекеттік сатып алу бөлімі 

20 Активтерді басқару және қаржы нарығын талдау бөлімі 

21 Саудалық операциялар бөлімі 

22 Саудалық операцияларды сүйемелдеу секторы 

23 Заң департаменті 

23.1. 

Зейнетақы және инвестициялық қызметтерді құқықтық 

қамсыздандыру бөлімі 

23.2. Шарттық-құқықтық жұмыстар секторы 

24 Маркетинг және зейнетақы қызметтерін дамыту бөлімі 

25 Өңірлермен жұмыс жүргізу бөлімі 

26 Жарнама және жұртшылықпен байланыс бөлімі 

27 Клиенттермен жұмыс жүргізу секторы 

28 Агенттермен жұмыс жүргізу секторы 

29 Астана қаласындағы филиал 

 29.1. Операциялық бөлім 

 29.2. Сату бөлімі 

30  Алматы қаласындағы филиал 

 30.1. Операциялық бөлім 

 30.2. Сату бөлімі 

30.3. Қаскелең қаласындағы агенттік пункт 

30.4. Талғар қаласындағы агенттік пункт 

31 Ақтөбе облыстық филиалы 

 31.1. Операциялық бөлім 

 31.2. Сату бөлімі 

32 Атырау облыстық филиалы 

 32.1. Операциялық бөлім 

 32.2. Сату бөлімі 

32.3. Құлсары қаласындағы агенттік пункт 

33 Шығыс Қазақстан облыстық филиалы 

 33.1. Операциялық бөлім 

 33.2. Сату бөлімі 

33.3. Шемонайха қаласындағы агенттік пункт 

33.4. Риддер қаласындағы агенттік пункт 

33.5. Үржар қаласындағы агенттік пункт 

34 Семей қаласындағы өңірлік филиал   

 34.1. Операциялық бөлім 

 34.2. Сату бөлімі 

34.3. Аягөз қаласындағы агенттік пункт 

35 Жамбыл облыстық филиалы 

 35.1. Операциялық бөлім 

 35.2. Сату бөлімі 

35.3. Қордай селосындағы агенттік пункт 

35.4. Құлан селосындағы агенттік пункт 

35.5. Шу қаласындағы агенттік пункт 

36 Батыс Қазақстан облыстық филиалы 

 36.1. Операциялық бөлім 

 36.2. Сату бөлімі 

36.3. Ақсай қаласындағы агенттік пункт 

37 Қарағанды облыстық филиалы 

 37.1. Операциялық бөлім 
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 37.2. Сату бөлімі 

37.3. Теміртау қаласындағы агенттік пункт 

37.4. Абай қаласындағы агенттік пункт 

38 Жезқазған қаласындағы өңірлік филиалы 

 38.1. Операциялық бөлім 

 38.2. Сату бөлімі 

39 Қызылорда облыстық филиалы 

 39.1. Операциялық бөлім 

 39.2. Сату бөлімі 

39.3. Шиелі селосындағы агенттік пункт 

39.4. Әйтеке би кентіндегі агенттік пункт 

40 Қостанай облыстық филиалы 

 40.1. Операциялық бөлім 

 40.2. Сату бөлімі 

40.3. Лисоков қаласындағы агенттік пункт 

40.4. Рудный қаласындағы агенттік пункт 

40.5. Әулиекөл селосындағы агенттік пункт 

40.6. Арқалық қаласындағы агенттік пункт 

41 Маңғыстау облыстық филиалы 

 41.1. Операциялық бөлім 

 41.2. Сату бөлімі 

42 Павлодар облыстық филиалы 

 42.1. Операциялық бөлім 

 42.2. Сату бөлімі 

42.3. Ақсу қаласындағы агенттік пункт 

42.4. Екібастұз қаласындағы агенттік пункт 

43 Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалы 

 43.1. Операциялық бөлім 

 43.2. Сату бөлімі 

43.3. Түркістан қаласындағы агенттік пункт 

43.4. Жетісай қаласындағы агенттік пункт 

43.5. Сарыағаш қаласындағы агенттік пункт 

44 Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы 

 44.1. Операциялық бөлім 

 44.2. Сату бөлімі 

44.3. Новошим қаласындағы агенттік пункт 

44.4. Саумалкөл қаласындағы агенттік пункт 

45 Ақмола облыстық филиалы 

 45.1. Операциялық бөлім 

 45.2. Сату бөлімі 

45.3. Степногор қаласындағы агенттік пункт 

45.4. Шуче қаласындағы агенттік пункт 

45.5.  Атбасар қаласындағы агенттік пункт 

46 Алматы облыстық филиалы 

 46.1. Операциялық бөлім 

 46.2. Сату бөлімі 

46.3. Үшарал қаласындағы агенттік пункт 

46.4. Жаркент қаласындағы агенттік пункт 

 

2) акционерлік қоғамның қызметкерлерінің, оның ішінде акционерлік қоғамның 

филиалдары мен өкілдіктерінің жалпы саны:  
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«ГПФ» ЖЗҚ» АҚ қызметкерлерінің жалпы саны – 460 бірлік, оның ішінде «ГНПФ» ЖЗҚ» 

АҚ филиалдарының қызметкерлері – 269 бірлік.   

 

3) акционерлік қоғамның акцияларын иелік ететін акционерлік қоғамның 

қызметкерлерінің жалпы саны, және орналастырылған акциялардың жалпы санынан 

олардың пайыздық үлесі 

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ қызметкерлері қоғамның акцияларына иелік етпейді.  

 

4) акционерлік қоғамның бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет (тегі, аты, 

болған жағдайда - әкесінің аты):  

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ бөлімше басшыларының  2009 жылғы 01 қыркүйектегі тізімі 
    

ор. 

№ 
Аты-жөні Лауазымы 

Туылған 

жылы 
Ескерту  

1 2 3 4 5 

 Басшылық       

1 Медеушеева Долорес Таирқызы Басқарма Төрайымы 1966 т.ж.   

2 Әбуов Берік Сағымбайұлы 

Басқарма Төрайымының 

орынбасары 1966 т.ж.   

3 Ильясов Мұрат Шмидтович Басқарушы директор 1968 т.ж.   

4 Новиков Иван Анатольевич Басқарушы директор 1973 т.ж.   

5 Ерденаев Руслан Серікұлы 

Басқарушы директор -

Әдіснама және даму 

департаментінің 

директоры 1977 т.ж.   

6 Мүсіралиев Даурен Әбубакірұлы Басқарушы директор     

7 Еспенбетова Раушан Аханқызы Бас бухгалтер  1961 т.ж.   

8 Адамбаева Жанар Адайқызы Басқарма хатшысы 1977 т.ж.   

 Ішкі аудит қызметі    

9 Тұяқбаев Ерболат Сабырұлы Бөлім бастығы 1978 т.ж.  

 Үйлестіру департаменті       

10 Танабаева  Ақмарал Ақтыбекқызы Департамент директоры 1967 т.ж.   

 
Зейнетақы активтерін есептеу есепке 

алу департаменті       

11 Төреғалиева Зауреш Мұхитқызы Департамент директоры 1957 т.ж.   

 
Бухгалтерлік есеп және есеп беру 

департаменті       

12 Уақытша бос орын 

Департамент директоры – 

бас бухгалтер орынбасары  

Зияшева А.К. 

декреттік 

демалыста, 1973 

т.ж. 

 Салық саясаты секторы    

13 Талдыбаев Арман  Берікұлы Сектор меңгерушісі 1980 т.ж.  

 Тәуекелді басқару департаменті       

14 Нұранова Жанна Абдумежитқызы Департамент директоры 1983 т.ж.   

 
Ақпараттық технология 

департаменті        

15 Черепкова Наталья Павловна Департамент директоры 1973 т.ж.   

 
Автоматтандырылған ақпараттық 

жүйені дамыту бөлімі       

16 Тоқтағұлова Майра Баязитқызы Бөлім бастығы 1964 т.ж.   

 Ақпараттық қауіпсіздік бөлімі    

17 Бос орын Бас маман  Бөлім бастығының 
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м.а. Вильчик 

Александр 

Александрович, 1973 

т.ж. 

 
Қызметкерлермен жұмыс жүргізу 

бөлімі       

18 Амралина Фазиля Апахшаевна Бөлім бастығы 1960 т.ж.   

 Әкімшілік-шаруашылық бөлімі       

19 Әбдіразақов Марат Болатұлы Бөлім бастығы 1963 т.ж.   

 Кеңсе    

20 Хангельдина Гульмира Байроновна Кеңсе меңгерушісі   

 Мемлекеттік сатып алу бөлімі       

21 Әубәкіров Жарқын Баукеұлы Бөлім бастығы 1954 т.ж.   

 
Активтерді басқару және қаржы 

нарығын талдау бөлімі       

22 Сапарғалиева Лилия Гайратовна Бөлім бастығы 1954 т.ж.   

 Саудалық операциялар бөлімі       

23 Жұмаділов Қуаныш Рысбекұлы Бөлім бастығы 1982 т.ж.   

 
Саудалық операцияларды 

сүйемелдеу секторы    

24 Бос орын Сектор меңгерушісі   

 Заң департаменті       

25 Медельбекова Ақмарал Мұратқызы Департамент директоры 1980 т.ж.   

 
Маркетинг және зейнетақы 

қызметтерін дамыту бөлімі       

26 Бос орын Бөлім бастығы   

 Бөлім 

бастығының м.а. 

Жүнісова Зауреш 

Мәуленқызы, 1974 

т.ж. 

 Өңірлермен жұмыс жүргізу бөлімі       

27 Молдахметов Бауыржан Маметжанұлы Бөлім бастығы 1977 т.ж.   

  
Жарнама және жұртшылықпен 

байланыс бөлімі       

28 Молдажанова Жанна Қайратқызы Бөлім бастығы 1976 т.ж.   

 
VIP клиенттермен жұмыс жүргізу 

секторы    

29 Бос орын   Сектор меңгерушісі   

 Агенттермен жұмыс жүргізу секторы    

30 Бос орын   Сектор меңгерушісі   

 

5) филиалдары мен өкілдіктерінің басшылары туралы мәлімет (тегі, аты, болған 

жағдайда - әкесінің аты, туылған жылы):  

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ филиал басшыларының  2009 жылғы 01 қыркүйектегі тізімі 

Тәр. № 
 

Аты-жөні 

 

Лауазымы 

 

Туылған күні 

1 2 3 4 

    

 Астана қаласындағы филиал   

1 Байбурина Айгүл Қадырбекқызы Филиал директоры 1968 т.ж. 

 Алматы қаласындағы филиал   

2 Жадықов Әсет Урисбайұлы Филиал директоры 1978 т.ж. 

 Ақтөбе облыстық филиалы   

3 Шайхимова Жанар Еркінқызы Филиал директоры 1970 т.ж. 
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 Атырау облыстық филиалы   

4 Джумуров Вячеслав Искайрович Филиал директоры 1954 т.ж. 

 Шығыс Қазақстан облыстық филиалы   

5 Абылканова Гульнара Семейқанқызы Филиал директоры 1962 т.ж. 

 Семей қаласындағы өңірлік филиал   

6 Дайрова Дариға Абайқызы Филиал директоры 1968 т.ж. 

 Жамбыл облыстық филиалы   

7 Бос орын Филиал директоры  

 Батыс Қазақстан облыстық филиалы   

8 Бахтжанова Сауле Джансафовна Филиал директоры 1963 т.ж. 

 Қарағанды облыстық филиалы   

9 Абильдинов Айдос Жұмабайұлы Филиал директоры 1975 т.ж. 

 Жезқазған қаласындағы өңірлік филиалы   

10 Шайгозов Дархан Науырызбайұлы Филиал директоры 1983 т.ж. 

 Қызылорда облыстық филиалы   

11 Ибрагимов Айбек Жәнібекұлы Филиал директоры 1970 т.ж. 

 Қостанай облыстық филиалы   

12 Сарсенбаева Бакытжамал Сағынбекқызы Филиал директоры 1964 т.ж. 

 Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалы   

13 Пердебаев Нурулла Сарыбекұлы Филиал директоры 1955 т.ж. 

 Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы   

14 Мұқанов Рамазан Жарлағасұлы Филиал директоры 1979 т.ж. 

 Ақмола облыстық филиалы   

15 Кеншинбаева Аяш Хакимқызы Филиал директоры 1970 т.ж. 

 Алматы облыстық филиалы   

16 Нұрбеков Ғабит Мелисұлы Филиал директоры 1976 т.ж. 

 Маңғыстау облыстық филиалы   

17 Улжаева Айгүл Сүйменқызы Директор филиала 1978 т.ж.. 

 Павлодар облыстық филиалы   

18 Солтанов Кайрат Әмірұлы Директор филиала 1972 т.ж. 

 

16. Қоғам акционерлері. 

 

Акционерлік 

қоғамының 

толық атауы  

Акционер

ге тиесілі 

қоғам 

акциалар

ының 

саны мен 

түрлері  

Қоғамның 

орналастыры

лған 

акцияларын

ың он және 

одан да көп 

пайызын 

иеленетін 

акционерлерг

е тиесілі 

дауыс беретін 

акциялардың 

пайыздық 

ара 

қатынасы  

Акционердің 

орналасқан 

жері   

Осы заңды 

тұлғаның 

жарғылық 

капиталында 

қатысу 

үлестерінің он 

және одан да 

көп пайызын 

иеленетін ірі 

акционерлері 

не 

қатысушылар

ы туралы 

мәліметтер  

 

Қоғамның 

орналастыр

ылған 

акцияларын

ың он және 

одан да көп 

пайызын 

иелену 

басталған 

күні  

 

 

«Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрлігі 

Мемлекеттік 

мүлік және 

9 444 873 

дана жай 

акция  

100% 
(жай 

акциялар) 

Қазақстан 

Республикас

ы, 010000, 

Астана 

қаласы, 

Сарыарқа 

ауданы, 

ММЖК  ММ 

мемлекеттік 

орган болып 

табылады   

01.08.2013ж. 
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жекешелендіру 

комитеті» 

мемлекеттік 

мекемесі 

(«ММЖК» 

ММ) 

  

Жеңіс д-лы, 

11-үй 

 

 

17.  Қоғам ірі акционері болып табылатын немесе ұйымның жарғылық 

капиталындағы он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәлімет 

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ қандай да бір ұйымның жарғылық капиталындағы он және одан көп 

пайыз үлесіне иелік етпейді.  

 

18. Қоғам қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 

қауымдастықтар, бірлестіктер туралы мәлімет.  

 

 

Мүшелік Толық атауы Қысқарған атауы Атауы, орналасқан 

жері 

Банктік топтар -  -  -  

Қауымдастық «Қазақстанның 

Қаржыгерлер 

Қауымдастығы» 

заңды тұлғалар 

бірлестігі 

 

«Қазақстанның 

Қаржыгерлер 

Қауымдастығы» 

ЗТБ 

 

050091, Қазақстан 

Республикасы,  

Алматы қ-сы, 

Айтеке би к-сі, 67 

Биржалар «Қазақстанның қор 

биржасы» 

акционерлік қоғамы 

«Қазақстанның қор 

биржасы» АҚ 

050020, Алматы қ-

сы, Достық даңғылы, 

291/3a 

 

 

19. Акционерлік қоғамның басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мәлімет 

 

 Жеке тұлғалар 

№   

р.с. 

Аты-жөні, әкесінің 

аты (болған 

жағдайда) 

Туылған 

күні** 

Аффилиирленге

ндікке танылу 

үшін негіздеме**  

Аффилиирленген

дік болу күні* Ескертпе 

1 2 3 4 5 6 

1 

Рахимова 

 Данира  

Ерканатовна 

 

30.05.1985 ж.  

 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

29.04.2009ж. 

 

 Директорлар 

кеңесінің 

төрайымы Д.Т. 

Галиеваның қызы 

 

2 

Галиева  

Шынар  

Ерканатовна 

 

05.10.1987 ж.  

 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

29.04.2009ж. 

 

Директорлар 

кеңесінің 

төрайымы Д.Т. 

Галиеваның қызы  
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3. 

Абдикадирова 

Кульзада  

Халыковна 

 

13.04.1940 ж.  

 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

29.04.2009ж. 

 

Директорлар 

кеңесінің 

төрайымы Д.Т. 

Галиеваның анасы  

4. 

Абдикадиров  

Кайрат  

Тулеубекович 

 

25.03.1961 ж.  

 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1 

29.04.2009ж. 

 

Директорлар 

кеңесінің 

төрайымы Д.Т. 

Галиеваның  ағасы 

5. 

Абдикадирова  

Майра  

Тулеубековна 

 

09.03.1965 ж.  

 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

29.04.2009ж. 

 

Директорлар 

кеңесінің 

төрайымы Д.Т. 

Галиеваның  әпкесі 

6. 

Абдикадирова 

Гульнара 

Тулеубековна 

21.04.1973 ж.  

 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

29.04.2009ж. 

 

Директорлар 

кеңесінің 

төрайымы Д.Т. 

Галиеваның  әпкесі  

7. 

Хасанова  

Римма  

Самировна 

 

29.09.1996 ж. 

 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

15.05.2009 ж. 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

Д.Т. 

Медеушееваның 

қызы  

8. 

Медеушеев  

Таир  

Кадырович 

17.12.1939 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

15.05.2009 ж. 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

Д.Т. 

Медеушееваның 

әкесі 

9. 

Исенгельдина  

Турсун  

Бижановна 

07.04.1940 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

15.05.2009 ж. 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

Д.Т. 

Медеушееваның 

анасы 

10 

Медеушеев  

Диас  

Таирович 

25.03.1964 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

15.05.2009 ж. 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

Д.Т. 

Медеушееваның 

ағасы 

11. 

Амангельдинов 

Нуржан  

Шалкарович 

06.05.1972 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

22.06.2009 ж. 

Директорлар кеңесі 

мүшесі Г.С. 

Амангельдинова-

ның жұбайы 

12. 

Амангельдинова 

Дана  

Нуржановна 

31.05.1993 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

22.06.2009 ж. 

Директорлар кеңесі 

мүшесі Г.С. 

Амангельдинова-

ның қызы 

13. 

Амангельдинов 

Зангар  

Нуржанович 

29.11.2002 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

22.06.2009 ж. 

Директорлар кеңесі 

мүшесі Г.С. 

Амангельдинова-

ның ұлы 

14. 

Жукенов  

Сериктай 

Сламбекович 

23.10.1949 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

22.06.2009 ж. 

Директорлар кеңесі 

мүшесі Г.С. 

Амангельдинова-

ның әкесі 

15. 

Жукенова  

Казиза  

Бадауовна 

16.09.1949 ж. 
«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

22.06.2009 ж. 

Директорлар кеңесі 

мүшесі Г.С. 

Амангельдинова-
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бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

ның анасы 

16. 

Жукенова  

Алия  

Сериктаевна 

17.06.1974 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

22.06.2009 ж. 

Директорлар кеңесі 

мүшесі Г.С. 

Амангельдинова-

ның әпкесі 

17. 

Жукенов  

Арман  

Сериктаевич 

29.10.1983 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

22.06.2009 ж. 

Директорлар кеңесі 

мүшесі Г.С. 

Амангельдинова-

ның інісі 

18. 

Амангельдинов 

Шалкар 

Орыспекович 

11.01.1947 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

22.06.2009 ж. 

Директорлар кеңесі 

мүшесі Г.С. 

Амангельдинова-

ның жұбайының 

әкесі 

19. 

Амангельдинов 

Бахытжан 

Шалкарович 

17.08.1974 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

22.06.2009 ж. 

Директорлар кеңесі 

мүшесі Г.С. 

Амангельдинова-

ның жұбайының 

ағасы 

20. 

Амангельдинов 

Дархан  

Шалкарович 

21.06.1979 ж.  

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

22.06.2009ж. 

Директорлар кеңесі 

мүшесі Г.С. 

Амангельдинова-

ның жұбайының 

ағасы 

21. 

Чаянова  

Евгения  

Викторовна 

15.11.1971 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

22.12.2011 ж. 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

Ю.В.Герасименко-

ның жұбайы  

22. 

Герасименко  

Андрей  

Викторович 

28.03.1964 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

22.12.2011 ж. 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

Ю.В.Герасименко-

ның ағасы 

23. 

Чаянова  

Елена  

Викторовна 

22.04.1961 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

22.12.2011 ж. 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

Ю.В.Герасименко-

ның жұбайының 

әпкесі 

24. 

Сулейменова  

Балкия  

Сатановна 

17.01.1943 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

 Басқарушы 

директор Д.А. 

Мусиралиевтің 

анасы  

25. 

Шинжанова  

Ажар  

Темирлановна 

23.11.1982 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Д.А. 

Мусиралиевтің 

жұбайы  

26. 

Абубакир  

Данияр  

Дауренович 

22.09.2006 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Д.А. 

Мусиралиевтің ұлы 

27. 

Абубакирова  

Данель  

Дауреновна 

02.02.2012 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Д.А. 

Мусиралиевтің 

қызы 
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2-тармақшасы 

28. 

Шинжанова  

Дарига  

Шакимановна 

29.11.1957 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Д.А. 

Мусиралиевтің 

жұбайының анасы  

29. 

Шинжанов  

Темирлан 

Кашкимбаевич 

25.01.1958 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Д.А. 

Мусиралиевтің 

жұбайының әкесі  

30. 

Шинжанов  

Максат 

Темирланович 

01.07.1987 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Д.А. 

Мусиралиевтің 

жұбайының інісі 

31. 

Шинжанова  

Гульнар 

Темирлановна 

18.09.1990 г. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Д.А. 

Мусиралиевтің 

жұбайының сіңілісі 

32. 

Ерденаева  

Зауреш  

Еркеновна  

06.01.1958 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Р.С.  

Ерденаевтың анасы  

33. 

Кусаинов  

Айдар  

Серикович 

18.01.1987 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Р.С.  

Ерденаевтың інісі 

34. 

Кусаинова  

Айман  

Сериковна 

14.03.1991 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Р.С.  

Ерденаевтың 

қарындасы 

35. 

Ли  

Елена  

Трофимовна 

07.09.1977 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Р.С.  

Ерденаевтың  

жұбайы  

36. 

Ерденаева  

Анель  

Руслановна 

03.03.2005 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Р.С.  

Ерденаевтың қызы 

37. 

Ерденаева  

Айлин  

Руслановна 

21.04.2008 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Р.С.  

Ерденаевтың қызы 

38. 

Ким 

 Диана  

Сергеевна 

03.08.1996 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Р.С.  

Ерденаевтың қызы 

39. 

Ли  

Трофим 

Капитонович 

22.08.1948 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Р.С.  

Ерденаевтың  

жұбайының әкесі  
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2-тармақшасы  

40. 

Ли  

Наталья  

Трофимовна 

07.09.1953ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Р.С.  

Ерденаевтың  

жұбайының анасы  

 

41. 

Ли  

Игорь  

Трофимович 

26.10.1975 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

18.08.2009 ж. 

Басқарушы 

директор Р.С.  

Ерденаевтың  

жұбайының ағасы 

 

42. 

Кабденов  

Канат   

Кабденович 

30.05.1949 г. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

07.04.2010г. 

Басқарушы 

директор Т.К. 

Кабденовтың ағасы  

43. 

Исмагулова 

Гульмаржан  

Кабденовна 

10.10.1954 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

07.04.2010ж. 

Басқарушы 

директор Т.К. 

Кабденовтың 

әпкесі 

44. 

Есенгубекова  

Айман  

Кабденовна 

01.10.1956 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

07.04.2010ж. 

Басқарушы 

директор Т.К. 

Кабденовтың 

әпкесі. 

45. 

Темиргалиева 

Светлана  

Кабденовна 

17.07.1959ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

07.04.2010ж 

Басқарушы 

директор Т.К. 

Кабденовтың 

әпкесі 

46. 

Кабденова  

Акмарал  

Талаповна 

17.01.1967 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

07.04.2010ж. 

Басқарушы 

директор Т.К. 

Кабденовтың  қызы 

47. 

Кабденов  

Мурат  

Талапович 

24.09.1969 ж. 

«Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

ҚР Заңының 64 

бабы 1- тармағы 

2-тармақшасы 

07.04.2010ж. 

Басқарушы 

директор Т.К. 

Кабденовтың ұлы 

  Заңды тұлғалар 

№ Толық атауы Заңды 

тұлғаларды 

мемлекеттік 

тіркеу нөмірі 

мен күні, заңды 

тұлғаның 

пошта 

мекнжайы және 

нақты 

тұрғылықты 

орны   

Аффилиирленген

дікке танылу үшін 

негіздеме**  

Аффилиирленгенд

ік болу күні* 

Ескертпе  

1 2 3 4 5 6 

-- ---------------- ----------------- ------------------ ----------------- ------------------ 

 

20. Қоғамның аффилиирленген тұлғалармен мәмілелері.  
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«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ есептік кезең ішінде аффилиирленген тұлғалармен мәмілелер жасаған 

жоқ.  

3. Акционерлік қоғам қызметтерінің сипаттамасы 

 

21. Акционерлік қоғам қызметтерінің негізгі түрлерінің қысқаша сипаттамасы, 

акционерлік қоғамның бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәлімет.  

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ қызметтерінің негізгі түрлері:  

 Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте салымшылардың 

зейнетақы жарналарын тарту;  

 Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте алушылардың 

зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру;  

 Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тәртіпте зейнетақы активтерін 

инвестициялық басқару жөніндегі қызметтерді жүзеге асыру болып табылады.  

 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 11 жинақтаушы зейнетақы қоры тіркелген. 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ бәсекелестері келесі жинақтаушы зейнетақы қорлары болып табылады:   

1. «Қазақстан Халық Банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

2. «Индустриальный Казахстан» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы; 

3. «НефтеГаз - Дем» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы; 

4. «Астана» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы; 

5. «ГРАНТУМ» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы; 

6. «Отан» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы; 

7. «Банк Центр Кредит» АҚ Еншілес кәсіпорны «Капитал»  жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы; 

8. «РЕСПУБЛИКА» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы; 

9. «Ұлар Үміт» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы; 

10. «Нұрбанк» АҚ Еншілес кәсіпорны «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы. 

 

22. Акционерлік қоғам қызметтерінің негізгі түрлері бойынша сату кірістілігіне 

(жұмыстар, қызметтер) ықпал ететін жағымды және жағымсыз факторлар.  

 

Кірістілікке ықпал ететін жағымды факторлар:  

1) «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Қазақстанның қаржы секторының бірден-бір ірі және табысты 

қатысушысы болып табылады.  

2) Кәсіби топ-менеджменттердің болуы;  

3) Активтер құрылымы жеткілікті дамытылған және әртараптандырылған;  

4) Қор нарық жағдайын тұрақты түрде сараптайды және Қордың стратегиясы мен саясатына 

кіретін тиісті түзетулерді енгізеді;  

5) Қордың материалдық-техникалық базасы толықтай жабдықталған;  

6) Көп жылдық жұмыс тәжірибесі және салымшылардың арасында жақсы абыройы;  

7) Жаңа технологиялар мен бағдарламалық құрал-жабдықтарды жылдам ендіру мүмкіндігі;  

Кірістілікке ықпал ететін жағымсыз факторлар:  

1) Бәсекелестік ықпалы жарналар ағымын төмендетеді;  

2) Меншікті капитал мөлшерін ұлғайтуға қажеттілік, нарықтағы өнімдерін бұдан әрі 

ілгерілету үшін тиімді маркетингтік бағдарламаларды әзірлеу, сондай-ақ, менеджмент сапасын 

бұдан әрі көтеру;  

3) Тәуекел шалдыққыштығы.  

23. Қоғамда бар лицензиялар (патенттер) туралы ақпарат және олардың әрекет ету 

мерзімі, қоғам демеушілік ететін зерттеулерге және әзірлеуге, соның ішінде зерттеулерді 

әзірлеуге кеткен шығындар.  
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ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 

клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік-дилерлік 

қызметтермен айналысуға 2005 жылғы 10 наурыздағы берген № 0402200257 лицензиясы.  

 

ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің зейнетақы 

активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметтермен айналысуға берген 2005 жылғы 10 

наурыздағы № 0412200206 лицензиясы.  

 

ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің зейнетақы 

жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтермен 

айналысуға берген 2005 жылғы 10 наурыздағы № 0000006  лицензиясы. 

 

 

24. Акционерлік қоғамның соңғы екі жыл ішінде немесе нақты әрекет еткен кезең 

ішінде жүзеге асырған өнімдерінің (орындалған жұмыстарының, қызметтерінің) көлемі.  

 

Қордың негізгі қызметтерден (комиссиялық сыйақы) 2007 жыл үшін 2007 жылғы 31 

желтоқсанда қорытындылаған кірісі 3 095 222 мың теңгені, негізгі емес қызметтерден 273 071 

мың теңгені құрады және 2008 жылғы 9 ай үшін 2008 жылғы 30 қыркүйекте жасалған негізгі 

қызметтерден 2 270 123 мың теңгені, негізгі емес қызметтерден 310 904 мың теңгені құрады.  

 

 

25. Өз қызметтерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша 

қоғамның қызметтері.  

 

Қордың өз клиенттеріне ұсынатын негізгі өнімдері зейнетақы жарналарын тарту, 

зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, міндетті зейнетақы жарналары, сондай-ақ ерікті және 

ерікті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы активтерін инвестициялық басқару 

жөніндегі Қызметтер болып табылады.  

Салымшылар (алушылар) санының көпшілігі 31 жастан 50 жасқа дейін. 8-13 жастан кейін 

төлем алушылар санатына кіретін аталған жас санатын ескере отырып, Қор 23 жастан 40 жасқа 

дейінгі неғұрлым жас салымшыларды тартуға шоғырландыратын болады.  

Қордың мақсатты сегменттерін атап өтуге болады:  

 Мемлекеттік мекеме қызметкерлері;  

 Шағын жән еорта бизнес субъектілерінің қызметкерлері.  

 

 

26. Акционерлік қоғамның қызметтеріне ықпал ететін факторлар:  

1) маусымдық сипаттап алатын қызмет түрлері, олардың акционерлік қоғамның 

жалпы кірісіндегі үлесі:  

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ қызметтеріні маусымдық сипаттамалар алмайды.  

 

2) акционерлік қоғамға қойылатын (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстар, 

қызметтер) импорт үлесі және акционерлік қоғамның экспортқа шығаратын, жасайтын 

өнімдерінің жалпы көлеміндегі өнім (жұмыстар, қызметтер) үлесі:  

 

Жоқ.  

3) акционерлік қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы мәлімет. Оның 

қатысуымен сот процестерінің мәнінің сипаттамасы берілуі қажет, оларлың нәтижелері 
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бойынша акционерлік қоғамның қызметтерін тоқтату немесе өзгерту, одан ақшалай 

немесе өзге де міндеттемелер өздіріп алу болуы мүмкін:  

 

 «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ 2008 жылғы 30 қарашадағы жағдайы бойынша сот процестеріне 

қатысқан жоқ, оларлың нәтижелері бойынша акционерлік қоғамның қызметтерін тоқтату 

немесе өзгерту, одан ақшалай немесе өзге де міндеттемелер өздіріп алу болуы мүмкін.  

 

4) соңғы жыл ішінде уәкілетті мемлекеттік орган және (немесе) сотпен акционерлік 

қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына жүктелген барлық әкімшілік жазалар 

туралы мәлімет:  

 

Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік еңбек инспектрі  2008 жылғы 24 қазандағы № КО-

04/27 әкімшілік құқық бұзушылық туралы ісі қаулысына сәйкес «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ ҚР 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 1 тарауының 87 бабы бойынша 23 360 

(жиырма үш мың үш жүз алпыс) теңге мөлшерде айыппұл салды.  

 

6) тәуекел факторлары:  

 

Бағалы қағаз нарығында немесе биржадан тыс нарықта ұйымдастырылған 

акциялар бағасына, сондай-ақ акционерлік қоғамның құнына ықпал ететін нарықтағы 

өнімдер құнының өзгеруіне ықпал ететін тәуекелдерді талдау:  

Қор тәуекелдердің барлық түрлерін басқару және қабылдау мәселесіндегі консервативті 

позициясын  ұстанады.  

Нарықтық тәуекел – қаржылық нарықтағы жағымсыз қозғалыстармен байланысты 

шығыстардың (шығындардың) пайда болу тәуекелі. Нарықтық тәуекел көздері қаржылық 

жүйенің макроэкономикалық көрсеткіштері болып табылады.  

Инвестициялық тәуекелдерді – нарықтық, пайыздық, өтімді, валюталық, кредиттік, елдік 

және құқықтық  төмендету, - инвестициялық қоржынды әртараптандыру және зейнетақы 

активтер есебінен сатып алынған қаржылық құралдарды хеджирлеу саясатында 

қарастырылған тәртіпте, уәкілетті орган рұқсат еткен өндірістік-хеджирленетін негізде 

тәуекелдерді хеджерлеу арқылы жүзеге асырылады.  

 

Айтулы дағдарыс, ақшаның құнсыздануы мен банктік пайыз тәуекелдерін талдау: 

Аталған тәуекелдер инвестициялық кірістердің азаюы, салымшылар алдындағы 

міндеттемелердің орындалмауы салдарынан Қор кірістілігіне ықпал етеді. Экономикалық 

және қаржылық талаптардың елеулі ықпалынан қазіргі таңда нарықта қоржындар қайта 

қаралуы мүмкін, ол бірқатар экономикалық факторларды - ЖІӨ өсуін, пайыздық 

мөлшерлемнің райын, ағымдағы нарық өтімділігін бағалау, дағдарыс деңгейін талдау, 

корпоативтік және мемлекеттік сыртқы қарыздың өсу деңгейі мен қарқынын, валюталық 

бағамдарды, компания кірістілігі мен басқаларды бағалау негізінде жүзеге асырылады.   

 

Шығарылатын өнімдердің бәсекеге қабілеттілігімен байланысты тәуекелдерді талдау 

Зейнетақы нарығында қос қызметтерді ұсынатын 14 зейнетақы қоры іс әрекет етеді, 

осының нәтижесінде Қор зейнетақы қызметтер нарығының конъюнктурасының өзгеруімен, 

ұсынылатын қызметтердің бәсекеге қабілеттілігімен байланысты тәуекелдермен шалдыққан.  

 

Еліміздегі саяси жағдайлардың және заңнаманың өзгеруімен байланысты 

тәуекелдерді талдау:  

Заңнаманың өзгеру тәуекелі – құқықтық тәуекел заңнаманың өзгеруі, заңнаманың қателігі 

болып табылады. Еліміздегі саяси жағдайлардың өзгеруі, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы 

жүйесін бұдан әрі дамытатын нормативтік-құқықтық базалардың өзгеруі Қазақстанның 

зейнетақы жүйесінің жағдайына жағымсыз әсер етеді.  
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Әлеуметтік факторлармен байланысты тәуекелдерді талдау 

Аталған тәуекел әлеуметтік және демографиялық факторлармен байланысты. 

Демографиялық тәуекел – демографиялық жағдайлардың нашарлауымен байланысты тәуекел 

(халық санының қысқаруы, туылудың төмендеуі). Салымшылардың әлеуметтік құрылымының 

өзгеруі еліміздегі халықтың кісірістік деңгейінің төмендеу нәтижесінде кіріс түсімдерінің 

төмендеуіне алып барады.  

 

4. Қоғамның қаржылық жағдайы 

 

27. Инвестиция.  

 

Меншікті капитал бойынша инвестициялық стратегия 

Қордың меншікті капиталы жөніндегі инвестициялық стратегиясы инвестицияның 

сақталуын қамтамасыз етуге және инвестициялық қоржын өтімділігін қолдауға бағытталған. 

Бұл ретте Қор инвестициялаудың мынадай саясатын ұстанады, ол меншікті капиталдың нақты 

құнын және тиісінше олардың өтімділігінің жоғарғы деңгейін сақтауға мүмкіндік береді. 

Аталған мақсаттарға жету үшін Қор Қазақстан Республикасының және-немесе шетел 

мемлекеттерінің қаржылық активтеріндегі меншікті капиаталды инвестициялауды болжайтын 

стратегияны таңдайды. Бастапқы нарықта меншікті капитал есебінен Қормен жүзеге 

асырылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен болған барлық 

мәмілелер және акционерлік қоғамдар туралы заңнамаға сәйкес танылатын ірі мәмілелер әрбір 

мәмілелер бойынша Директорлар кеңесінің қосымша шешімін алусыз Инвестициялық 

декларация негізінде Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен жасалған болып саналады.  

Қордың меншік қаражат есебінен жүзеге асырылған инвестиция қоржын құрылымының 

негізі екінші деңгейлі банктердегі депозиттермен, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

бағалы қағаздарымен және РЕПО операцияларымен жасалады. Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік бағалы қағаздарынан және РЕПО операциялардан тұратын қоржындардың 

мақсаты Қордың ағымдағы міндеттемелерін орындау үшін қажетті активтердің өтімділігін 

қолдауға жасалады. Депозиттік қоржынның мақсаты қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 

болашақтағы инвестициялық кірісті алуға жасалады. Меншікті активтер (МА) заңнамаға және 

Қордың ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өз қарауы бойынша өзге қаржылық құралдарда 

Қормен инвестицияланған болуы мүмкін. 

 

Инвестициялық қызметтердің базалық көрсеткіштері және  инвестиция 

қоржынының құрылымы 

 1-кесте.             

                    теңгемен 

  31.12.2007 ж. 30.09.2008 ж.   

 

Ағымдағы 

құны 

МА Үлесі, 

% Ағымдағы құны МА үлесі, % Өзгерту, % 

ГЦБ, KZT 4 333 509 918,10 83,37 5 103 382 639,99 82,75 17,77 

Депозиттер, KZT 802 303 481,74 15,44 1 018 649 334,14 16,52 26,97 

Ақшалай қаражат 61 822 252,63 1,19 44 977 959,29 0,73 -27,25 

Бағалы қағаздар мен 

ақшаларға жұмсау 

қорытындысы 5 197 635 652,47 100,00 6 167 009 933,42 100,00  18,65 

Орта кірістілік 4,93%   7,01%   2,08% 

Орта дюрация 0,18   0,21   0,03 

2007 жылдан бастап 2008 жылдың қыркүйегіне дейін меншікті активтердің ағымдағы құны 

18,65% өсті. Қарастырылған кезең ішінде меншікті активтер құрылымындағы МБҚ үлесі 

83,37% бастап 82,75% дейін азайды. Ағымдағы жылда депозиттік база 15,44% бастап 16,52% 

дейін өсті.  
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Меншік активтер бойынша шоттағы қалдық 1,19% бастап 0,73% дейін төмендеді.  

 

Сатып алу күнінің көрсетілуімен меншік активтер бойынша инвестициялар туралы 

мәлімет. 

 

2-кесте. МБҚ 

Атауы  НИН 

Сатып алу 

күні Өтеу күні Ағымдағы құны 

ҚРҰБ НОТАЛАРЫ  KZW1KD281510 05.09.2008 03.10.2008 254 126 231,44 

ҚРҰБ НОТАЛАРЫ KZW1KD281528 12.09.2008 10.10.2008 3 251 242 032,53 

ҚРҰБ НОТАЛАРЫ KZW1KD281544 26.09.2008 24.10.2008 458 323 691,52 

МЕККАМ-12 KZK1KY010877 13.11.2007 12.11.2008 218 449 567,92 

МЕККАМ-12 (өтеуге  

дейін) KZK1KY010885 22.05.2008 21.05.2009 279 311 700,00 

МЕОКАМ-48 (өтеуге 

дейін) KZK2KY040345 12.05.2008 27.12.2009 229 084 972,14 

МЕОКАМ-24 (өтеуге 

дейін) KZK2KY020719 14.05.2008 14.05.2010 412 844 444,44 

 

 3-кесте. Депозиттер 

Атауы  Сатып алу күні Өтеу күні Ағымдағы құны 

 «Казинвестбанк» АҚ 11.06.2008 11.12.2008 103 732 876,71 

 «Казинвестбанк» АҚ 06.05.2008 06.11.2008 104 931 506,85 

 «Нурбанк» АҚ 01.07.2008 30.06.2009 392 717 827,30 

«Банк ЦентрКредит» АҚ 02.06.2008 02.06.2009 417 095 890,41 

 

 

28. Дебиторлық берешек.  

 

1) акционерлік қоғам алдында қоғамның активтерінің баланстық құнынан бес және 

одан көп пайыз мөлшерде ұзақ және қысқа мерзімді дебиторлық берешегі бар ұйымның 

атауы және  олардың орналасқан жері:  

 

2008 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша қоғамның активтерінің баланстық құнынан 

бес және одан көп пайыз мөлшерде ұзақ және қысқа мерзімді дебиторлық берешектері жоқ.  

 

2) дебиторлық берешектерді өтеу мерзімі бойынша ақпарат:  

 

Жоқ, сонымен қатар 2008 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша қоғамның активтерінің 

баланстық құнынан бес және одан көп пайыз мөлшерде ұзақ және қысқа мерзімді дебиторлық 

берешектері жоқ. 

 

3) таяудағы он екі ай ішіндегі өтеуге сомалар әрбір тоқсанға бөлінеді, қалған сомалар 

жылдарға бөлінумен көсетіледі:  

 

Жоқ, сонымен қатар 2008 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша қоғамның активтерінің 

баланстық құнынан бес және одан көп пайыз мөлшерде ұзақ және қысқа мерзімді дебиторлық 

берешектері жоқ. 

 

29. Активтер.  
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Осы тармақта құны қоғамның активтерінің баланстық құнынан бес және одан көп 

пайызды құрайтын мүліктерінің сипаттары берілуі қажет.  

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ құны активтерінің баланстық құнынан бес және одан көп пайызын 

құрайтын мүліктерді иеленбейді.  

 

30. Қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәлімет.  

 

2008 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ жарғылық капиталы 1 

012 771 мың теңге сомасында құрылған.  

 

2008 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ меншікті капиталы 7 

131 782 мың теңге сомасында құрылған.  

 

31. Заемдар.  

 

Есептік кезең ішінде бойынша «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ заемдық операцияларды жүзеге асырған 

жоқ және заемдар бойынша міндеттемелері жоқ.  

 

32. Қоғамның негізгі қызметтермен байланысты кредиторлық берешек (өнім 

берушілер алдындағы берешек, алынған аванстар):  

 

2008 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ қоғамның активтерінің 

баланстық құнынан бес және одан көп пайыздан асатын кредиторлар алдында берешектері 

жоқ. 

 

5. Қаржылық ұйымдардың қаржылық жағдайлары 

 

33. Банкаралық заемдар (банктермен толтырылады).  

 

Жоқ.  

 

34. Салымдар (банктермен толтырылады) 

 

Жоқ.  

 

35. Шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тіркелген әрбір қолданыстағы 

облигациялар шығарылымының құрылым сипаттамасы.  

 

Жоқ.  

 

36. Соңғы үш жыл ішінде акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнынан бес 

және одан көп пайыздан асатын қолданыстағы халықаралық заемдардың (сомасы, өтеу 

кестесі, сыйақы мөлшерлемесі) жағдайы туралы, және оның қоғам активтерінің 

баланстық құнынан бес және одан көп пайыздан асатын мөлшерде тартылған және 

орындалған халықаралық заемдар туралы мәлімет.  

Жоқ.  

 

37. Акционерлік қоғамның басқа ұйымдардан алған ашық кредиттік линияларының 

болуы туралы мәлімет, олардың атауы, мекен-жайы, кредит сомасы, сыйақы 

мөлшерлемесі, өтеу күні және мақсатты пайдалануы.  
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Жоқ.  

 

38. Қаржылық нәтижелерді талдау.  

 

Пайда мен шығындарды болжау                      2007 жыл үшін     2008 жылғы 9 ай үшін       

 

 

39. Соңғы екі жыл ішіндегі кірістер шығыстардың құрылымы 

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ кірістерінің/шығыстарының құрылымы мынадай түрде берілген:  

 

  

   

01.01.2007бастапо 

30.09.2007 дейін  

  01.01.2008бастапо 

30.09.2008 дейін  

  (мың теңге) 

Өнімдерді іске асыру мен қызмет көрсетуден кіріс 

(шығын), оның ішінде: 

                          

2,004,459                              2,270,123    

-инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы 

                          

1,310,551                              1,375,834    

-зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы 

                             

693,908                                 894,288    

Қаржыландырудан кірістер, оның ішінде:  

                             

187,312                                 306,634    

- сыйақы бойынша кірістер 

                               

69,694                                   71,432    

- қаржыландырудан өзге кірістер 

                             

117,618                                 235,202    

Өзге кірістер  

                                   

561                                    4,270    

Әкімшілік шығыстар, оның ішінде: 

                             

788,675                              1,119,404    

- қызметкерлердің еңбек ақысы                                                           532,396    

Өнімдерді іске асыру мен қызметтер көрсетуден 

кірістер (шығын)  

3,095,222 2,270,123 

Іске асырылған өнімдердің және қызмет 

көрсетудіің өзіндік құны 

  

Жалпы пайда  3,095,222 2,270,123 

Қаржыландырудан кірістер 270,403 306,634 

Өзге кірістер 2,668 4,270 

Әкімшілік шығыстар 1,348,094 1,119,404 

Өнімдерді іске асыру мен қызметтер көрсету 

бойынша шығыстар 

  

Қаржыландырудан шығыстар   

Өзге шығыстар  5,024 918 

Үлестік қатысу әдісі бойынша есептелетін есшілес 

ұйымдардың пайда/шығын үлесі 

  

Жалғастырылатын қызметтерден кезең ішіндегі 

пайда (шығын) 

2,015,175 1,460,705 

Қызметтерді тоқтатудан пайда (шығын)   

Салық салуға дейінгі пайда (шығын) 2,015,175 1,460,705 

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 578,915 360,463 

Таза пайда (шығындар)  1,436,260 1,100,242 



 33 

286,669    

- еңбек ақыдан аударымдар 

                               

39,254                                   46,520    

- негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес 

активтер амортизациясы 

                               

87,871                                   55,903    

- негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес 

активтердің қызмет етуі және жөндеу 

                                

6,953                                   14,636    

- коммунальдық шығыстар 

                                

5,797                                    9,983    

- іссапар шығыстары, барлығы 

                                

3,871                                    8,168    

- өкілдік шығыстар 

                                   

312                                       195    

-қызметкерлердің біліктілігін көтеруге шығыстар 

                                

6,528                                    7,035    

-Директорлар кеңесінің мазмұнына шығыстар 

                                

1,250                                    2,624    

- салық шығыстары  

                                

2,302                                    1,689    

- кеңсе және типографиылық шығыстар 

                               

14,133                                   13,087    

- байланыс қызметтері 

                             

101,447                                   59,191    

- көзетке шығыстар 

                                

5,305                                    9,052    

- консультациялық  (аудиторлық) және ақпараттық 

қызметтер 

                               

60,963                                   58,684    

- банктік қызметтер 

                               

70,898                                   73,085    

- айыппұлдар, өсімпұлдар 

                                   

935                                       747    

-ұрлық, жоғары нормативтік жоғалту, бүліну, ЖЖМ 

шығындары 

                                       

-                                       286    

- мейрамдық, мәдени-бұқаралық және спорттық іс-

шараларды жүргізуге шығыстар  

                                

1,640                                    1,461    

- жалдау шығыстары 

                               

46,054                                   73,530    

- сақтандыруға шығыстар 

                                       

-                                    6,590    

- өзге шығыстар  

                               

46,492                                 144,541    

Өзге шығыстар, оның ішінде:  

                                

3,739                                       918    

- активтерді өндіру шығыстары 

                                

2,553                                       891    

- курстық айырмашылықтардан іске асырылған шығыстар 

                                     

31                                           -    

өге шығыстар 

                                

1,156                                         27    

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 

                             

535,052                                 360,463    

 

40. Акционерлік қоғамның пікірі бойынша маңызды болып табылатын және 

қоғамның қызметтерін сипаттайтын қаржылық коэффициенттер есебі 

 

Қоғамның меншікті капиталы 2008 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша 7 131 782 мың 

теңгені құрады. Қоғамның меншікті активтері қарау күнінде 7 259 134 мың теңгені құрады.  

2008 жылғы 9 ай қорытындысы бойынша таза кіріс 1 100 242 мың теңгені құрады.  
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Меншікті қаражат бойынша ағымдағы өтімділік коэффициенті 2008 жылғы 01 қарашада 

55.5% құрады.  

Пайдалылық көрсеткіші 98.3% құрады, шығыстарды жабу коэффициенті 2,3.  

2008 жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша акциялардың баланстық құны (BV) 1 акцияға 

1 283.8 теңгені құрады, 1 акцияға (EPS) кірісі 198.1 теңгені құрады, 1 акцияға дивиденд 99 

теңгені құрады.  

 

Көрсеткіштер атауы 01.01.2008 01.04.2008 01.07.2008 01.10.2008 

Таза кіріс (шығын), мың теңге 1 436 260 200 690 712 049 1 100 242 

Меншікті активтер, мың теңге 6 127 886 6 315 896 6 890 077 7 259 134 

Меншік капитал, мың теңге  6 038 902 6 232 354 6 745 216 7 131 782 

Меншікті қаражат бойынша ағымдағы 

өтімділік (жабу) коэф. 
67.0 73.6 46.3 55.5 

Активтердің кірістілігі (ROA),  % 23.4 3.2 10.3 15.2 

Капитал кірістілігі (ROE),  % 23.8 3.2 10.6 15.4 

Пайдалылық коэфф.,  % 106.5 74.6 95.1 98.3 

Шығыстарды жабу коэфф. 

(кірістер/шығыстар) 
2.5 2.1 2.4 2.3 

 

Қордың тұрақты және тиімді қызметтері тұрақты кіріс алуға мүкіндік береді және капитал 

мен меншікті активтердің кірістілігі өседі, олардың мөлшері акциялардың кірістілігіне тіке 

пропорционалды. Меншікті активтерді басқару тиімділігі меншікті капиаталдың кірістілік 

көрсеткіштерін көрсетеді – 15.4%. 

 

41. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген пруденциальды 

нормативтердің және нормалар мен лимиттердің орындалуына басқа да міндеттілердің 

мәні.  

 

Жинақтаушы зейнетақы қорлары, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаратын 

ұйымдар мен  меншік капиталдың жеткіліктілік мөлшерін сақтау бойынша бағалы қағаздар 

нарығында кәсіби қызмет түрлерін біріктіретін ұйымдар үшін пруденциалды нормативтер 

уәкілетті органмен белгіленген талаптарға сәйкес.  

- зейнетақы активтер бойынша кірістілік (атаулы кірістілік коэффициенті, К2): 12 ай ішінде 

- 4,39%, 36 ай ішінде - 20,38, 60 ай ішінде - 28,00 (60 ай кезең үшін норматив - 0,04 төмен 

емес). 

 

42. Қоғам акцияларды шығару туралы шешімді қабылдағанға дейін соңғы алты ай 

ішінде берілген кепілдік көлемі және саны.   

 

Жоқ.  

 

43. Акционерлік қоғамға бұрын сот орындарында берілген кепілдіктердің 

нәтижесінде пайда болған акционерлік қоғамның мүмкіндікті міндеттемелері 

жайындағы өзге ақпараттар.  

Жоқ.  

 

6. Бағалы қағаздарды шығару туралы мәлімет (қоғам үшін, Қазақстан 

Республикасының  2003 жылғы 2 шілдедегі «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы 

қабылданғанға дейін тіркелген акциялар шығарылымы) 
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44. Тіркелген барлық бағалы қағаздар шығарылымы жайында көрсетіледі:  

1) бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының жалпы саны, түрі және атаулы 

құны, шығарылу нысаны, сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік 

тіркейтін орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі, бағалы қағаздар шығарылымын 

мемлекеттік тіркеу күні. Акциялар шығарылымы күшін жойған жағдайда – күшін 

жойған күні және ондай шешімді қабылдау себептері:  

3) бағалы қағаздарды орналастыру кезеңінің басталған және аяқталған күндері:  
Бағалы 

қағаздар 

шығарылымы

н  мемлекеттік 

тіркейтін орган  

 

Жалпы 

саны 

(дана) 

Номинал

ды құны 

(теңге) 

Басылы

м 

нысаны 

Түрі Мемлек

еттік 

тіркеу 

нөмірі 

Бағалы 

қағаздар 

шығарылым

ын 

мемлекеттік 

тіркеу күні 

Бағалы 

қағаздарды 

орналасты

ру 

кезеңінің 

басталған 

күні   

Бағалы 

қағаздарды 

орналасты

ру 

кезеңінің 

аяқталған 

күні   

Акция 

шығар

ылым

ының 

күшін 

жою 

Бағалы қағаздар 

бойынша 

Қазақстан 
Республикасын

ың Ұлттық 

комиссиясы   

100 000 100 құжаттам

асыз 

Жай 

атаулы 

акциялар  

А3215 13.04.1998 ж.  13.04.1998ж

.  

13.04.1998ж

.  

_ _ _ _  

Бағалы қағаздар 
бойынша 

Қазақстан 
Республикасын

ың Ұлттық 

комиссиясы   

1 700 000 100 құжаттам
асыз 

Жай  
атаулы 

акциялар 

А3215-1 24.04.2001 ж. 24.04.2001ж
. 

01.05.2001ж
. 

 _ _ _ _   

Қазақстан 
Республикасын

ың қаржы 

нарығы мен   
қаржы  

ұйымдарын 

реттеу және 
қадағалау 

Агенттігі   

 

5 000 000 100 құжаттам
асыз 

Жай 
акциялар 

А3215 09.07.2004ж. 09.07.2004ж
. 

05.11.2004ж
. 

 _ _ _ _   

Қазақстан 

Республикасын

ың қаржы 
нарығы мен   

қаржы  

ұйымдарын 
реттеу және 

қадағалау 

Агенттігі   
 

5 555 000 100 құжаттам

асыз 

Жай 

акциялар 

А3215 03.03.2006ж 03.03.2006 ж. 31.05.2007ж. 

 

 _ _ _ _    

Қазақстан 

Республикасын
ың қаржы 

нарығы мен   

қаржы  
ұйымдарын 

реттеу және 

қадағалау 
Агенттігі   

 

8 680 000 100 құжаттам

асыз 

Жай 

акциялар 

А3215 18.12.2008ж. 18.12.2008ж

. 

27.01.2009ж.  _ _ _ _    

Қазақстан 

Республикасы 
Ұлттық Банкінің 

қаржы нарығын 

және қаржы 
ұйымдарын 

бақылау мен 

қадағалау 
Комитеті 

9 444 873 100 құжаттам

асыз 

Жай 

акциялар 

А3215 10.12.2012ж. 10.12.2012ж

. 

27.12.2012ж. _ _ _ _ 

 

4) аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тәртіптері туралы 

ішкі құжаттарды қабылдау күні, сондай-ақ қоғам бағалы қағаздарды өтеу кезде құнын 

анықтау әдістерінің акионерлердің жалпы жиналысымен бекітілу күні:  

 

«Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «ГНПФ» 

ЖЗҚ» акционерлік қоғамының аукциондарды және бағалы қағаздар жазылымын өткізу 
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ережесі» «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2008 жылғы 11 наурыздағы шешімімен 

бекітілді, № 2 хаттама.  

«ГНПФ» АҚ орналастырылған акцияларды өтеу және өтелетін акциялардың құнын 

анықтау әдістері ережесі» «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Акционерлердің жалпы жиналысымен 2007 

жылғы 31 шілдеде бекітілді, № 2 хаттама.  

 

5) бағалы қағаздарды ұстаушылар алдында қоғамның өз міндеттемелерін орындамау 

фактілері, облигациялар бойынша сыйақыларды төлемеу (төлеуге кешіктіру), жай және 

артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді төлемеу (төлеуге кешіктіру), 

орындалмаған міндеттемелер мөлшері туралы және әрбір жылда олардың 

орындалуының мерзімі өткен күні мен акциялар түрі туралы ақпараттарды қоса 

алғандағы мәліметтер. Дивиденттерді есептеу және төлеу бойынша берешектер болған 

жағдайда себептері және көрсетілген берешектерді өтеу үшін қоғам қабылдаған шаралар 

көрсетілуі қажет:  

 

Заң бұзушылық жіберілген жоқ. 

 

6) егер бағалы қағаздар орналастырған немесе айналымға түскен жағдайда 

тоқтатылса немесе бағалы қағаздар шығарылымы болмаған деп танылса аталған 

шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, шешімді қабылдаған күні мен негізі көрсетілуі 

қажет:  

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ акцияларын орластыру немесе тоқтату тоқтатылған емес, акциялар 

шығарылымы болмаған деп танылған жоқ.  

 

7) облигацияларды орналастыру нәтижесінде тартылған ақша сомасын көрсете 

отырып, облигациялар жөніндегі төлемді өтеу күні мен жалпы мөлшері 

 

ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ акциялар шығаруды жүзеге 

асырмайды.  

 

8) бір акцияға (жай, артықшылықты) есептелген және төленген дивиденттердің 

сомасы және соңғы екі қаржылық жылдың әрбір жылы үшін акциялардың әрбір түріне 

дивиденттердің жалпы сомасы:  

 

23.05.2011ж. «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2010 

қаржылық жыл үшін дивиденттер төлемеу және қоғамды бұдан әрі дамытуға кірістерді 

бағыттау туралы шешім қабылдады, № 1 хаттама. Бір жай акцияға дивиденд мөлшері 379, 15 

теңгені құрады.  

05.04.2012ж. «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы 2011 қаржылық жыл 

үшін дивиденттер төлемеу және қоғамды бұдан әрі дамытуға кірістерді бағыттау туралы 

шешім қабылдады, № 2 хаттама. Бір жай акцияға дивиденд мөлшері 248,234 теңгені құрады.  

 

9) ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылған бағалы 

қағаздардың санын көрсете отырып, сауда ұйымдастырушылардың атауын қоса 

алғанда, қоғамның бағалы қағаздары сатылатын негізгі нарықтар:  

 

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында «БЖЗҚ» АҚ акцияларын сату жүзеге 

асырылмайды.  

Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «БЖЗҚ» АҚ 9 444 873 дана жай 

акциялары орналастырылған. 
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44-1. Егер қоғамның акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығына 

араласқан жағдайда жылға бөле отырып соңғы біткен үш жыл ішіндегі, тоқсанға бөле 

отырып соңғы біткен екі жыл ішіндегі, акциялар шығару проспектісін көрсете отырып 

алты ай ішіндегі акциялардың ең жоғарғы және ең төменгі нарықтық бағасы туралы 

мәлімет көрсетілуі қажет.  

Акциялардың баланстық құнының тарихы туралы ақпарат жылға бөле отырып 

соңғы біткен үш жыл ішіндегі, тоқсанға бөле отырып соңғы біткен екі жыл ішіндегі, 

акциялар орналастыру кезеңі аяқталған күнімен (айдың 1-іне) соңғы алты ай ішіндегі  

акциялардың баланстық құны туралы мәлімет ұсталуы тиіс.  

 

«БЖЗҚ» АҚ акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығына араласпайды.  

Акциялардың баланстық құнының есебі мынадай үлгіде жүргізілді:  

S= E/Q, ондағы:  

S – бір акцияның құны; 

E – меншікті капиталдың баланстық құны; 

Q – орналастырылған акциялардың жалпы саны. 

 

Жылға бөле отырып соңғы аяқталған үш жыл ішіндегі акциялардың баланстық 

құнының тарихы туралы ақпарат:  

Кезеңі 
Меншікті капиталдың 

баланстық құны (теңге) 

Орналастырылған 

акцияның жалпы 

саны  

Бір акцияның құны  

(теңге) 

01.01.2012ж. 20 327 299 668,68 8 680 000 2341,85 

01.01.2013ж. 24 391 009 155,65 9 444 873 2582,46 

01.01.2014ж. 16 983 208 246,78 9 444 873 1798,14 

 

Тоқсанға бөле отырып соңғы аяқталған екі жыл ішіндегі акциялардың баланстық 

құнының тарихы туралы ақпарат: 

Кезеңі 
Меншікті капиталдың 

баланстық құны (теңге) 

Орналастырылған 

акцияның жалпы 

саны  

Бір акцияның құны  

(теңге) 

01.04.2012ж. 22 231 887 720,26 8 680 000 2561,28 

01.07.2012ж. 22 797 209 754,81 8 680 000 2626,41 

01.10.2012ж. 23 418 826 011,92 8 680 000 2698,02 

01.01.2013ж. 24 391 009 155,65 9 444 873 2582,46 

01.04.2013ж. 25 047 568 034,92 9 444 873 2651,98 

01.07.2013ж. 15 512 135 933,86 9 444 873 1642,39 

01.10.2013ж. 16 509 197 546,36 9 444 873 1747,95 
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01.01.2014ж. 16 983 208 246,78 9 444 873 1798,14 

 

Акцияларды орластыру кезеңі аяқталу күнімен (айдың 1-іне) соңғы алты ай ішіндегі 

акциялардың баланстық құнының тарихы туралы ақпарат: 

Кезеңі 
Меншікті капиталдың 

баланстық құны (теңге) 

Орналастырылған 

акцияның жалпы 

саны  

Бір акцияның құны  

(теңге) 

01.07.2012ж. 22 797 209 754,81 8 680 000 2 626,41 

01.08.2012ж. 22 714 985 766,10 8 680 000 2 616,93 

01.09.2012ж. 22 911 079 524,97 8 680 000 2 639,53 

01.10.2012ж. 23 418 826 011,92 8 680 000 2 698,02 

01.11.2012ж. 23 072 653 879,48 8 680 000 2 658,14 

01.12.2012ж. 22 774 945 464,17 8 680 000 2 623,84 

 

7. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәлімет 

 

45. Акциялар туралы мәлімет: 

1 Акцияның күні, саны  Жай акция 9 489 248 дана  

 

2 Құрылтайшылар арасында орналастырылған 

акциялар түрі, саны   

Жай атаулы акция 100 000 дана  

3 Құрылтайшыларға төленетін бір акцияның 

атаулы құны 

100  теңге 

4 Артықшылықты акциялар бойынша 

кепілдендірілген дивиденд мөлшері 

«БЖЗҚ» АҚ артықшылықты акцияларды 

шығармайды  

 

 

46. Акционерлік қоғамның айырбасталымды бағалы қағаздары 

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ  айырбасталымды акциялар шығаруды қарастырмайды.  

 

 

47. Төленетін агенттері туралы мәлімет. 

 

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ төлейтін агенттері жоқ.  

 

 

48. Акционерлік қоғамды тіркеу туралы мәлімет.  

 

"Единый регистратор ценных бумаг" акционерлік қоғамы ("Единый регистратор 

ценных бумаг" АҚ), орналасқан жері: Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 141 үй, тел. (727) 

272 47 60, 272 69 96. 2012 жылғы 11 қаңтарда берілген  мемлекеттік тіркеу туралы №113543-

1910-АО куәлігі. 31.08.2012 жылғы бағалы қағаздар ұстаушылар тізімі жүйесін ендіру 

жөніндегі №00071-АО шарт. 
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8. Қосымша ереже. 

 

49. Акциялар шығарылымына кеткен шығын сомасы.  

 

Акциялар шығарылымына шығын кеткен жоқ. 

 

50. Инвесторлар үшін ақпарат. 

 

Инвесторлар Жарғымен, осы проспектімен, сондай-ақ бұл құжаттарға енгізілген өзгерістер 

және толықтырулармен, акцияларды орналастырудың қорытындылары туралы есеппен мына 

мекенжай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, A15T6M5, Алматы қаласы, 

Бостандық ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 223-үй, 247 т.е.б., «Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы, Заң департаменті, тел.+7 (727) 331-66-99. 

 «БЖЗҚ» АҚ қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін бұқаралық ақпарат құралдары – 

«БЖЗҚ» АҚ www.enpf.kz. интернет-ресурсы. 

 

 

Басқарма төрағасы                          Ерденаев Р.С. 

 

 

 

Бас Бухгалтер           Қуатова А.Ш. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


