
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 
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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 
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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. 
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ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 

   

  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» 

 

АО «ЕНПФ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 

означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 

акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался 

только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 

Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, 

представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 

относительно общества и его размещаемых акций. 

 

 

1. Общие сведения об акционерном обществе: 
  

2. Наименование акционерного общества. 

  

Полное наименование: 

- на государственном языке: «Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлiк қоғамы; 

- на русском языке: Акционерное общество «Единый 

накопительный пенсионный фонд»  

(изменено 22.08.2013г.). 

- на английском языке: «Integrated Accumulative Pension 

Fund» Joint Stock Company 

Сокращенное наименование:  

- на государственном языке: «БЖЗҚ» АҚ; 

- на русском языке: АО «ЕНПФ».  

- на английском языке: «IAPF»JCS 

Предшествующие полные 

наименования:  

- на государственном языке: «ГНПФ» жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлiк қоғамы; 
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- на русском языке: Акционерное общество 

«Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 

(изменено 01.02.2005г.); 

- на государственном языке: «Мемлекеттiк  жинақтаушы 

зейнетақы қоры»  акционерлiк қоғамы; 

- на русском языке: Акционерное общество 

«Государственный накопительный пенсионный фонд» 

(изменено 11.05.2004г.); 

- на государственном языке: «Мемлекеттiк  жинақтаушы 

зейнетақы қоры» жабық  акционерлiк қоғамы; 

- на русском языке: Закрытое акционерное общество 

«Государственный накопительный пенсионный фонд» 

(Зарегистрировано 17.12.1997г.). 

Предшествующие 

сокращенные 

наименования:  

- на государственном языке: «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ; 

- на русском языке: АО «НПФ «ГНПФ»; 

- на государственном языке: «МЖЗҚ» АҚ; 

- на русском языке: АО «ГНПФ»; 

- на государственном языке: «МЖЗҚ» ЖАҚ; 

- на русском языке: ЗАО «ГНПФ». 

 

 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества. 

 

Справка о государственной перерегистрации юридического лица: № 15242-1910-АО от 22 

августа 2013 года, зарегистрировано Управлением юстиции Бостандыкского района 

Департамента юстиции города Алматы. 

 

4. Регистрационный номер налогоплательщика. 

 

600700161857, зарегистрировано Налоговым комитетом по Бостандыкскому району 

г.Алматы. 

 

 

5. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных 

телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, 

если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного 

в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. 

 

Место нахождения: Республика Казахстан, A15T6M5, город Алматы, 

Бостандыкский район, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 223, 

н.п. 247 

Телефон: +7 (727) 331-66-99 

Факс: +7 (727) 356-13-25 

Адрес электронной почты enpf@enpf.kz 

 

 

6. Банковские реквизиты акционерного общества.  

 

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» 

БИН 971240002115 
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Алматинский ФАО «Казкоммерцбанк» 

КБЕ 15, 

БИК   KZKOKZKX,  

ИИК   KZ499261802104855000-KZT,  

ИИК   KZ229261802104855001-USD,  

ИИК   KZ929261802104855002-EUR,            

 

АОФ 139900 АО «Народный банк Казахстана» 

КБЕ 15,  

БИК   HSBKKZKX, 

ИИК   KZ776010131000118840 

 

 

7. Виды деятельности акционерного общества. 

 

1) осуществление привлечения обязательных пенсионных взносов; 

2) осуществление привлечения обязательных профессиональных пенсионных взносов с 1 

января 2014 года; 

3) осуществление привлечения добровольных пенсионных взносов; 

4) осуществление выплат пенсионных накоплений. 

 

 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 

выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 

рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса 

финансового агентства. 

 

АО «НПФ «ГНПФ» не имеет рейтингов присвоенных международными рейтинговыми 

агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Статус финансового 

агентства АО «НПФ «ГНПФ» не присваивался.  

 

 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 

филиалов и представительств акционерного общества. 

 

№ Наименование Дата 

регистрации 

Места нахождения и почтовые 

адреса 

1 Филиал АО «НПФ «ГНПФ» в г. 

Алматы 

17.08.2004г. 050012, ул. Толе Би, 89  

2 Филиал АО «НПФ «ГНПФ» в г. 

Астана 

16.08.2005г. 010000, г.Астана, пр. Республики, 

4 

3 Акмолинский областной филиал 

АО «НПФ «ГНПФ» 

24.09.2007г. 020000, г. Кокшетау,  ул. Ауэзова, 

214 

4 Актюбинский областной филиал 

АО «НПФ «ГНПФ» 

12.02.2008г. 030019, г. Актобе, пр. Абылхаир 

Хана, 46  

5 Алматинский областной филиал АО 

«НПФ «ГНПФ» 

08.10.2007г. 040000, г. Талдыкорган,  ул. М. 

Толебаева, 58/64 

6 Атырауский областной филиал АО 

«НПФ «ГНПФ» 

09.10.2007г. 060005, г. Атырау, ул. Смагулова, 

52 «а» 
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7  Восточно-Казахстанский 

областной филиал АО «НПФ 

«ГНПФ» 

08.10.2007г. 070004, г. Усть-Каменогорск, 

ул.Ушанова, 3, оф. 309 

8 Региональный филиал АО «НПФ 

«ГНПФ» в г. Семей 

21.09.2007г. 071400, г. Семей, ул. Уранхаева, 

57 

9 Жамбылский областной филиал АО 

«НПФ «ГНПФ» 

18.09.2007г. 080000, г. Тараз, ул. Казыбек би, 

137 

10 Западно-Казахстанский областной 

филиал АО «НПФ «ГНПФ» 

05.10.2007г. 090000, г. Уральск, ул. Мухита, 78 

11 Карагандинский областной филиал 

АО «НПФ «ГНПФ» 

28.09.2007г. 100000, г. Караганда, ул.Ленина, 2 

12 Региональный филиал АО «НПФ 

«ГНПФ» в г. Жезгазган 

06.11.2007г. 100600, г. Жезказган, ул. Алаша 1, 

каб. 4 

13 Костанайский областной филиал 

АО «НПФ «ГНПФ» 

03.10.2007г. 110000, г. Костанай, 

ул.Баймагамбетова, 195 

14  Кызылординский областной 

филиал АО «НПФ «ГНПФ» 

01.10.2007г. 120019, г. Кызылорда , ул.  

Жахаева, 20 

15 Мангистауский областной филиал 

АО «НПФ «ГНПФ» 

03.10.2007г. 130000, г. Актау , мкр. 26, д.23, кв. 

4 

16 Павлодарский областной филиал 

АО «НПФ «ГНПФ» 

02.10.2007г. 140000, г. Павлодар, ул. 

Академика Сатпаева, 50, оф. 208 

17 Северо-Казахстанский областной 

филиал  АО «НПФ «ГНПФ» 

05.11.2007г. 150000, г. Петропавловск ,   ул. 

Конституции Казахстана, 4 

18 Южно-Казахстанский областной 

филиал АО «НПФ «ГНПФ» 

17.10.2007г. 160002, г. Шымкент, ул. 

Торекулова, 2   

 

АО «НПФ «ГНПФ» представительств на территории РК и зарубежья не имеет. 

  

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 

наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 

отчетности акционерного общества за последние три завершенных финансовых года с 

указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).  

 

ТОО «Делойт» является членом следующих профессиональных ассоциаций: 

 Палата аудиторов Республики Казахстан;  

 Ассоциация финансистов Казахстана;  

 Европейская бизнес-ассоциация Республики Казахстан;  

 Американская Торговая Палата в Республике Казахстан.  
 

ТОО «КПМГ Аудит»  является членом следующих профессиональных ассоциаций: 

 Рабочая группа по МСФО при Министерстве финансов Республики Казахстан;  

 Рабочая группа по внесению изменений и дополнений в Закон РК "об аудиторской 

деятельности" при Министерстве финансов Республики Казахстан;  

 Палата аудиторов Республики Казахстан;  

 Европейская бизнес-ассоциация Республики Казахстан;  

 Американская Торговая Палата в Республике Казахстан;  

 Международный центр по налогам и инвестициям (ITIC). 
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11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления. 

 

Кодекс корпоративного управления принят общим собранием акционеров АО 

«Накопительный  пенсионный фонд «ГНПФ», протокол № 4  от 29 октября 2007г.   

  

 

2. Органы общества и учредители (акционеры) 
  

12. Совет директоров акционерного общества.  

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета 

директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров): 

 

Ф.И.О. Год рождения Статус 

Галиева Дина Тулеубековна 1963г. 

Председатель Совета 

директоров (член Совета 

директоров) 

Ерденаев Руслан Серикович 1977г. Член Совета директоров 

Утепов Эдуард Карлович 1953г. Член Совета директоров 

Куандыков Болатбек 

Баянович 
1969г. Член Совета директоров 

Козжанова Майраш 

Сапарбековна 
1979г. Член Совета директоров 

Энтони Эспина 1948г. 
Член Совета директоров, 

Независимый директор 

Елемесов Аскар Раушанулы  1968г. 
Член Совета директоров, 

Независимый директор 

Борис Борозан 1948г. 
Член Совета директоров, 

Независимый директор 

 

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за 

последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по 

совместительству и дата вступления их в должности: 

Ф.И.О. Должности за последние 3 года и в 

настоящее время. 

Галиева Дина Тулеубековна 03.09.2014г. -  по настоящее время –  

Председатель Совета директоров 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

04.07.2014г. – по настоящее время – член 

Совета директоров акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный 

фонд»;  

17.01.2012г. – 04.07.2014г. - Председатель 

Совета директоров акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд 

«ГНПФ» (22.08.2013г. акционерное 

общество «Накопительный пенсионный 

фонд «ГНПФ» переименовано в 

акционерное общество «Единый 

накопительный пенсионный фонд»); 

15.05.2009г. – 22.12.2011г.  - Председатель 
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Совета директоров акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд 

«ГНПФ»; 

29.04.2009г. – 04.07.2014г. - член Совета 

директоров акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд 

«ГНПФ» (22.08.2013г. акционерное 

общество «Накопительный пенсионный 

фонд «ГНПФ» переименовано в 

акционерное общество «Единый 

накопительный пенсионный фонд»); 

03.03.2009г. - по настоящее время – 

Заместитель Председателя РГУ 

«Национальный Банк Республики 

Казахстан». 

Ерденаев Руслан Серикович 

19.08.2015г. – по настоящее время - член 

Совета директоров акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный 

фонд»; 

03.06.2015г. – по настоящее время – 

Председатель Правления акционерного 

общества «Единый накопительный 

пенсионный фонд», член Правления 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

09.05.2015г. – 02.06.2015г. – И.о. 

Председателя Правления акционерного 

общества «Единый накопительный 

пенсионный фонд»; 

02.09.2013г. – 08.05.2015г. – Заместитель 

Председателя Правления акционерного 

общества «Единый накопительный 

пенсионный фонд»; 

09.09.2009г. – 01.09.2013г. - Управляющий 

директор акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд 

«ГНПФ» (22.08.2013г. акционерное 

общество «Накопительный пенсионный 

фонд «ГНПФ» переименовано в 

акционерное общество «Единый 

накопительный пенсионный фонд»); 

18.08.2009г.  – 08.05.2015г. - 

член Правления акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд 

«ГНПФ» (22.08.2013г. акционерное 

общество «Накопительный пенсионный 

фонд «ГНПФ» переименовано в 

акционерное общество «Единый 

накопительный пенсионный фонд»). 

Утепов Эдуард Карлович 04.07.2014г. – по настоящее время – член 

Совета директоров акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный 
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фонд»; 

01.2006г. - по настоящее время -  

Председатель Комитета государственного 

имущества и приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан. 

Куандыков Болатбек Баянович 27.08.2014г. – по настоящее время – член 

Совета директоров акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный 

фонд»;  

20.08.2014г. – по настоящее время - 

советник Председателя РГУ 

«Национальный Банк Республики 

Казахстан»; 

22.01.2014г. – 25.07.2014г. - Председатель 

Агентства Республики Казахстан по защите 

прав потребителей; 

25.01.2013г. – 22.01.2014г. - Председатель 

Агентства Республики Казахстан по защите 

конкуренции; 

12.05.2008г. – 01.01.2013г. - Аким 

Кызылординской области. 

Козжанова Майраш Сапарбековна 04.07.2014г. – по настоящее время – член 

Совета директоров акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный 

фонд»; 

06.2011г. - по настоящее время - Директор 

Департамента социального обеспечения и 

социального страхования Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан; 

05.2008г.- 06.2011г. - Директор 

Департамента финансов Министерства 

труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан. 

Энтони Эспина 04.07.2014г. – по настоящее время – 

Независимый член Совета директоров 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

02.05.2013г. - по настоящее время - 

Председатель Правления акционерное 

общество «АТФБанк»;  

20.03.2012г. - 19.04.2013г. - Независимый 

Директор акционерного общества страховая 

компания «Альянс – Полис»; 

20.03.2012г. - 19.04.2013г. - Независимый 

Директор акционерного общества страховая 

компания «Альянс – Страхование Жизни»; 

04.06.2007г. - по настоящее время - 

Независимый Директор, Председатель 

Комитета Аудита, Член Комитета по 

вознаграждениям Harmonic Strait 

FINANCIAL holdings LTD., Hong Kong. 
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Елемесов Аскар Раушанулы 27.08.2014г. – по настоящее время – 

Независимый член Совета директоров 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»;  

28.05.2014г. – по настоящее время – 

Председатель Совета ОЮЛ «Ассоциация 

финансистов Казахстана»; 

19.05.2014г. – по настоящее время – член 

совета директоров АО «Институт 

экономических исследований»; 

05.05.2014г. – по настоящее время – член 

Совета директоров АО «Единый 

регистратор ценных бумаг»; 

08.2008г. - 11.2013 г.  -  Председатель 

Совета директоров АО «Тройка Диалог 

Казахстан». 

Борис Борозан 02.06.2015г. - по настоящее время - 

Независимый член Совета директоров 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

14.02.2014г. – по настоящее время – член 

Совета по управлению пенсионными 

активами акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд», 

независимый эксперт (по согласованию); 

2011г. – по настоящее время - 
управляющий партнер «Global Sovereign 

Advisors». 

 

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета 

директоров, к общему количеству голосующих акций общества: 

члены Совета директоров Общества не владеют акциями Общества.  

 

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам 

совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству 

размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций: 

члены Совета директоров не владеют акциями дочерних и зависимых организаций, так как 

Общество не имеет дочерних и зависимых организаций.   

 

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 

указанных изменений. 

Колдасов Ержан Тасболатович, избранный в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «ЕНПФ» 04.07.2014г., досрочно прекратил свои полномочия 

члена Совета директоров по своей инициативе, на основании письменного уведомления от 11 

января 2016 года, в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах». 

Ерденаев Руслан Серикович избран в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «ЕНПФ» 19.08.2015 года (решение акционера от 19.08.2015г.). 

Борис Борозан избран в состав Совета директоров решением единственного акционера 

АО «ЕНПФ» 02.06.2015 года (решение акционера от 02.06.2015г.). 

Ибрагим Турхан, избранный в состав Совета директоров решением единственного 

акционера АО «ЕНПФ» 04.07.2014г., досрочно прекратил свои полномочия члена Совета 
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директоров по своей инициативе, на основании письменного уведомления от 10 февраля 2015 

года, в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах». 

Галиева Дина Тулеубековна избрана Председателем Совета директоров АО  "ЕНПФ" 

решением Совета директоров 03.09.2014 года (протокол Совета директоров №1 от 

03.09.2014г.). 

Куандыков Болатбек Баянович избран в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «ЕНПФ» 27.08.2014 года (решение акционера №6 от 

27.08.2014г.). 

Елемесов Аскар Раушанулы избран в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «ЕНПФ» 27.08.2014 года (решение акционера №6 от 

27.08.2014г.). 

Колдасов Ержан Тасболатович избран в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «ЕНПФ» 04.07.2014 года (решение акционера №3 от 

04.07.2014г.). 

Энтони Эспина избран в состав Совета директоров решением единственного акционера 

АО «ЕНПФ» 04.07.2014 года (решение акционера №3 от 04.07.2014г.). 

Козжанова Майраш Сапарбековна избрана в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «ЕНПФ» 04.07.2014 года (решение акционера №3 от 

04.07.2014г.). 

Утепов Эдуард Карлович избран в состав Совета директоров решением единственного 

акционера АО «ЕНПФ» 04.07.2014 года (решение акционера №3 от 04.07.2014г.). 

Амангельдинова Гульжан Сериктаевна, избранная в состав Совета директоров 

решением единственного акционера АО «НПФ «ГНПФ» 22.12.2011г., прекратила свои 

полномочия члена Совета директоров 04.07.2014г., в связи с избранием  нового состава Совета 

директоров АО «ЕНПФ» (решение акционера №3 от 04.07.2014г.). 

Медеушеева Долорес Таировна, избранная в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «НПФ «ГНПФ» 22.12.2011г., прекратила свои полномочия члена 

Совета директоров 04.07.2014г., в связи с избранием  нового состава Совета директоров АО 

«ЕНПФ» (решение акционера №3 от 04.07.2014г.). 

Мусаева Кульбану Серикхажиевна, избранная в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «НПФ «ГНПФ» 22.12.2011г., прекратила свои полномочия 

независимого члена Совета директоров 04.07.2014г., в связи с избранием  нового состава 

Совета директоров АО «ЕНПФ» (решение акционера №3 от 04.07.2014г.). 

Галиева Дина Тулеубековна, избранная Председателем Совета директоров решением 

Совета директоров АО «НПФ «ГНПФ» от 15.05.2009г., прекратила свои полномочия 

Председателя Совета директоров 22.12.2011г., в связи с её переизбранием в новый состав 

Совета директоров АО «ЕНПФ» (решение акционера №3 от 04.07.2014г.). 

Ильясова Альфия Рафгатовна, избранная в состав Совета директоров решением 

общего собрания акционеров АО «НПФ «ГНПФ» 14.05.2010г., досрочно прекратила свои 

полномочия члена Совета директоров по своей инициативе, на основании письменного 

уведомления от 06 сентября 2013 года, в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных 

обществах». 

Герасименко Юрий Викторович, избранный в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «НПФ «ГНПФ» 22.12.2011г., досрочно прекратил свои 

полномочия члена Совета директоров по своей инициативе, на основании письменного 

уведомления от 28 июня 2013 года, в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных 

обществах». 

 

12-1. Комитеты совета директоров общества. 

 

По состоянию на 30 ноября 2008г. при Совете директоров акционерного общества  

«Накопительный пенсионный фонд  «ГНПФ» действуют два комитета: 



 49 

 

1) Комитет по  кадрам  и вознаграждению. В компетенцию комитета входят полномочия 

по рассмотрению следующих вопросов: 

а) определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, Председателя и 

членов  Правления, а также  руководителей  самостоятельных подразделений  Фонда;  

б) рассмотрение и выработка рекомендаций по кадровой политике Фонда; 

в) выработка предложений по определению существенных условий договоров с 

Председателем и членами Правления Фонда;  

г) выработка рекомендаций по вопросам избрания и досрочного прекращения полномочий 

Председателя и членов Правления Фонда; 

д) оценка работы Председателя и членов Правления Фонда; 

е) подготовка для Совета директоров предложений по возможности повторного 

назначения  Председателя и членов Правления; 

ж) выработка политики Фонда в области вознаграждения, определяющая  принципы и 

критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Председателя и 

членов Правления, а также критерии оценки их деятельности;  

з) мониторинг соответствия  критериев подбора кандидатов в  члены Совета директоров, 

Председателя и членов Правления,  политике Фонда  в области  вознаграждения  этих лиц; 

и) осуществление  анализа предоставляемой членами  Совета  директоров  Фонда 

информации об  изменении персональных данных, обязанность по раскрытию  которых 

возложена  на  членов  Совета  директоров  действующим   законодательством, Уставом  

Фонда и Кодексом  корпоративного управления в отношении наличия/отсутствия  

заинтересованности  в сделках, совершаемых  Фондом, при принятии  соответствующих  

решений Советом директоров; появления, прекращения аффилиированности по отношению  к  

Фонду; возникновения  обстоятельств, препятствующих эффективной  работе  в качестве 

члена Совета  директоров, Председателя и членов Правления; 

к) проведение  сравнительного  анализа  и  информирования Совета  директоров  Фонда  о 

политике и  программах  по вознаграждению  членов  органов  управления  в  других  

компаниях. 

 

2) Аудиторский комитет. В компетенцию комитета входят полномочия по рассмотрению 

следующих вопросов: 

а) финансовая отчетность: 

 обсуждение с руководством Фонда и внешним аудитором финансовой отчетности, а 

также обоснованности и приемлемости использованных принципов финансовой отчетности, 

существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных 

корректировок отчетности;  

 обсуждение с руководством Фонда, внешним и внутренними аудиторами предлагаемых 

(предполагаемых) изменений в учетной политике Фонда и то, как эти изменения отразятся на 

содержании отчетности; 

 рассмотрение любых существенных разногласий между внешним аудитором и 

руководством Фонда, касающиеся финансовой отчетности Фонда; 

 предварительное одобрение годовой финансовой отчетности Фонда; 

б) внутренний контроль и управление рисками: 

 анализ отчетов внешнего и внутреннего аудиторов о состоянии систем внутреннего 

контроля  и управления рисками;  

 проведение встреч с руководством Фонда для рассмотрения существенных рисков и 

проблем контроля и соответствующих планов управления Фондом;  

 анализ результатов и качества выполнения разработанных руководством Фонда 

мероприятий (корректирующих шагов) по совершенствованию системы внутреннего контроля 

и мер по устранению недостатков, выявленных в результате внутренней аудиторской 

проверки;  
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 анализ эффективности средств внутреннего контроля и систем управления рисками 

Фонда, а также подготовка рекомендаций по этим и смежным вопросам; 

 контроль за соблюдением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов Фонда в 

отношении систем внутреннего контроля и управления рисками; 

 предварительное одобрение политик и процедур Фонда по системе управления 

рисками; 

в) внутренний аудит и корпоративное управление: 

 выработка рекомендаций по кандидатурам сотрудников и руководителя подразделения 

внутреннего аудитора, в том числе по профессиональной квалификаций и независимости, 

риска возникновения конфликта интересов, размера вознаграждения; 

 предварительное рассмотрение проектов Положения о подразделении внутреннего 

аудита и внутренних нормативных документов Фонда (в том числе изменений и дополнений), 

регламентирующих порядок проведения внутреннего аудита перед вынесением на 

утверждение Совета директоров;  

 предварительное рассмотрение условий трудового договора с руководителем 

подразделения внутреннего аудита, а также решения о поощрении (наказании) руководителя 

подразделения внутреннего аудита перед вынесением на утверждение Совета директоров;  

 предварительное рассмотрение кандидатуры руководителя подразделения внутреннего 

аудита, а также решение о досрочном прекращении его полномочий перед вынесением на 

утверждение Совета директоров;  

 проведение не реже одного раза в полугодие встречи с руководителем подразделения 

внутреннего аудита и заслушивание отчета о деятельности подразделения;  

 предварительное рассмотрение ежегодного плана деятельности (в том числе плана 

аудиторских проверок), структуры и бюджета подразделения внутреннего аудита перед 

вынесением на утверждение Совета директоров;  

 анализ регулярных отчетов внутреннего аудита, представленных в обобщенном 

формате результатов работ и наиболее существенных аудиторских комментарий, вынесение 

рекомендаций руководству Фонда по принятию мер согласно рекомендациям внутреннего 

аудита;  

 рассмотрение существующих ограничений, препятствующих подразделению 

внутреннего аудита эффективно выполнять поставленные задачи, и способствование 

устранению таких ограничений;  

 проведение специальных встреч с подразделением внутреннего аудита для 

рассмотрения вопросов, требующих по мнению подразделения внутреннего аудита или 

Комитета конфиденциального обсуждения; 

 обсуждение существенных выводов и рекомендаций, представленных подразделением 

внутреннего аудита Фонда, а также предложений, представленных руководством Фонда в 

ответ на такие выводы и рекомендации;    

 рассмотрение проблем, возникающих при проведении аудита, включая введение любых 

ограничений в отношении объема аудиторских процедур или доступа к информации; 

 проведение в установленном порядке оценки деятельности подразделения внутреннего 

аудита Фонда; 

  рассмотрение вопросов, связанных с исполнением документов в области 

корпоративного управления, и подготовка рекомендаций Совету директоров Фонда в 

отношении этого, используя материалы, подготовленные подразделением внутреннего аудита 

Фонда; 

г) по внешнему аудиту: 
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 предварительное рассмотрение документов по выбору внешнего аудитора (в том числе 

размера оплаты услуг внешнего аудитора) перед вынесением данного вопроса на Совет 

директоров;  

 утверждение существенных условий договора с внешним аудитором; 

 рассмотрение результатов ежегодного отчета внешних аудитов, включая ответы 

руководства по итогам аудитов;  

 при необходимости обсуждение с внешним аудитором соответствия  предлагаемого 

плана и объема аудита потребностям акционеров и Совета директоров Фонда; 

 проводит не реже одного раза в год встречу с внешним аудитором без участия 

представителей руководства Фонда; 

д) другие вопросы, входящие в компетенцию (при необходимости): 

 выработка рекомендаций Совету директоров Фонда по проведению специальных 

расследований (проверок), в том числе с привлечением независимых консультантов 

(экспертов); 

 анализ и обобщение случаев неправомерных действий в отношении собственности 

Фонда и оценка адекватность принятых исполнительным органом Фонда мер по 

предупреждению неправомерных действий в отношении собственности Фонда в будущем; 

 получение и изучение отчетов уполномоченных органов (в том числе органов 

налоговой службы), внешних и внутренних аудиторов, руководства Фонда по вопросам 

соблюдения законодательства и Кодексов корпоративного управления и корпоративной этики 

Фонда; 

 выполнение по заданию Совета директоров Фонда других поручений, относящихся к 

деятельности Комитета. 

 

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества. 

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилия, 

имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления: 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Ерденаев Руслан Серикович 

 

Настоящая должность 

 

Председатель Правления 

 

Год рождения 

 

1977г. 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Дюсенова Сауле Сагинтаевна 

 

Настоящая должность 

 

Первый заместитель Председателя 

Правления 

 

Год рождения 

 

1957г. 
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2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за 

последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по 

совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности: 

   

Фамилия, имя, отчество  

 

Ерденаев Руслан Серикович 

Трудовая деятельность за последние  

3 года                                                       

19.08.2015г. - по настоящее время - член 

Совета директоров акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный фонд»; 

03.06.2015г. – по настоящее время – 

Председатель Правления акционерного 

общества «Единый накопительный пенсионный 

фонд», член Правления акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный фонд»; 

09.05.2015г. – 02.06.2015г. – И.о. Председателя 

Правления акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

02.09.2013г. – 08.05.2015г. – Заместитель 

Председателя Правления акционерного 

общества «Единый накопительный пенсионный 

фонд»; 

09.09.2009г. – 01.09.2013г. - Управляющий 

директор акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 

(22.08.2013г. акционерное общество 

«Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 

переименовано в акционерное общество 

«Единый накопительный пенсионный фонд»); 

18.08.2009г.  – 08.05.2015г. - 

член Правления акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 

(22.08.2013г. акционерное общество 

«Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 

переименовано в акционерное общество 

«Единый накопительный пенсионный фонд»). 

Осуществляет контроль и координацию 

работы первого  заместителя Председателя 

Правления,  заместителя Председателя 

Правления, управляющих  директоров, 

советников Председателя Правления,  

консультанта Председателя Правления,  

секретаря  Правления, помощника 

руководителя, департамента  безопасности,   

департамента управления рисками,   

управления инвестиционного анализа и 

проблемных активов,   управления человеческих 

ресурсов,  пресс-центра. 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Дюсенова Сауле Сагинтаевна 

Трудовая деятельность за последние  03.06.2015г. – по настоящее время – член 
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3 года                                                       Правления акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

11.02.2015г. – по настоящее время - Первый 

заместитель Председателя Правления 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

14.06.1999г. – 09.02.2015г. – первый 

заместитель Генерального директора 

Республиканского государственного казенного 

предприятия «Государственный центр по 

выплате пенсий». 

Осуществляет контроль и координацию 

работы  Главного бухгалтера, департамента 

выплат и переводов, департамента 

стандартизации, качества и сервиса, отдела 

планирования и контроля бюджета. 

 

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в 

подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества: 

члены Правления Общества не владеют акциями Общества. 

 

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные 

и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта общества 

за последний финансовый год. 

 

Общая сумма вознаграждения и заработной платы Членам Совета директоров и Правления 

АО «НПФ «ГНПФ» за 2007г., с учетом индивидуального подоходного налога, обязательных 

пенсионных отчислений и сумой бонуса по итогам 2007г.,  составила 26 912 288,39 тенге. 

 

 

15. Организационная структура акционерного общества.  

 

1) структурные подразделения акционерного общества: 

  

Список структурных подразделений и филиалов АО "НПФ "ГНПФ"  на 01.09.2009 г. 
 

1  Общее  собрание  акционеров 

2 Совет  директоров 

2.1 Председатель Совета директоров 

2.2 Члены Совета директоров  

(в количестве 5 членов, из них – 2 независимые директора) 

3 Правление 

3.1 Председатель  Правления 

3.2 Заместитель Председателя  Правления 

3.3 Управляющий директор 

3.4 Управляющий директор 

3.5 Управляющий директор - директор  Департамента методологии и развития 

4 Управляющий директор  

5 Главный бухгалтер 

6 Служба внутреннего аудита 

7 Департамент  координации 

7.1 Отдел  переводов  пенсионных  накоплений 

jl:30024007.120%20
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7.2 Отдел  пенсионных  выплат 

7.3 Отдел   учета  пенсионных  договоров  и  информирования 

8 Департамент учета и отчетности пенсионных активов 

8.1 Отдел учета пенсионных активов 

8.2 Отдел учета  финансовых  инструментов 

8.3 Отдел  отчетности 

9 Департамент  бухгалтерского  учета  и отчетности 

9.1 Отдел бухгалтерского  учета 

9.2 Отдел  финансовой отчетности 

10 Сектор налоговой политики  

11 Департамент  методологии  и развития 

11.1 Отдел стратегического  планирования и ССП 

11.2 Отдел  планирования  и  контроля бюджета 

12 Департамент управления рисками 

13 Департамент  информационных  технологий 

13.1 Отдел по разработке программного обеспечения  

13.2 Отдел по сопровождению и документированию программного обеспечения 

13.3 Сектор системного и технического сопровождения 

14 Отдел развития автоматизированных информационных систем 

15 Отдел  информационной  безопасности 

16 Отдел  по работе с персоналом 

17 Административно-хозяйственный отдел 

18 Канцелярия 

19 Отдел  государственных закупок 

20 Отдел управления активами и анализа финансовых рынков 

21 Отдел  торговых операций 

22 Сектор сопровождения торговых  операций 

23 Юридический  департамент 

23.1 Отдел правового обеспечения  пенсионной и инвестиционной деятельности 

23.2 Сектор договорно-правовой  работы 

24 Отдел маркетинга и развития  пенсионных услуг 

25 Отдел по работе с регионами 

26 Отдел рекламы  и  связей с общественностью 

27 Сектор  по  работе  с клиентами 

28 Сектор  по  работе с агентами 

29 Филиал  в  г. Астана 

29.1 Операционный отдел 

29.2 Отдел  продаж 

30 Филиал  в  г. Алматы 

30.1 Операционный отдел 

30.2 Отдел  продаж 

30.3 Агентский пункт  в  г. Каскелен 

30.4 Агентский пункт  в  г. Талгар 

31 Актюбинский  областной   филиал 

31.1 Операционный отдел 

31.2 Отдел  продаж 

32 Атырауский  областной филиал 

32.1 Операционный отдел 

32.2 Отдел  продаж 

32.3 Агентский пункт в г. Кульсары 

33 Восточно-Казахстанский  областной  филиал 
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33.1 Операционный отдел 

33.2 Отдел  продаж 

33.3 Агентский пункт в с. Шемонаиха 

33.4 Агентский пункт в г. Риддер 

33.5 Агентский пункт в п. Урджар 

34 Региональный филиал в г. Семей 

34.1 Операционный отдел 

34.2 Отдел  продаж 

34.3 Агентский пункт в г. Аягуз 

35 Жамбылский  областной филиал 

35.1 Операционный отдел 

35.2 Отдел  продаж 

35.3 Агентский пункт в с. Кордай 

35.4 Агентский пункт в с. Кулан 

35.5 Агентский пункт в г. Шу 

36 Западно-Казахстанский  областной  филиал 

36.1 Операционный отдел 

36.2 Отдел  продаж 

36.3 Агентский пункт в г. Аксай 

37 Карагандинский областной  филиал 

37.1 Операционный отдел 

37.2 Отдел  продаж 

37.3 Агентский пункт в г. Темиртау 

37.4 Агентский пункт в г. Абай 

38 Региональный  филиал в г. Жезказган 

38.1 Операционный отдел 

38.2 Отдел  продаж 

39 Кызылординский областной  филиал 

39.1 Операционный отдел 

39.2 Отдел  продаж 

39.3 Агентский пункт в с. Шиели 

39.4 Агентский пункт в п. Айтеке би 

40 Костанайский  областной  филиал 

40.1 Операционный отдел 

40.2 Отдел  продаж 

40.3 Агентский пункт в г. Лисаковск 

40.4 Агентский пункт в г. Рудный 

40.5 Агентский пункт в с. Аулиеколь 

40.6 Агентский пункт в г. Аркалык 

41 Мангистауский  областной  филиал 

41.1 Операционный отдел 

42.2 Отдел  продаж 

42 Павлодарский областной  филиал 

42.1 Операционный отдел 

42.2 Отдел  продаж 

42.3 Агентский пункт в г. Аксу 

42.4 Агентский пункт в г. Экибастуз 

43 Южно-Казахстанский областной  филиал 

43.1 Операционный отдел 

43.2 Отдел  продаж 

43.3 Агентский пункт в г. Туркестан 
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43.4 Агентский пункт в г. Жетысай 

43.5 Агентский пункт в г. Сарыагаш 

44 Северо-Казахстанский областной  филиал 

44.1 Операционный отдел 

44.2 Отдел  продаж 

44.3 Агентский пункт в г. Новоишимск 

44.4 Агентский пункт в г. Саумалколь 

45 Акмолинский  областной  филиал 

45.1 Операционный отдел 

45.2 Отдел  продаж 

45.3 Агентский пункт в г. Степногорск 

45.4 Агентский пункт в г. Щучинск 

45.5 Агентский пункт в г. Атбасар 

46 по Акмолинск  Алматинский областной  филиал 

46.1 Операционный отдел 

46.2 Отдел  продаж  

46.3 Агентский пункт в г. Ушарал 

46.4 Агентский пункт в г. Жаркент 

 

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников 

филиалов и представительств акционерного общества: 

 

Общее количество сотрудников  АО «НПФ «ГНПФ»  - 460 единиц, в том числе 

работников филиалов АО «НПФ «ГНПФ»  - 296 единиц. 

 

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями 

акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций 

в процентах: 

 

Работники АО «НПФ «ГНПФ» не владеют акциями общества. 

 

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя 

при наличии - отчество, год рождения): 

 

 

 

Список руководителей подразделений АО "НПФ "ГНПФ"  на 01.09.2009 г. 
 

пор. 

№ 
ФИО Должность 

Год 

рождения 
Примечание 

1 2 3     

          

  Руководство       

1 Медеушеева Долорес Таировна Председатель Правления 1966 г.р.   

2 Абуов Берик Сагимбаевич 

Зам. Председателя 

Правления 1966 г.р.   

3 Ильясов Мурат Шмидтович Управляющий директор 1968 г.р.   

4 Новиков Иван Анатольевич Управляющий директор 1973 г.р.   

5 Ерденаев Руслан Серикович 

Управляющий директор-

директор Департамента 

методологии и развития 1977 г.р.   
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6 Мусиралиев Даурен Абубакирович Управляющий директор     

7 Еспенбетова Раушан Ахановна 

Глав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ный бухгалтер  1961 г.р.   

8  Адамбаева Жанар Адаевна Секретарь Правления 1977 г.р.   

  Служба внутреннего аудита       

9 Туякбаев Ерболат Сабырович Начальник  отдела 1978 г.р.   

  Департамент координации       

10 Танабаева  Акмарал Актыбековна Директор департамента 1967 г.р.   

  

Департамент учета и отчетности 

пенсионных активов       

11 Турегалиева Зауреш Мухитовна Директор Департамента 1957 г.р.   

  

Департамент бухгалтерского  учета  и 

отчетности        

12 вакансия временно                                       

Директор департамента - 

зам.главного бухгалтера   

Зияшева А.К. 

находится в 

декретном 

отпуске, 1973 г.р. 

  Сектор  налоговой  политики       

13 Талдыбаев Арман  Берикович Заведующий  сектором 1980 г.р.   

  
Департамент управления рисками 

      

14 Нуранова Жанна Абдумежитовна Директор департамента 1983 г.р.   

  
Департамент информационных 

технологий       

15 Черепкова Наталья Павловна Директор департамента 1973 г.р.   

  

Отдел  развития автоматизированных 

информационных систем       

16 Токтагулова Майра Баязитовна Начальник  отдела 1964 г.р.   

  Отдел информационной безопасности       

17 вакансия  Главный специалист  

и.о. начальника 

отдела Вильчик 

Александр 

Александрович, 

1973 г.р. 

   Отдел по работе с персоналом       

18 Амралина Фазиля Апахшаевна Начальник  отдела 1960 г.р.   

  
 Административно-хозяйственный 

отдел       

19 Абдразаков Марат Булатович Начальник отдела 1963 г.р.   

  Канцелярия       

20 Хангельдина Гульмира Байроновна Заведующий канцелярией 1959 г.р.   

  Отдел  государственных закупок       

21 Аубакиров Джаркын Баукеевич Начальник  отдела 1954 г.р.   

  

Отдел управления активами и 

анализа финансовых рынков       

22 Сапаргалиева Лилия Гайратовна Начальник  отдела 1954 г.р.   

  Отдел  торговых операций       

23 Жумадилов Куаныш Рысбекович Начальник  отдела 1982 г.р.   

  
Сектор сопровождения торговых 

операций       

24 вакансия  Заведующий сектором     

  Юридический департамент       

25 Медельбекова Акмарал Муратовна Директор департамента 1980 г.р.   

  

Отдел маркетинга и развития  

пенсионных услуг       
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26 вакансия  Начальник  отдела    

и.о. начальника 

отдела Жунусова 

Зауреш 

Мауленовна, 1974 

г.р. 

  Отдел по работе с регионами       

27 Молдахметов Бауыржан Маметжанович Начальник  отдела  1977 г.р.   

  
Отдел рекламы и связей с 

общественностью       

28 Молдажанова Жанна Кайратовна Начальник  отдела 1976 г.р.   

  Сектор по работе с VIP клиентами       

29 вакансия  Заведующий сектором     

  Сектор по работе с агентами       

30 вакансия  Заведующий сектором     

 

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при 

наличии - отчество, год рождения): 

 

Список руководителей филиалов АО "НПФ "ГНПФ"  на 01.09.2009г. 

ор. 

№ 
ФИО Должность Дата рождения 

1 2 3 4 

        

  Филиал в г. Астана      

1 Байбурина Айгуль Кадырбековна Директор филиала 1968 г.р. 

  Филиал в г. Алматы     

2 Жадыков Асет Урисбаевич Директор филиала 1978 г.р. 

  Актюбинский областной  филиал     

3 Шайхимова Жанара Еркиновна Директор филиала  1970 г.р. 

  Атырауский областной  филиал     

4 Джумуров Вячеслав Искайрович                         Директор филиала 1954 г.р. 

  Восточно-Казахстанский областной  филиал     

5 Абылканова Гульнара Семейкановна Директор филиала 1962 г.р. 

  Региональный филиал в г. Семей     

6 Дайрова Дарига Абайкызы Директор филиала 1968 г.р. 

  Жамбылский областной  филиал     

7 вакансия Директор филиала   

  Западно-Казахстанский областной  филиал     

8 Бахтжанова Сауле Джансафовна Директор филиала 1963 г.р. 

  Карагандинский  областной  филиал     

9 Абильдинов Айдос Жумабаевич Директор филиала 1975 г.р. 

  Региональный  филиал в г. Жезказган     

10 Шайгозов Дархан Науырызбаевич Директор филиала 1983 г.р. 

  Кызылординский областной  филиал     

11 Ибрагимов Айбек Жаныбекович Директор филиала 1970 г.р. 

  Костанайский областной  филиал     

12 Сарсенбаева Бакытжамал Сагинбековна Директор филиала 1964 г.р. 

  Южно-Казахстанский областной  филиал     

13 Пердебаев Нурулла Сарыбекович Директор филиала 1955 г.р. 

  Северо-Казахстанский областной  филиал     

14 Муканов Рамазан Жарлагасович Директор филиала 1979 г.р. 
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  Акмолинский областной  филиал     

15 Кеншинбаева Аяш Хакимовна Директор филиала 1970 г.р. 

  Алматинский областной  филиал     

16 Нурбеков Габит Мелисович Директор филиала 1976 г.р. 

  Мангистауский областной  филиал     

17 Улжаева Айгуль Суйменовна Директор филиала 1978 г.р. 

  Павлодарский областной  филиал     

18 Солтанов Кайрат Амирович Директор филиала 1972 г.р. 

 

  

16. Акционеры  общества. 

 

Полное 

наименование 

акционера 

общества 

Количест

во и вид 

акций 

общества, 

принадле

жащих 

акционер

у 

Процентное 

соотношение 

голосующих 

акций, 

принадлежащ

их 

акционерам, 

которые 

владеют 

десятью и 

более 

процентами 

размещенных 

акций 

общества 

Место 

нахождения 

акционера 

Сведения о 

крупных 

акционерах 

либо 

участниках, 

которые 

владеют 

десятью и 

более 

процентами 

долей участия 

в уставном 

капитале 

данного 

юридического 

лица 

 

Дата, с 

которой 

акционер 

стал 

владеть 

десятью и 

более 

процентам

и 

размещенн

ых акций 

общества 

Государственно

е учреждение 

«Комитет 

государственног

о имущества и 

приватизации 

Министерства 

финансов 

Республики 

Казахстан» (ГУ 

«КГИП») 

9 444 873 

штук 

 простых 

акций 

100% 

(простые 

акции) 

Республика 

Казахстан, 

010000, город 

Астана, 

район 

Сарыарка, 

пр. Победы, 

д.11  

ГУ КГИП 

является 

государственны

м органом  

01.08.2013г. 

 

 

17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером 

либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации. 

 

АО «НПФ «ГНПФ» не владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале 

каких-либо организации. 

 

 

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество. 

 

Членство Полное 

наименование 

Сокращенное 

наименование 

Наименование, 

местонахождение 

Банковские группы -  -  -  
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Ассоциации Объединение 

юридических лиц 

«Ассоциация 

финансистов 

Казахстана» 

ОЮЛ «Ассоциация 

финансистов 

Казахстана» 

 

050091, Республика 

Казахстан, 

г.Алматы, 

ул.Айтеке би, 67 

Биржи Акционерное 

общество 

«Казахстанская 

фондовая биржа» 

АО «Казахстанская 

фондовая биржа» 

050020, г. Алматы, 

пр. Достык, 291/3a 

 

 

19. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества. 

 

 Физические лица 

№   
п.п. 

Фамилия Имя, 
Отчество (при 

наличии) 
Дата 

рождения** 

Основания для 
признания 

аффилиированн
ости**  

Дата появления 
аффилиированно

сти* Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 

Рахимова 
 Данира  

Ерканатовна 
 

30.05.1985 г.  
 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

29.04.2009г. 
 

Дочь Председателя 
Совета директоров 

Галиевой Д.Т. 
 

2 

Галиева  
Шынар  

Ерканатовна 
 

05.10.1987 г.  
 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

29.04.2009г. 
 

Дочь Председателя 
Совета директоров 

Галиевой Д.Т. 
 

3. 

Абдикадирова 
Кульзада  

Халыковна 
 

13.04.1940 г.  
 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

29.04.2009г. 
 

Мать Председателя 
Совета директоров 

Галиевой Д.Т. 
 

4. 

Абдикадиров  
Кайрат  

Тулеубекович 
 

25.03.1961 г.  
 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

29.04.2009г. 
 

Брат Председателя 
Совета директоров 

Галиевой Д.Т. 
 

5. 

Абдикадирова  
Майра  

Тулеубековна 
 

09.03.1965 г.  
 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

29.04.2009г. 
 

Сестра Председателя 
Совета директоров 

Галиевой Д.Т. 
 

6. 

Абдикадирова 
Гульнара 

Тулеубековна 
21.04.1973 г.  

 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

29.04.2009г. 
 

Сестра Председателя 
Совета директоров 

Галиевой Д.Т. 
 

7. 

Хасанова  
Римма  

Самировна 
 

29.09.1996 г. 
 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

15.05.2009 г. 
Дочь члена  

Совета директоров 
Медеушеевой Д.Т. 

8. 

Медеушеев  
Таир  

Кадырович 
17.12.1939 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

15.05.2009 г. 
Отец члена  

Совета директоров 
Медеушеевой Д.Т. 

9. 

Исенгельдина  
Турсун  

Бижановна 
07.04.1940 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

15.05.2009 г. 

Мать члена  
Совета директоров 
Медеушеевой Д.Т. 

 

10 

Медеушеев  
Диас  

Таирович 
25.03.1964 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

15.05.2009 г. 

Брат члена  
Совета директоров 
Медеушеевой Д.Т. 
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11. 

Амангельдинов 
Нуржан  

Шалкарович 
06.05.1972 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Супруг члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

12. 

Амангельдинова 
Дана  

Нуржановна 
31.05.1993 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Дочь члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

13. 

Амангельдинов 
Зангар  

Нуржанович 
29.11.2002 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Сын члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

14. 

Жукенов  
Сериктай 

Сламбекович 
23.10.1949 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Отец члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

15. 

Жукенова  
Казиза  

Бадауовна 
16.09.1949 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Мать члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

16. 

Жукенова  
Алия  

Сериктаевна 
17.06.1974 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Сестра члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

17. 

Жукенов  
Арман  

Сериктаевич 
29.10.1983 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Брат члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

18. 

Амангельдинов 
Шалкар 

Орыспекович 
11.01.1947 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Отец супруга члена 
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

19. 

Амангельдинов 
Бахытжан 

Шалкарович 
17.08.1974 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Ббрат супруга члена 
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

20. 

Амангельдинов 
Дархан  

Шалкарович 
21.06.1979 г.  

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Брат супруга члена 
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

21. 

Чаянова  
Евгения  

Викторовна 
15.11.1971 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.12.2011 г. 
Супруга члена 

Совета директоров 
Герасименко Ю.В. 

22. 

Герасименко  
Андрей  

Викторович 
28.03.1964 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.12.2011 г. 
Брат члена 

Совета директоров 
Герасименко Ю.В. 

23. 

Чаянова  
Елена  

Викторовна 
22.04.1961 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.12.2011 г. 

Сестра супруги 
члена Совета 
директоров 

Герсименко Ю.В. 

24. 

Сулейменова  
Балкия  

Сатановна 
17.01.1943 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 
Мать управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

25. 

Шинжанова  
Ажар  

Темирлановна 
23.11.1982 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Супруга 
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

26. 

Абубакир  
Данияр  

Дауренович 
22.09.2006 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Сын  
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 
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27. 

Абубакирова  
Данель  

Дауреновна 
02.02.2012 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Дочь  
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

28. 

Шинжанова  
Дарига  

Шакимановна 
29.11.1957 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Мать супруги 
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

29. 

Шинжанов  
Темирлан 

Кашкимбаевич 
25.01.1958 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Отец супруги 
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

30. 

Шинжанов  
Максат 

Темирланович 
01.07.1987 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Брат супруги 
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

31. 

Шинжанова  
Гульнар 

Темирлановна 
18.09.1990 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Сестра супруги 
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

32. 

Ерденаева  
Зауреш  

Еркеновна  
06.01.1958 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 
Мать управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

33. 

Кусаинов  
Айдар  

Серикович 
18.01.1987 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 
Брат управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

34. 

Кусаинова  
Айман  

Сериковна 
14.03.1991 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Сестра 
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

35. 

Ли  
Елена  

Трофимовна 
07.09.1977 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Супруга 
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

36. 

Ерденаева  
Анель  

Руслановна 
03.03.2005 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Дочь  
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

37. 

Ерденаева  
Айлин  

Руслановна 
21.04.2008 г 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Дочь  
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

38. 

Ким 
 Диана  

Сергеевна 
03.08.1996 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Дочь  
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

39. 

Ли  
Трофим 

Капитонович 
22.08.1948 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Отец супруги 
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

40. 

Ли  
Наталья  

Трофимовна 
07.09.1953 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Мать супруги 
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

41. 

Ли  
Игорь  

Трофимович 
26.10.1975 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Брат супруги 
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

42. 

Кабденов  
Канат   

Кабденович 
30.05.1949 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2010г. 

Брат управляющего 
директора  

Кабденова Т.К. 
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43. 

Исмагулова 
Гульмаржан  
Кабденовна 

10.10.1954 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2010г. 

Сестра 
управляющего 

директора  
Кабденова Т.К. 

44. 

Есенгубекова  
Айман  

Кабденовна 
01.10.1956 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2010г. 

Сестра 
управляющего 

директора  
Кабденова Т.К. 

45. 

Темиргалиева 
Светлана  

Кабденовна 
17.07.1959 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2010г. 

Сестра 
управляющего 

директора  
Кабденова Т.К. 

46. 

Кабденова  
Акмарал  

Талаповна 
17.01.1967 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2010г. 

Дочь  
управляющего 

директора  
Кабденова Т.К. 

47. 

Кабденов  
Мурат  

Талапович 
24.09.1969 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2010г. 

Сын  
управляющего 

директора  
Кабденова Т.К. 

  Юридические лица 

№ Полное 
наименование 

Дата и номер 
государственно
й регистрации 
юридического 

лица, почтовый 
адрес и 

фактическое 
место 

нахождения 
юридического 

лица* 

Основания для 
признания 

аффилиированно
сти**  

Дата появления 
аффилиированнос

ти* 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

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

 

  

20. Сделки с аффилиированными лицами общества. 

 

АО «НПФ «ГНПФ»  за отчетный период не заключало сделок  с аффилиированными 

лицами.    

  

3. Описание деятельности акционерного общества 
  

21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, 

сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества. 

 

Основными видами деятельности АО «НПФ «ГНПФ» являются: 

 привлечение пенсионных взносов вкладчиков в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан; 

 осуществление пенсионных выплат получателям в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

 осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами в 

порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. 

 

В настоящее время  в Республике Казахстан зарегистрировано 11 накопительных 

пенсионных фондов. Конкурентами АО «НПФ «ГНПФ» являются следующие накопительные 

пенсионные фонды:   
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1. Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка 

Казахстана; 

2. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Индустриальный 

Казахстан"; 

3. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "НефтеГаз - Дем"; 

4. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"; 

5. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ"; 

6. Акционерное общество "Открытый накопительный пенсионный фонд "Отан"; 

7. Акционерное общество "НПФ "Капитал" – Дочерняя организация АО "Банк 

Центр Кредит"; 

8. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "РЕСПУБЛИКА"; 

9. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Ұлар Үміт"; 

10. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Атамекен" 

дочерняя организация АО "Нурбанк". 

 

 

 

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 

по основным видам деятельности акционерного общества. 

 

Позитивные факторы, влияющие на доходность: 

1) АО «НПФ «ГНПФ» является одним из крупных и успешных участников финансового 

сектора Казахстана; 

2) Наличие профессионального топ-менеджмента; 

3) Структура активов достаточно развита и диверсифицирована; 

4) Фонд постоянно анализирует состояние рынка и вносит соответствующие коррективы, 

исходя из стратегии и политик Фонда; 

5) Полная оснащенность Фонда материально-технической базой; 

6) Многолетний опыт работы и хорошая, устоявшаяся репутация среди вкладчиков; 

7) Возможность быстрого внедрения новых технологий и программных средств. 

 

Негативные факторы, влияющие на доходность: 

1) Влияние конкуренции  приводит к снижению потоков по взносам; 

2) Необходимость в увеличении размера собственного капитала, разработке эффективных 

маркетинговых программ для дальнейшего продвижения продуктов на рынке, а также 

дальнейшего повышения качества менеджмента; 

3) Подверженность рискам.          

 

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их 

действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские 

разработки, спонсируемые обществом. 

 

Лицензия Агентства РК  по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права 

ведения счетов клиентов от 10 марта 2005 года № 0402200257. 

 

Лицензия Агентства РК  по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций на занятие деятельностью по инвестиционному управлению пенсионными 

активами от 10 марта 2005 года № 0412200206; 

 

http://www.afn.kz/index.cfm?page=show&id=47&docid=739
http://www.afn.kz/index.cfm?page=show&id=47&docid=739
http://www.afn.kz/index.cfm?page=show&id=54&docid=739
http://www.afn.kz/index.cfm?page=show&id=54&docid=739
http://www.afn.kz/index.cfm?page=show&id=43&docid=739
http://www.afn.kz/index.cfm?page=show&id=43&docid=739
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Лицензия Агентства РК  по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций на занятие деятельностью по привлечению пенсионных взносов 

и осуществлению пенсионных выплат от 10 марта 2005 года № 0000006. 

 

 

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних 

года или за период фактического существования акционерного общества. 

 

Доходы Фонда от основной деятельности (комиссионные вознаграждения) за 2007 год, 

закончившийся  31.12.2007г. составили 3 095 222 тыс. тенге, от неосновной 273 071 тыс. тенге 

и за 9 месяцев 2008 года закончившихся 30.09.2008г. от основной деятельности составили 

2 270 123 тыс. тенге, от неосновной 310 904 тыс. тенге. 

 

 

25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

 

Основным продуктом, предоставляемым Фондом своим клиентам являются Услуги 

по привлечению пенсионных взносов, осуществлению пенсионных выплат, инвестиционному 

управлению пенсионными активами по обязательным пенсионным взносам, а также 

добровольным и добровольным профессиональным пенсионным взносам. 

 Преобладающее количество вкладчиков (получателей) в возрасте от 31 до 50 лет. 

Учитывая, что данная возрастная категория через 8-13 лет войдет в категорию получателей 

выплат, Фонд будет концентрироваться на привлечении вкладчиков более молодого возраста 

от 23 до 40 лет.  

Можно выделить целевой сегмент Фонда: 

  работники государственных учреждений; 

  работники субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

 

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества: 

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе 

акционерного общества: 

 

Деятельность АО «НПФ «ГНПФ» не носит сезонного характера. 

 

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) 

акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным 

обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: 

 

Нет. 

 

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо 

представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых 

может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, 

взыскания с него денежных и иных обязательств: 

 

По состоянию на 30 ноября 2008 года АО «НПФ «ГНПФ» не участвует в судебных 

процессах, по результатам которых может произойти прекращение или изменение 

деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств.  
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4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное 

общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и 

(или) судом в течение последнего года: 

 

В соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении № КО-

04/27 от 24.10.2008г., возбужденным Государственным инспектором труда по г.Алматы, АО 

«НПФ «ГНПФ» было подвергнуто штрафу по ст.87 ч.1 Кодекса РК об административных 

правонарушениях, в размере 23 360 (двадцать три тысячи триста шестьдесят) тенге.  

 

6) факторы риска: 

 

Анализ рисков, оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных 

бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, 

влияющей на стоимость акций общества: 

 Фонд в целом занимает консервативную позицию в вопросе управления  и принятия 

всех видов рисков.  

Рыночный риск — риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятными 

движениями финансовых рынков. Источниками рыночных рисков являются 

макроэкономические показатели финансовой системы.   

Снижение инвестиционных рисков - рыночного, процентного, ликвидного, валютного, 

кредитного, странового и правового, - осуществляется посредством диверсификации 

инвестиционного портфеля и хеджирования рисков на основе производных- хеджирующих 

инструментов, разрешенных уполномоченным органом, в порядке, предусмотренном 

Политикой хеджирования финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных 

активов. 

 

Анализ рисков, обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского 

процента: 

 Данные факторы могут повлиять на доходность Фонда, вследствие чего возможно 

уменьшение инвестиционного дохода, неисполнение обязательств перед вкладчиками. В силу 

значительного влияния экономических и финансовых условий, преобладающих в настоящее 

время на рынках, возможен пересмотр портфелей, который осуществляется на основе оценки 

широкого ряда экономических факторов - рост ВВП, прогноз процентных ставок, оценка 

текущей ликвидности рынка, прогноз уровня инфляции, уровень и темп роста корпоративного 

и государственного внешнего долга, валютные курсы, прибыльность компаний и другие. 

 

Анализ рисков, связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции: 

 На пенсионном рынке действуют 14 пенсионных фондов, предоставляющих схожие 

услуги, в результате чего Фонд подвержен рискам, связанных с изменением конъюнктуры 

рынка пенсионных услуг, с конкурентной способностью предоставляемых услуг. 

 

Анализ рисков, связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением 

законодательства: 

 Риск изменения законодательства - правовые риски, которые включают в себя 

изменения законодательства, несовершенство законодательства. Изменение политической 

ситуации в стране, а также изменение нормативно- правовой базы дальнейшего развития 

накопительной пенсионной системы, могут негативно повлиять на состояние пенсионной 

системы  Казахстана. 

 

Анализ рисков, связанных с социальными факторами: 

 Данный риск связан с социальными и демографическими факторами. Демографические 

риски – риски, связанные с ухудшением демографической ситуации (сокращение численности 
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населения, низкая рождаемость). Изменения социальной структуры вкладчиков могут повлечь 

снижение объемов входящих поступлений в результате снижения уровня доходов населения в 

стране. 

  

4. Финансовое состояние общества 
  

27. Инвестиции. 

 

 

Инвестиционная стратегия по собственным активам 

 

Инвестиционная стратегия по собственным активам Фонда направлена на обеспечение 

сохранности инвестиций и поддержание ликвидности инвестиционного портфеля. При этом 

Фонд придерживается такой политики инвестирования, которая может позволить обеспечить 

сохранность реальной стоимости собственных активов и соответственно, высокий уровень их 

ликвидности. Для достижения данной цели Фонд избирает стратегию, предполагающую 

инвестирование собственных активов в финансовые активы Республики Казахстан и/или 

иностранных государств. Все сделки с государственными ценными бумагами Республики 

Казахстан, осуществляемые Фондом за счет собственных активов на первичном рынке и 

признаваемые в соответствии с законодательством об акционерных обществах крупными 

сделками, считаются совершаемыми с разрешения Совета директоров Фонда на основании 

Инвестиционной декларации без дополнительного получения разрешения Совета директоров 

по каждой сделке.  

Основу структуры портфеля инвестиций, осуществленных за счет собственных средств 

Фонда, составляют депозиты в банках второго уровня, государственные ценные бумаги 

Республики Казахстан и операции РЕПО. Цель портфеля, состоящего из государственных 

ценных бумаг Республики Казахстан и операций РЕПО, заключается в поддержании 

ликвидности активов, необходимой для выполнения текущих обязательств Фонда. Цель 

депозитного портфеля заключается в получении инвестиционного дохода в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. Собственные активы (СА) могут быть инвестированы Фондом 

по своему усмотрению в иные финансовые инструменты в соответствии с действующим 

законодательством и внутренними нормативными документами Фонда 

 

Базовые показатели инвестиционной деятельности и структура  

портфеля инвестиций по собственным активам 

 

 

Таблица 1. 

в тенге 

  31.12.2007 г. 30.09.2008 г.   

 Текущая стоимость 

Доля от 

СА, % Текущая стоимость Доля от СА, % Изменение, % 

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

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

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

Итого вложения в 

ценные бумаги и 

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

Средняя доходность 4,93%   7,01%   2,08% 

Средняя дюрация 0,18   0,21   0,03 
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 С 2007 года по сентябрь 2008 года текущая стоимость собственных активов выросла на 

18,65%. За рассматриваемый период доля ГЦБ в структуре собственных активов уменьшилась 

с 83,37% до 82,75%. В текущем году депозитная база выросла с 15,44% до 16,52%. 

 Остатки на счетах по собственным активам снизились с 1,19% до 0,73%. 

 

Сведения об инвестициях по собственным активам с указанием даты приобритения 

 

Таблица 2. ГЦБ          в тенге 

Наименование НИН 

Дата 

покупки 

Дата 

погашения 

Текущая 

стоимость 

НОТЫ НБРК  KZW1KD281510 05.09.2008 03.10.2008 254 126 231,44 

НОТЫ НБРК KZW1KD281528 12.09.2008 10.10.2008 3 251 242 032,53 

НОТЫ НБРК 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 (до 

погашения) KZK1KY010885 22.05.2008 21.05.2009 279 311 700,00 

МЕОКАМ-48 (до 

погашения) KZK2KY040345 12.05.2008 27.12.2009 229 084 972,14 

МЕОКАМ-24 (до 

погашения) KZK2KY020719 14.05.2008 14.05.2010 412 844 444,44 

 

Таблица 3. Депозиты        в тенге 

Наименование Дата покупки 

Дата 

погашения Текущая стоимость 

АО «Казинвестбанк» 11.06.2008 11.12.2008 103 732 876,71 

АО «Казинвестбанк» 06.05.2008 06.11.2008 104 931 506,85 

АО «Нурбанк» 01.07.2008 30.06.2009 392 717 827,30 

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

 

 

28. Дебиторская задолженность.  

 

1) наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед акционерным 

обществом долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность в размере пяти и 

более процентов от балансовой стоимости активов общества: 

 

 

По состоянию на 01 октября 2008г. дебиторской задолженности в размере пять и более 

процентов от балансовой стоимости активов общества не имеется. 

 

2) информация по срокам погашения дебиторской задолженности: 

 

Нет, так как по состоянию на 01 октября  2008г. дебиторской задолженности в размере 

пять и более процентов от балансовой стоимости активов общества не имеется. 

 

3) суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся 

поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам: 

 

Нет, так как по состоянию на 01 октября 2008г. дебиторской задолженности в размере пять 

и более процентов от балансовой стоимости активов общества не имеется. 
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29. Активы. 

В данном пункте необходимо представить описание имущества общества, стоимость 

которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов. 

 

АО «НПФ «ГНПФ» не обладает имуществом, стоимость которого составляет пять и более 

процентов от балансовой стоимости его активов.  

 

 

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.  
 

По состоянию на 01 октября 2008г. уставный капитал АО «НПФ «ГНПФ» сформирован в 

сумме   1 012 771 тыс. тенге.  

 

     По состоянию на 01 октября 2008г. собственный капитал АО «НПФ «ГНПФ»  составил 

7 131 782 тыс. тенге. 

 

 

31. Займы. 

 

В течение отчетного периода АО «НПФ «ГНПФ» не осуществляло заемных операций и 

обязательств по займам не имеет.  

 

 

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной 

деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы): 

  

По состоянию на 01 октября 2008 года АО «НПФ» ГНПФ» не имеет задолженности перед 

кредиторами, превышающими пять и более процентов от балансовой стоимости активов 

общества. 

 

 

5. Финансовое состояние финансовых организаций 
 

  

33. Межбанковские займы (заполняется банками). 

 

Нет.  

34. Вклады (заполняется банками). 

 

Нет. 

 

 

35. Описание структуры каждого действующего выпуска облигаций, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. 

 

Нет. 

 

 

36. Сведения об условиях действующих международных займов (сумма, график 

погашения, размер вознаграждения), превышающих пять процентов от балансовой 

стоимости активов акционерного общества, и о привлеченных и исполненных 
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международных займах в размере, превышающем пять процентов от балансовой 

стоимости его активов, за последние три года. 

  

Нет. 

 

 

37. Сведения об имеющихся у акционерного общества открытых кредитных линиях, 

полученных от других организаций, с указанием их наименования, адреса, суммы 

кредита, ставки вознаграждения, даты погашения и целевого использования. 

 

Нет. 

  

 

38. Анализ финансовых результатов.   

 

    Прогноз прибылей и убытков                                       за 2007г.        за 9 месяцев 2008г. 

39. Структура доходов и расходов за последние два года. 

 

Структура доходов/расходов АО «НПФ «ГНПФ» представлена в следующем виде: 

 

  

 с 01.01.2007 по 

30.09.2007  

 с 01.01.2008 по 

30.09.2008  

  (тыс. тенге) 

Доход (убыток) от реализации продукции и оказания 

услуг, в том числе: 2,004,459 2,270,123 

- комиссионное вознаграждение от инвестиционного 

дохода 1,310,551 1,375,834 

- комиссионное вознаграждение от пенсионных активов 693,908 894,288 

Доходы от финансирования, в том числе:  187,312 306,634 

- доходы по вознаграждениям  69,694 71,432 

Доход (убыток) от реализации продукции и оказания 

услуг 

3,095,222 2,270,123 

Себестоимость реализованной продукции и оказания 

услуг 

  

Валовая прибыль  3,095,222 2,270,123 

Доходы от финансирования 270,403 306,634 

Прочие доходы 2,668 4,270 

Административные расходы 1,348,094 1,119,404 

Расходы по реализации продукции и оказанию услуг   

Расходы на финансирование   

Прочие расходы  5,024 918 

Доли прибыли/убытка дочерних организаций, 

учитываемых по методу долевого участия 

  

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой 

деятельности  

2,015,175 1,460,705 

Прибыль (убыток) от прекращения деятельности   

Прибыль (убыток)  до налогообложения  2,015,175 1,460,705 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 578,915 360,463 

Чистая прибыль (убыток)  1,436,260 1,100,242 
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- прочие доходы от финансирования 117,618 235,202 

Прочие доходы  561 4,270 

Административные расходы, в том числе: 788,675 1,119,404 

- оплата труда работников 286,669 532,396 

- отчисления от оплаты труда  39,254 46,520 

- амортизация основных средств и нематериальных 

активов 87,871 55,903 

- обслуживание и ремонт основных средств и 

нематериальных активов 6,953 14,636 

- коммунальные расходы 5,797 9,983 

- командировочные расходы, всего 3,871 8,168 

- представительские расходы 312 195 

- расходы на повышение квалификации работников 6,528 7,035 

- расходы на содержание Совета директоров 1,250 2,624 

- расходы по налогам 2,302 1,689 

- канцелярские и типографские расходы 14,133 13,087 

- услуги связи 101,447 59,191 

- расходы на охрану 5,305 9,052 

- консультационные (аудиторские) и информационные 

услуги 60,963 58,684 

- банковские услуги 70,898 73,085 

- штрафы, пени 935 747 

- убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, 

недостача ТМЗ - 286 

- расходы на проведение праздничных, культурно-массовых 

и спортивных мероприятий 1,640 1,461 

- расходы по аренде 46,054 73,530 

- расходы на страхование - 6,590 

- прочие расходы  46,492 144,541 

Прочие расходы, в том числе:  3,739 918 

- расходы по выбытию активов  2,553 891 

- реализованные расходы от курсовой разницы 31 - 

прочие расходы 1,156 27 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 535,052 360,463 

 

 

 

40. Расчеты финансовых коэффициентов, которые, по мнению акционерного 

общества, являются наиболее важными и характеризуют деятельность общества. 

 

По состоянию на 01 октября 2008 г. собственный капитал Фонда составил 7 131 782 тыс. 

тенге, Собственные активы Фонда на рассматриваемую дату составили 7 259 134 тыс. тенге. 

По итогам 9 месяцев 2008 г. чистый доход составил 1 100 242 тыс. тенге. 

Коэффициент текущей ликвидности по собственным средствам на 01 октября.2008 г. 

составил  55.5%.  

Показатель рентабельности составил 98.3%, коэффициент покрытия расходов 2,3.  

Балансовая стоимость акции (BV) по итогам 9 месяцев 2008 года составила 1 283.8 тенге 

на 1 акцию, доход на 1 акцию (EPS) составил 198.1 тенге, дивиденд на 1 акцию составил 99 

тенге. 

 

Наименование показателей 
на 

01.01.2008 

на 

01.04.2008 

на 

01.07.2008 

на 

01.10.2008 
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Чистый доход (убыток), тыс.тенге 1 436 260 200 690 712 049 1 100 242 

Собственные активы, тыс.тенге 6 127 886 6 315 896 6 890 077 7 259 134 

Собственный капитал, тыс.тенге 6 038 902 6 232 354 6 745 216 7 131 782 

Коэф. текущей ликвидности (покрытия) по 

собственным средствам 
67.0 73.6 46.3 55.5 

Доходность активов (ROA), в % 23.4 3.2 10.3 15.2 

Доходность капитала (ROE), в % 23.8 3.2 10.6 15.4 

Коэффициент рентабельности, в % 106.5 74.6 95.1 98.3 

Коэффициент покрытия расходов 

(доходы/расходы) 
2.5 2.1 2.4 2.3 

 

Стабильная и эффективная деятельность Фонда позволяет получать стабильный доход и, 

как следствие, прирастает капитал и доходность собственных активов, величина которых 

прямо пропорциональна доходности акции, а значит и росту выплаты дивидендов на акцию. 

Эффективность осуществления управления собственными активами  отражает показатель 

доходности собственного капитала – 15.4%. 

 

 

41. Значения пруденциальных нормативов и других обязательных к исполнению 

норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан на дату 

проспекта выпуска акций. 

 

Пруденциальные нормативы, установленные для накопительных пенсионных фондов, 

организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами и 

организаций совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг  по 

соблюдению размера достаточности собственного капитала, соответствуют  требованиям, 

установленным уполномоченным органом. 

- доходность по пенсионным активам (коэффициент номинальной доходности, К2): 

4,39% - за 12 месяцев, 20,38 - за 36 месяцев, 28,00 - за 60 месяцев (при нормативе для периода 

60 месяцев – не ниже 26,24); 

- пруденциальный норматив «Достаточность собственного капитала» – 0,06 (при 

нормативе – не ниже 0,04). 

 

 

42. Объем и количество выданных гарантий за шесть последних месяцев до 

принятия обществом решения о выпуске акций. 

Нет. 

 

 

43. Иная информация, касающаяся возможных обязательств акционерного общества, 

которые могут возникнуть в результате выданных им ранее гарантий, судебных исков. 

 

Нет. 

 

 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг  

(для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия  Закона Республики 

Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года) 
  

44. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается: 
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1) общее количество, вид, и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, 

форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг, государственный регистрационный номер, дата государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг. В случае аннулирования выпуска акций - дата 

аннулирования и причина принятия такого решения: 

3) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг: 

 
Орган, 

осуществивши

й 

государственну

ю регистрацию 

выпуска 

ценных бумаг 

Общее 

количест

во 

(штук) 

Номинал

ьная 

стоимост

ь 

(тенге) 

Форма 

выпуска 
Вид Государ

ственны

й 

регистр

ационн

ый 

номер 

дата 

государствен

ной 

регистрации 

выпуска 

ценных бумаг 

дата 

начала 

периода 

размещени

я ценных 

бумаг 

дата 

окончания 

периода 

размещени

я ценных 

бумаг 

аннул

ирова

ния 

выпус

ка 

акций 

Национальная 

комиссия 

Республики 
Казахстан по 

ценным бумагам  

100 000 100 бездокум

ентарная 

Простые 

именные 

акции 

А3215 13.04.1998 г.  13.04.1998г.  13.04.1998г.  _ _ _ _  

Национальная 

комиссия 
Республики 

Казахстан по 
ценным бумагам 

1 700 000 100 бездокум

ентарная 

Простые 

именные 
акции 

А3215-1 24.04.2001 г. 24.04.2001г. 01.05.2001г.  _ _ _ _   

Агентство 

Республики 

Казахстан по 
регулированию 

и надзору  

финансового 
рынка и 

финансовых 

организаций  

5 000 000 100 бездокум

ентарная 

Простые 

акции 

А3215 09.07.2004г. 09.07.2004г. 05.11.2004г.  _ _ _ _   

Агентство 

Республики 

Казахстан по 
регулированию 

и надзору  

финансового 
рынка и 

финансовых 

организаций 

5 555 000 100 бездокум

ентарная 

Простые 

акции 

А3215 03.03.2006г. 03.03.2006 г. 31.05.2007 г. 

 

 _ _ _ _    

Агентство 
Республики 

Казахстан по 

регулированию 
и надзору  

финансового 
рынка и 

финансовых 

организаций 

8 680 000 100 бездокум
ентарная 

Простые 
акции 

А3215 18.12.2008г. 18.12.2008г. 27.01.2009г.  _ _ _ _    

Комитет по 

контролю и 

надзору 

финансового 
рынка и 

финансовых 

организаций 
Национального 

Банка 

Республики 
Казахстан 

9 444 873 100 бездокум

ентарная 

Простые 

акции 

А3215 10.12.2012г. 10.12.2012г. 27.12.2012г. _ _ _ _ 

 

 

 

4) дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения 

аукционов или подписки, а также дата утверждения общим собранием акционеров 

методики определения стоимости ценных бумаг при их выкупе обществом: 

 

«Правила   проведения аукционов и подписки ценных бумаг акционерного общества 

«НПФ «ГНПФ»  на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан» 
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утверждены решением Совета  директоров АО «НПФ «ГНПФ» 11 марта 2008г., протокол № 2.  

«Правила выкупа АО «НПФ «ГНПФ» размещенных акций и методика определения 

стоимости выкупаемых акций» утверждены Общим собранием акционеров  АО «НПФ 

«ГНПФ» 31 июля 2007г., протокол № 2.  

 

5) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед 

держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по 

облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и 

привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных 

обязательств и дате просрочки их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В 

случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо 

указать причины и меры принятые обществом для погашения указанной 

задолженности: 

 

Нарушения не допускались. 

 

6) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или 

выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать 

государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия 

решения: 

 

Размещение или обращение акций АО «НПФ «ГНПФ» не приостанавливалось, выпуск 

акций не признавался несостоявшимся. 

 

7) даты погашения и общий размер выплат по облигациям с указанием суммы денег, 

привлеченных в результате размещения облигаций: 

 

В соответствии с действующим законодательством РК АО «НПФ «ГНПФ» не 

осуществляет выпуск облигаций. 

 

8) сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, 

привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из 

двух последних финансовых лет: 

 

23.05.2011г. Годовое общее собрание акционеров АО «НПФ «ГНПФ» приняло решение о 

невыплате дивидендов за 2010 финансовый год и направлении дохода на дальнейшее развитие 

общества, протокол №1. Размер дивиденда на одну простую акцию составил 379, 15 тенге. 

05.04.2012г. решением акционера АО «НПФ «ГНПФ» принято решение о невыплате 

дивидендов за 2011 финансовый год и направлении дохода на дальнейшее развитие общества, 

Годовое решение акционера №2. Размер дивиденда на одну простую акцию составил 248,234 

тенге. 

 

9) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 

общества, включая наименования организаторов торгов с указанием количества ценных 

бумаг, размещенных на организованном и неорганизованном рынке: 

 

Торговля акциями АО «ЕНПФ» не осуществляется на организованных рынках ценных 

бумаг.  

На неорганизованном рынке ценных бумаг было размещено 9 444 873 штук простых акций 

АО «ЕНПФ».    
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44-1. В случае если акции общества обращаются на организованном рынке ценных 

бумаг, необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций 

за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных 

года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска 

акций. 

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о 

балансовой стоимости акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, 

за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть 

месяцев до даты окончания размещения акций (на 1 число месяца). 

 

Акции АО «ЕНПФ» не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.  

Расчет балансовой стоимости акций производился следующим образом:  

S= E/Q, где: 

S – стоимость одной акции; 

E – балансовая стоимость собственного капитала; 

Q - общее количество размещенных акций. 

 

 

Информация об истории балансовой стоимости акций за последние три 

завершенных года с разбивкой по годам: 

Период 

Балансовая стоимость 

собственного капитала 

(тенге) 

Общее количество 

размещенных акций 

Стоимость одной 

акции (тенге) 

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

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

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

 

Информация об истории балансовой стоимости акций за последние два 

завершенных года с разбивкой по кварталам:  

Период 

Балансовая стоимость 

собственного капитала 

(тенге) 

Общее количество 

размещенных акций 

Стоимость одной 

акции (тенге) 

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

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

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

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

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

01.07.2013г. 15 512 135 933,86 9 444 873 1642,39 
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01.10.2013г. 16 509 197 546,36 9 444 873 1747,95 

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

 

Информация об истории балансовой стоимости акций за последние шесть месяцев 

до даты окончания размещения акций (на 1 число месяца): 

Период 

Балансовая стоимость 

собственного капитала 

(тенге) 

Общее количество 

размещенных акций 

Стоимость одной 

акции (тенге) 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

7. Сведения о выпуске объявленных акций 
  

45. Сведения об акциях: 

 

1 Количество, виды акций 9 489 248 штук простых акций                

 

2 Количество, виды акций, размещенных 

среди учредителей 

100 000 штук простых именных  акций 

3 Номинальная стоимость одной акции, 

оплачиваемой учредителями 

100  тенге 

4 Гарантированный размер дивиденда по 

привилегированным акциям 

АО «ЕНПФ» привилегированные акции 

не выпускает  

 

 

 

46. Конвертируемые ценные бумаги общества. 

 

АО «НПФ «ГНПФ» не предусматривает выпуск конвертируемых акции. 

 

 

47. Сведения о платежном агенте. 

 

АО «НПФ «ГНПФ» платежного агента не имеет. 

 

48. Сведения о регистраторе акционерного общества. 
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Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" (АО "Единый регистратор 

ценных бумаг"), место нахождение: г. Алматы, пр.Абылай хана,д.141, тел. (727) 272 47 60, 272 

69 96. Свидетельство о государственной регистрации №113543-1910-АО выдано 11.01.2012г. 

Договор №00071-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 31.08.2012г.  

 

 

8. Дополнительные положения 
  

49. Сумма затрат на выпуск акций. 

 

Затрат на выпуск акций не производилось.  

 

 

50. Информация для инвесторов. 

 

Инвесторы могут ознакомиться с Уставом, настоящим проспектом, а также с изменениями 

и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций по адресу: 

Республика Казахстан, A15T6M5, город Алматы, Бостандыкский район, пр. Нурсултан 

Назарбаев, дом 223, н.п. 247, акционерное общество «Единый накопительный пенсионный 

фонд», Юридический департамент, тел.+7 (727) 331-66-99. 

Средства массовой информации для публикации информации о деятельности АО «ЕНПФ» 

– интернет – ресурс АО «ЕНПФ» www.enpf.kz. 

 

 

Председатель Правления                                                                       Ерденаев Р.С. 

 

 

 

Главный Бухгалтер                                                                                Куатова А.Ш. 

 


