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2«ТДҰА» АҚ-НЫ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ

«ТДҰА» АҚ-ны жекешелендіру процесі екі кезеңге бөлінген:

1. Сату алдындағы дайындық; 

2. Инвесторды іздестіру.

Бірінші кезең бойынша жұмыстар жүргізілуде:

 Осыған байланысты Холдинг «Аксенчер» ЖШҚ-мен (бұдан әрі – Аксенчер) 2018 жылғы 9 ақпанда ТДҰА бизнес-модельдерін

қайта ұйымдастыру бойынша консультациялық қызметтерді сатып алу туралы шарт жасасты.

 2018 жылғы сәуірдің соңында Аксенчер ТДҰА мақсатты моделі бойынша ұсынымдар мен қайта ұйымдастырудың жол

картасын әзірлейді.

 Одан кейін Аксенчер 2018 жылғы қыркүйектің соңына дейін ТДҰА-ны қайта ұйымдастыру бойынша жол картасын енгізуге

көмек көрсетеді.

 1 кезең аяқталар уақытта Холдинг технологияларды трансферттеу саласында халықаралық компаниялар қатарынан
инвесторды немесе стратегиялық әріптесті іздестіре бастайды.

 Стратегиялық серіктесті немесе инвесторды таңдау 2018 жылдың соңына дейін өткізіледі.



3«ҚТҚЖБ» АҚ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ

Жекешелендіру мақсаты – банк қызметінің тиімділігін арттыру, заманауи технологияларды және жаңа

банктік өнімдерді енгізу үшін қаржы қызметтері мен ипотекалық кредит беру саласынан халықаралық
инвестор тарту.

Инвесторды іздестіру бойынша жұмыстар жүргізілуде:

 Инвесторды іздестіру және Банк акцияларын сату бойынша мәмілелерді сүйемелдеу үшін «ScholzvonGleich» ЖШС қаржы
консультанттарымен 2017 жылғы мамырда шарт жасалған;

 Қаржы Консультанты 420-дан астам әлеуетті инвесторларға және стратегиялық серіктестерге инвестициялық
меморандумдар мен инвестициялық ұсыныстарға сауалдар дайындап жіберген, қызығушылық білдірген олардың 249-ымен

алдын ала келіссөздер өткізген;

 2017 жылдың соңындағы жағдай бойынша 14 әлеуетті инвестор, оның ішінде 7 шетелдік қаржы инвесторы одан әрі
келіссөздер өткізуге және кешенді дью дилидженс өткізуге қызығушылық танытқандарын растады;

 2018 жылдың ортасына дейін әлеуетті инвесторлармен бірлесе, Банк қызметіне кешенді қаржылық, заң және салықтық
сараптама өткізу жоспарлануда, ол аяқталғаннан кейін мүдделі инвесторлардан мәміле өлшемдерімен түпкілікті
ұсыныстар алу жоспарлануда;

 Мәмілені қаржылық жағынан жабу 2018 жылдың соңына жоспарланып отыр.



4«ТДҰА» АҚ АКТИВТЕРІ

№ Актив атауы Сату нысаны Үлесі

Сатылған активтер:

1 «Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ технопаркі» ЖШС Аукцион түріндегі электронды сауда 39%

Жойылудағы активтер:

2 «Тау-кен-металлургия жабдығы конструкторлық бюросы» ЖШС Жою 100%

3 «Мұнайгаз жабдығы конструкторлық бюросы» ЖШС Жою 100%

4 «Көліктік машина жасау конструкторлық бюросы» ЖШС Жою 100%

5 «Ауыл шаруашылықмашина жасау конструкторлық бюросы» ЖШС Жою 100%

Аукцион түрінде электронды саудаға қойылатын активтер:

6 «Технопарк Сары-Арқа» ЖШС Қор биржасы 84,3%

7 «Технопарк «Алгоритм» ЖШС Қор биржасы 35,6%

8 «Алтай» Шығыс Қазақстан өңірлік технопаркі» ЖШС Қор биржасы 50,3%



5«ҚИҚ» АҚ АКТИВТЕРІ

№ Актив атауы Сату нысаны Үлес

Сатылған активтер:

1 «МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп» АҚ Аукцион нысанындағы электронды сауда 39%

2 «А-КБК» ЖШС Аукцион нысанындағы электронды сауда 100%

3 «Pams Pipe» АҚ Аукцион нысанындағы электронды сауда 100%

4 «Ертіс химия-металлургия зауыты» АҚ Аукцион нысанындағы электронды сауда 44,57%

Жойылудағы активтер:

5 «White Fish of Kazakhstan» АҚ Банкроттық және жою рәсімдері 42,34%

6 «Орал металл конструкциялары және цинктеу зауыты» АҚ Банкроттық және жою рәсімдері 29,77%

Қор биржасында саудаға қойылған активтер:

7 «Раннила Казахстан» АҚ Қор биржасы 44%


