


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ» 

акционерлік қоғамының 

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 
 

 

Акцияларды орналастыру  

қорытындылары туралы  

ЕСЕП 

 

 

 
 

 

 

 
Уәкілетті органның акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға 

акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте жазылған акцияларды сатып алуға қатысты 

қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін 

растамайды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары акцияларды орналастыру қорытындылары 

туралы есептегі барлық ақпараттың дәйекті және акционерлік қоғам мен оның орналастырылатын 

акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтын болып табылатынын растайды. 

 

 

 

Астана қ. – 2016 жыл 



1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері: «Аграрлық несие корпорациясы» 

акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ., Алматы ауданы, Иманов 

көшесі, 11 «Нұрсаулет-1» бизнес-орталығы. 

 

2. Қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер: қоғамды 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және 

нөмірі, сондай-ақ оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның 

атауы: мемлекеттік тіркеу Астана қ. Әділет департаментімен жүргізілген. Заңды тұлғаны 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік 25 тамыз 2003 ж. № 9609-1901-АО.  

 

3. Жарияланған акциялар шығару мемлекеттік тіркелген (жарияланған акциялар 

санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу 

туралы куәліктің ауыстырылған) күні және жарияланған акциялар шығаруды 

мемлекеттік тіркеу нөмірі. 

2016 жылғы 25 наурыздағы № А4521. Жарғылық капиталдың ұлғаюына байланысты 

куәліктер ауыстырылған. 

 

4. Қаржылық есептіліктің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті 

капиталы туралы мәліметтер. 

13.09.2016 ж. жағдай бойынша жарғылық капитал 117 377 371 мың теңге көлем құрады. 

13.09.2016 ж. жағдай бойынша меншікті капитал 110 958 154 мың теңге көлем құрады. 

 

5. Акциялардың шектеусіз инвесторлар тобының арасында орналастырылғаны 

туралы хабарламаның жарияланған күні көрсетіле отырып, қоғам осы хабарламаны 

орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары. 

Акцияларды орналастыру қоғам акционерлерінің арасында ғана жүргізіледі, осыған 

байланысты акцияларды орналастыру туралы хабарламалар БАҚ жарияланған жоқ.   

 

6. Қоғамның өз акционерлеріне олардың қоғам акцияларын артықшылықпен сатып 

алу құқығына сәйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын қоғамның 

жарғысында көзделген мынадай тәсiлдердiң бiрiмен: 

1) хабарламаны жіберу күнін және акционердің осы хабарламаны алған күнін 

көрсете отырып жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы: 

- 2016 жылғы 10 маусымдағы № 22-17/2317-1 хат; 

- акционер хабарламаны алған күні – 2016 жылғы 13 маусымдағы. 

 

2) көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және 

жарияланған күнін көрсете отырып бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау 

арқылы жеткiзгенi туралы ақпарат: жоқ. 

 

7. Жарияланған акциялар туралы мәліметтер: 

1) жарияланған акциялардың, оның ішінде жай және артықшылықты акциялардың 

жалпы саны: 

жай акциялар: 117 377 371 (жүз он жеті миллион үш жүз жетпіс жеті мың үш жүз жетпіс 

бір) дана; 

артықшылықты акциялар: жоқ; 

 

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері: жоқ; 

 

8. Аукциондарды немесе жазылуды өткізу талаптары мен тәртібі туралы қоғамның 

ішкі құжатының қабылданған және бекітілген күні туралы мәліметтер: жоқ. 

 

9. Қоғамның акцияларын қор биржасының ресми тізіміне (бар болса) енгізу күні: 

жоқ. 
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10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер: 

1) есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша түрлері бойынша орналастырылған 

және орналастырылмаған акциялардың саны: 

орналастырылған акциялар, олардың ішінде: 

жай акциялар: 117 377 371 (жүз он жеті миллион үш жүз жетпіс жеті мың үш жүз жетпіс 

бір) дана; 

артықшылықты акциялар: жоқ; 

орналастырылмаған акциялар, оның ішінде: 

жай акциялар: жоқ; 

артықшылықты акциялар: жоқ. 

 

2) қоғамның директорлар кеңесінің («Қазақстан Республикасындағы банктер және 

банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 

(бұдан әрі - Банктер туралы заң) 17-2-бабына сәйкес жарияланған акциялар санын 

ұлғайту жағдайын қоспағанда) есепті кезеңде орналастырылатын акциялардың санын 

және оларды орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күні: 

Жалпы сомасы  23 150 000 000 (жиырма үш миллиард жүз елу миллион ) теңгеге бір акция 

үшін 1000 теңге орналастыру бағасы бойынша саны 23 150 000 (жиырма үш миллион жүз елу 

мың) дана жай акция қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру туралы "ҚазАгро" 

ҰБХ" АҚ Басқармасының 2016 жылғы 10 маусымдағы № 30 шешімі. 

 

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің Банктер туралы заңның 17-2-бабы негізінде 

банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы шешімі қабылданған күн: 

Қоғам екінші денгейлі банк болмағандықтан, Банктер туралы Заңның 17-2-бабы негізінде 

жарияланған акцияларын сатып алу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі 

қабылданмаған. 

 

4) түрлері бөлігінде есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны: 

орналастырылған акциялар, олардың ішінде: 

жай акциялар: 23 150 000 (жиырма үш миллион жүз елу мың) дана; 

артықшылықты акциялар: жоқ; 

орналастырылмаған акциялар, оның ішінде: 

жай акциялар: жоқ; 

артықшылықты акциялар: жоқ. 

 

5) бір жай және артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, акцияларды сатып 

алу туралы шешім қабылданған күнін, сондай-ақ қоғам орналастырылған акцияларды 

(сатып алудың әрбір түрі бойынша жеке) сатып алуға шеккен шығыстарын көрсете 

отырып, қоғамның бастамасы және (немесе) акционерлердің талап етуі бойынша есепті 

кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған акциялардың саны: қоғам акциялар сатып алған 

жоқ. 

 

11. Қоғам ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып 

алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы 

немесе құрылтай жиналысы бекіткен күн: 

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ  сатып алған кезде олардың құнын айқындау 

әдістемесі «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 

07.09.2007 ж. № 6 хаттама шешімімен бекітілген. 

 

12. Акцияларды орналастырудың есепті кезеңінде акцияларды орналастыру (сату) 

тәсілдері: 

1) акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы 

қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете 

отырып, артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша: 23 150 000 (жиырма үш миллион 

jl:51003931.17020000%20
jl:51003931.17020000%20
jl:51003931.17020000%20
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жүз елу мың) жай акция, орналастыру бағасы 1 000 (бір мың) теңге, ақы төлеу сомасы           

23 150 000 000 (жиырма үш миллиард жүз елу миллион) теңге; 

 

2) жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарда): 

акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналды құнын, ақы төлеу сомасын көрсете 

отырып, құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін): жоқ. 

акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете 

отырып, өзге инвесторлар арасында орналастыру арқылы: жоқ. 

 

3) аукцион арқылы: 

акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы және соңғы сауда-

саттықтарды өткізу күнін, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта орналастырудың 

ең аз және ең жоғары бағасын, есепті кезеңдегі бір жай және артықшылықты акцияның 

нарықтық құнын (егер ол есептелген болса) көрсете отырып, ұйымдастырылған бағалы 

қағаздар нарығында: жоқ. 

аукционды өткізу күнін, акциялардың түрін, санын және ақы төлеудің жалпы сомасын 

көрсете отырып, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында: жоқ. 

 

4) айырбасталатын бағалы қағаздардың санын, бағалы қағаздарды не қоғамның 

өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастауды жүргізу күнін көрсете отырып, 

қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды және (немесе) қоғамның ақшалай 

міндеттемелерін айырбастау арқылы не туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің 

аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы 

қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялар санын, Қазақстан 

Республикасының, сондай-ақ заңнамасына сәйкес туынды бағалы қағаздарды 

орналастыру жүзеге асырылған мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында сатып алуға 

ұсынылған акциялар санын көрсете отырып): жоқ. 

 

13. Акциялардың санын және ақы төлеу сомасын көрсете отырып, оларға ақы төлеу 

тәсілі: 

1) ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуiн растайтын 

төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелерi, төлем сомасы және төлеушiнiң 

атауы көрсетiлуi тиiс): 23 150 000 (жиырма үш миллион жүз елу мың) жай акция үшін 

жалпы сомасы 23 150 000 000 (жиырма үш миллиард жүз елу миллион) теңге. 

Төлем күні 

Акцияларға ақы төленгенін 

растайтын төлем құжатының 

деректемелері  

Төлем сомасы 

(теңге) 
Төлеушінің атауы 

13.06.2016 ж. № 58698324 төлем тапсырмасы 4 000 000 000 «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 

14.06.2016 ж. № ST-000175 төлем тапсырмасы 7 065 000 000 «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 

28.06.2016 ж. № ST-000252 төлем тапсырмасы 4 300 000 000 «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 

11.07.2016 ж. № 59454966 төлем тапсырмасы 2 215 000 000 «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 

12.08.2016 ж. № ST-000239 төлем тапсырмасы 2 285 000 000 «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 

08.09.2016 ж. № ST-000001 төлем тапсырмасы 3 285 000 000 «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 

ҚОРЫТЫНДЫ:  23 150 000 000  

 

2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекен-жайын, 

бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірін және олардың санын, 

бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, 

мәміленің тіркелу күнін көрсету қажет): жоқ. 

 

3) зияткерлік қызметтің нәтижесіне құқығымен (бағалаушының атауын, бағалау 

туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті қабылдау-өткізу 

актісі туралы мәліметтерді көрсету қажет): жоқ. 
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4) мүлiктiк құқықтармен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу 

күнін, бағалау сомасын, мүлiктi қабылдау-өткiзу актiсiнің күнін көрсету қажет): жоқ; 

 

5) бағалы қағаздарды және өзге де ақшалай міндеттемелерді қоғамның 

орналастырылатын жай акцияларына айырбастау жолымен (бағалаушының атауын, 

бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын көрсету қажет): жоқ. 

 

6) қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өзге тәсілмен (бағалаушының атауын, 

бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын көрсету қажет): жоқ. 

 

14. Қоғамның акцияларын орналастыру кезінде қоғам опцион шартын жасаған 

жағдайда, опцион құны, опцион шарты жасалған қоғам акцияларының саны, опционды 

орындау бағасы: опциондар жасалған жоқ. 

 

15. Қоғам акцияларын шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) 

туралы ақпарат. 

1) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің 

қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық 

консорциумның қатысушылары: акциялар орналастыру үшін андеррайтерлер тартылған 

жоқ; 

 

2) андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі: жоқ. 

 

3) андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге 

орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық көрсетілімде және орналастырылатын 

әрбір акцияға төленген (төленетін) комиссиялық сыйақылар туралы, сондай-ақ 

шығыстар туралы басқа да мәліметтер: акция орналастыру үшін тіркеушінің 0,2 % 

сыйақысы (бірақ 20 000 теңгеден аспау керек) көзделген. Осы есеп уақытында акциялар 6 рет 

оранластырылды, оған 120 000 теңге төленді. Орналастырудың жалпы көлемінен процентпен 

өкілдерге төленген комиссиялық сыйақынысы көлемі - 0,0005 %. Орналастырудың әрбір 

акцияға комиссиялық ақының көлемі – 0,005 тенге (әлде 0,0005 %); 

 

4) шығару, орналастыру және листингке енгізу шығасыларының негізгі санаттары. 

Көрсетілген шығасыларды қоғамның өзі төлемеген жағдайда, оларды төлейтін тұлға 

көрсетіледі: жоқ. 

 

5) андеррайтерлерді тартпастан және орналастырудың болашақ жоспарынсыз есепті 

кезеңде орналастырылған акциялардың саны: андеррайтерлерді тартпастан есепті кезеңде 

орналастырылған акциялардың саны 23 150 000 (жиырма үш миллион жүз елу мың) жай акция 

құрады. Есепті кезеңде қоғамның жарияланған акцияларының толық орналастыруы. 

 

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер: 

1) тиісті шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының 

деректемелеріне сілтеме жасай отырып, төлем жүзеге асырылған аяқталған қаржы 

жылының қорытындылары бойынша жай және артықшылықты акциялар бойынша 

есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасын (есептелген және бюджетке 

төленген салық сомасын) көрсете отырып, дивидендтер төленген акционерлердің санын 

көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні: "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" 

АҚ Басқармасының 2016 жылғы 27 мамырдағы № 27 шешіміне сәйкес келесі шешім 

қабылданды: 2015 жылдың қорытындылары бойынша 542 664 500 теңге мөлшеріндегі 

Корпорация таза пайдасының 50 % жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуге 

жіберілсін. Жай акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтер - 542 664 500 
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об итогах размещения акций  
 

 

 

акционерного общества 
«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 

АО «Аграрная кредитная корпорация» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных 

в отчете об итогах размещения акций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся 

в данном документе. Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, 

представленная в отчете об итогах размещения акций, является достоверной и не вводящей в 

заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций 

 

 

 

г. Астана – 2016 год 



1. Наименование общества и его место нахождения. 

Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация», Республика Казахстан, 010000 

г. Астана, район Алматы, улица Иманова 11, бизнес-центр «Нурсаулет-1». 

  

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: дату и 

номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

общества, а также наименование органа, осуществившего его государственную 

регистрацию (перерегистрацию). 

Государственная регистрация осуществлена Департаментом юстиции г. Астана. 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 9609-1901-АО от 

25 августа 2003 года. 

 

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены 

свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с 

увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации 

выпуска. 

25 марта 2016 года № А4521. Свидетельства заменены в связи с увеличением уставного 

капитала. 

 

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным 

финансовой отчетности. 

Размер уставного капитала по состоянию на 13.09.2016 г. составляет 117 377 371 тыс. 

тенге. Собственный капитал по состоянию на 13.09.2016 г. составляет 110 958 154 тыс. тенге. 

 

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 

размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с 

указанием даты публикации данного сообщения. 

Размещение акций осуществляется только Единственному акционеру Корпорации, в связи 

с чем сообщение о размещении акций в СМИ не публиковалось. 

 

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения 

приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной 

покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом 

общества: 

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием 

даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером:  

- письмо № 22-17/2317-1 от 10.06.2016 г.; 

- дата получения уведомления акционером - 13.06.2016 г. 

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с 

указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования: нет. 

 

7. Сведения об объявленных акциях: 

1) общее количество объявленных акций, в том числе простых и  

привилегированных акций: 

простых акций: 117 377 371  (сто семнадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч 

триста семьдесят один) штук; 

привилегированных: нет; 

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: нет; 

 

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об 

условиях и порядке проведения аукционов или подписки: нет. 

 

9. Дата включения акций общества в официальный список фондовой биржи (при 

наличии): нет. 
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10. Сведения о размещении акций: 

1) количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на 

конец отчетного периода: 

размещенных акций, из них: 

простых акций: 117 377 371  (сто семнадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч 

триста семьдесят один) штук; 

привилегированных акций: нет; 

не размещенных акций, из них: 

простых акций: нет; 

привилегированных акций: нет. 

 

2) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая 

увеличения количества объявленных акций в соответствии со статьей 17-2 Закона 

Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан» (далее – Закон о банках)) об установлении количества 

размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения: 

Решение Правления АО «НУХ «КазАгро» от 10 июня 2016 года № 30, о размещении  

объявленных акций общества в количестве 23 150 000 (двадцать три миллиона сто пятьдесят 

тысяч) штук простых акций по цене размещения 1 000 тенге за акцию, на общую сумму               

23 150 000 000 (двадцать три миллиарда сто пятьдесят миллионов) тенге. 

 

3) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении 

объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках: 

Поскольку общество не является банком второго уровня, то Правительство не принимало 

решение о приобретении акций общества на основании статьи 17-2 Закона о банках. 

 

4) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам: 

размещенных акций, из них: 

простых акций: 23 150 000 (двадцать три миллиона сто пятьдесят тысяч) штук; 

привилегированных акций: нет; 

не размещенных акций, из них: 

простых акций: нет; 

привилегированных акций: нет. 

 

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по 

инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа 

одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а 

также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду 

выкупа отдельно): общество не осуществляло выкуп акций. 

 

11. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием 

методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном 

рынке ценных бумаг: 

Методика определения стоимости акций при их выкупе АО "Аграрная кредитная 

корпорация", утверждена протокольным решением заочного заседания Совета директоров АО 

«Национальный холдинг «КазАгро» от 07.09.2007 г. № 6. 

 

12. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций: 

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или 

других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и 

суммы оплаты: 23 150 000 (двадцать три миллиона сто пятьдесят тысяч) штук простых 

акций, по цене размещения 1 000 (одна тысяча тенге) за акцию, сумма оплаты                         

23 150 000 000 (двадцать три миллиарда сто пятьдесят миллионов) тенге; 
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2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках): 

среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, 

номинальной стоимости акций, суммы оплаты - нет; 

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, 

цены размещения и суммы оплаты - нет; 

3) посредством аукциона: 

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы 

оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены 

размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной 

простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась) - 

нет; 

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, 

количества акций и общей суммы оплаты - нет; 

4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств 

общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, 

даты проведения конвертации ценных бумаг либо иных денежных обязательств 

общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории 

иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, 

количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, 

количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики 

Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого 

осуществлено размещение производных ценных бумаг) - нет. 

 

13. Способ оплаты размещаемых акций, их количество и сумма оплаты (с 

приложением документов, подтверждающих оплату, и копии справки, выданной 

регистратором, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего 

количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, 

следующую за датой окончания размещения акций): 

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), 

подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму 

платежа и наименование плательщика): за 23 100 000 (двадцать три миллиона сто 

пятьдесят тысяч) простых акций на общую сумму 23 150 000 000 (двадцать три миллиарда сто 

пятьдесят миллионов) тенге. 

Дата оплаты 
Реквизиты платежного документа, 

подтверждающего оплату акций 

Сумма 

платежа 

(тенге) 

Наименование 

плательщика 

13.06.2016 г. Платежное поручение № 58698324 4 000 000 000 АО «НУХ «КазАгро» 

14.06.2016 г. Платежное поручение № ST-000175 7 065 000 000 АО «НУХ «КазАгро» 

28.06.2016 г. Платежное поручение № ST-000252 4 300 000 000 АО «НУХ «КазАгро» 

11.07.2016 г. Платежное поручение № 59454966 2 215 000 000 АО «НУХ «КазАгро» 

12.08.2016 г. Платежное поручение № ST-000239 2 285 000 000 АО «НУХ «КазАгро» 

08.09.2016 г. Платежное поручение № ST-000001 3 285 000 000 АО «НУХ «КазАгро» 

ИТОГО:  23 150 000 000  

 

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, 

национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, 

наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату 

регистрации сделки) - нет; 

 

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование 

оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-

передачи интеллектуальной собственности) - нет; 
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4) имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления 

отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи  и (или) акта сверки 

имущества) - нет; 

 

5) путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств в размещаемые 

простые акции общества (указать наименование оценщика, дату составления отчета об 

оценке, сумму оценки) - нет; 

 

6) иным способом в случае реорганизации общества (указать наименование 

оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки) - нет. 

 

14. Стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен договор 

опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения обществом договора опциона 

при размещении акций общества: опционы не заключались. 

 

15. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций 

общества: 

1) наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер 

договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об 

участниках эмиссионного консорциума: для размещения акций андеррайтеры не 

привлекались; 

 

2) способ размещения акций андеррайтером: нет; 

 

3) комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежит выплате) 

андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном 

выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также 

другие сведения о расходах: за размещение акций предусмотрена комиссия регистратора в 

размере 0,2 % от суммы размещения, но не более 20 000 тенге. В данном отчетном периоде 

акции размещались 6 раз, общая комиссия составила 120 000 тенге. Комиссия в процентном 

выражении от общего объема размещения в данном отчетном периоде  – 0,0005 %. Комиссия 

на каждую размещаемую акцию – 0,005 тенге (или 0,0005 %); 

 

4) основные категории издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В 

случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, 

их оплачивающее: нет; 

 

5) количество размещенных акций в отчетном периоде без привлечения 

андеррайтеров и дальнейших планах размещения: количество размещенных акций в 

отчетном периоде без привлечения андеррайтеров составило 23 150 000 (двадцать три 

миллиона сто пятьдесят тысяч) простых акций. В отчетном периоде прошло полное 

размещение объявленных акций общества. 

 

16. Сведения о выплате дивидендов: 

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, 

которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы 

начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, 

(суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершенного 

финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты 

протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее 

решение: в соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро» от 27 мая 2016 года № 27 принято следующее решение: по итогам 2015 года 50 % 

от чистого дохода Корпорации в размере 542 664 500 тенге направить на выплату дивидендов 

по простым акциям. Начисленные и выплаченные дивиденды по простым акциям - 








