
 

 

 

Итоги голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ForteBank", 

состоявшемся 04 марта 2019 года 

 

АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, 

г. Астана, ул. Достык, 8/1) (далее – "Банк"), сообщает об итогах голосования на внеочередном 

общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 04 марта 2019 года, с 10.00 

до 11.00 часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, 

г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". 

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании был рассмотрен вопрос  

"Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, 

избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета 

директоров Банка". 

По результатам голосования на Собрании были приняты следующие решения: 

– досрочно прекращены полномочия Совета директоров Банка в составе Ауэзова Магжана 

Муратовича, Утемуратова Ануара Булатовича, Исатаева Тимура Ризабековича, Бектурова 

Рустема Сабитовича, Хуберта Альберта Пандза; 

– состав Совета директоров Банка определен в количестве шести человек со сроком 

полномочий, который истекает на момент проведения годового общего собрания 

акционеров Банка в 2022 году; 

– членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов Б.Ж. Утемуратова, 

акционера Банка, избраны Ауэзов Магжан Муратович, Утемуратов Ануар Булатович  

и Исатаев Тимур Ризабекович; 

– членами Совета директоров Банка – независимыми директорами Банка избраны Бектуров 

Рустем Сабитович, Хуберт Альберт Пандза и Абдразаков Ельдар Советович; 

– определены размеры ежемесячного фиксированного вознаграждения членов Совета 

директоров Банка, а также установлено, что иные выплаты, а также компенсации расходов 

членам Совета директоров Банка осуществляются в размерах и порядке, установленных 

Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их 

расходов. 

Справочно. Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в 

течение всего времени его проведения – 73 714 244 310 (97,4038 % от общего количества простых 

голосующих акций). 

* * * 



 

 

 

2019 жылғы 04 наурызда болған "ForteBank" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы 

жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы  

 

«ForteBank» АҚ (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, 

Астана қаласы, Достық к-сі, 8/1, (әрі қарай – «Банк») 2019 жылғы 04 наурызда астана уақытымен 

сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткізілген: Қазақстан Республикасы, 

Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк 

акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы (әрі қарай – «Жиналыс») дауыс беру 

қорытындысы туралы хабарлайды. 

Жиналыстың бекітілген күн тәртібіне сәйкес, жиналыста «Банктің Директорлар Кеңесінің 

сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің 

Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін анықтау» қаралды 

Жиналыстағы дауыс беру қорытындысы бойынша келесі шешімдер қабылданды: 

– Банктің Директорлар Кеңесі Ауэзов Магжан Муратовичтің, Утемуратов Ануар 

Булатовичтің, Исатаев Тимур Ризабековичтің, Бектуров Рустем Сабитовичтің, Хуберт 

Альберт Пандзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды; 

– Банктің Директорлар Кеңесінің құрамы бес адамнан тұратын, оның өкілеттігі Банк 

акционерлерінің 2022 жылы болатын жылдық жалпы жиналысы өткізілгенде аяқталатын 

мерзіммен анықталды; 

– Банктің акционері Б.Ж. Утемуратовтың мүддесінің өкілдері ретінде, Банктің Директорлар 

Кеңесінің мүшелері болып Ауэзов Магжан Муратович, Утемуратов Ануар Булатович және 

Исатаев Тимур Ризабекович сайланды; 

– Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері – Банктің тәуелсіз директорлары болып Бектуров 

Рустем Сабитович, Хуберт Альберт Пандза және Абдразаков Ельдар Советович сайланды; 

– "ForteBank" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақыны және олардың 

шығындарының орнын толтыру саясатында анықталған мөлшерде және тәртіпте, Банктің 

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы тіркелген сыйақының мөлшері анықталды, 

онымен қоса өзге де төлемдер тағайындалды, сондай-ақ Банктің Директорлар Кеңесінің 

мүшелеріне шығындардың орнын толтырулар анықталды. 

Анықтамалық. Жиналыстың жүргізілу барысында ұсынылған, Банктің дауыс беруші 

қарапайым акцияларының жалпы саны 73 714 244 310 (Банктің дауыс беруші қарапайым 

акцияларының жалпы санының 97,4038 %). 

* * * 



 

 

 

On voting results at the extraordinary general meeting of ForteBank JSC shareholders held on 

March 04, 2019 

 

ForteBank JSC (Management Board is located at: 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, 

Republic of Kazakhstan) (hereinafter the “Bank”) hereby announces the voting results at the 

extraordinary general meeting of the Bank shareholders (hereinafter the “Meeting”) held on March 04, 

2019 from 10.00 to 11.00 by Astana standard time, at the following address: “Astana” Conference 

Room, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan. 

According to the approved agenda, the following issue was considered at the Meeting: “On 

determining the number of members, term of appointment of the Bank’s Board of Directors, 

election of the members thereof, and determining the amount of remuneration thereto”. 

Based on the results of voting at the Meeting, the resolutions were passed as follows: 

– the powers of the Board of Directors of the Bank composed of Magzhan Auezov, Anuar 

Utemuratov, Timur Issatayev, Rustem Bekturov, Hubert Albert Pandza were terminated ahead of 

time; 

– the composition of the Board of Directors of the Bank has been determined in the number of six  

persons with a term of office that expires at the time of the annual general meeting of shareholders 

of the Bank in 2022; 

– Mr. Magzhan Auezov, Mr. Anuar Utemuratov and Mr. Timur Issatayev were elected as members 

of the Board of Directors of the Bank – representing interests of Mr. B. Utemuratov, a shareholder 

of the Bank; 

– Mr. Rustem Bekturov, Mr. Hubert Albert Pandza and Mr. Yeldar Abdrazakov were elected as 

members of the Board of Directors of the Bank – independent directors of the Bank; 

– the amount of monthly fixed remuneration of the members of the Board of Directors of the Bank 

has been determined, and it was established that other payments, as well as reimbursement of 

expenses to the members of the Board of Directors of the Bank, shall be carried out in the amount 

and in the manner set by the Policy of Remuneration of members of the Board of Directors of 

ForteBank JSC, and reimbursement of expenses thereof. 

For reference. Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole 

time thereof – 73,714,244,310 (97.4038 % of the total common voting shares of the Bank). 

* * * 


