
2013 жылғы 08 қыркүйектен бастап 2014 жылғы 07 наурызға дейін кезең үшін 
«АТФБанк» Акционерлік қоғамы акцияларын орналастыру нәтижелері туралы 

ЕСЕП 
  

1. Қоғамның атауы және оның орналасқан орны. 

«АТФБанк» Акционерлік қоғамы («АТФБанк» АҚ),  Алматы қ.,  Фурманов к-сі, 100. 

2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік. Осы тармақта анықтаманың 
немесе қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің күні мен нөмірін, 
сондай-ақ оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауын 
көрсету қажет. 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 03.10.2003 ж. берілген № 345-1900-АО (ИУ) 
заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік. 

3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізу (жарияланған 
акциялар санының артуына байланысты жарияланған акциялар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру) күні және шығарылымның мемлекеттік 
тіркеу нөмірі. 
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4. Қаржылық есептіліктің деректеріне сәйкес қоғамның жарғы және жеке капиталы туралы 

мәліметтер. 

2014 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша төленген жарғы капиталы 168 170 444 000 (бір жүз 
алпыс сегіз миллиард бір жүз жетпіс миллион төрт жүз қырық төрт мың) теңгені, жеке капитал 
70 325 493 000  (жетпіс миллиард үш жүз жиырма бес миллион төрт жүз тоқсан үш мың) теңгені 
құрады.   

5. Осы хабарламаның күнін көрсету арқылы қоғам солар арқылы инвесторлардың 
шектелмеген ортасының ішінде акциялардың орналастырылуы туралы хабарламаны 
жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары. 

Есепті кезеңде акциялар орналастырылмаған. Қоғам инвесторлардың шектелмеген ортасының 
ішінде акциялардың орналастырылуы туралы хабарлама жарияламаған. 

6.  Қоғамның жарғысымен қарастырылған төмендегі әдістердің бірі арқылы олардың қоғам 
акцияларын артықышылықпен сатып алу құқығына сәйкес қоғамның өз акционерлеріне 
орналастырылатын акцияларды сатып алу туралы ұсынысты хабарлауы туралы ақпарат: 

1) хабарлама жіберген күнді және осы хабарламаны акционердің алған күнін көрсетумен бірге 
жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы; 

Қоғам акционерлерге жеке жазбаша хабарлама жібермеген. 
2) бұқаралалық ақпарат құралдарының атауы мен жариялау күнін көрсетумен бірге осы 

ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы; 

Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жарияламаған.  
7. Акциялар туралы мәліметтер: 

1) жарияланған акциялардың жалпы саны 54.000.000, соның ішінде: 

қарапайым акциялар: 

ҰСН KZ1C35970017 – 54.000.000 дана; 

Артықшылықты акциялар – жоқ; 

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдендірілген мөлшері- 
шығарылған артықшылықты акциялар жоқ; 



3) акцияларды айырбастау жүргізілген жағдайда, айырбастау тәртібін және 
айырбасталатын акциялардың санын көрсету керек. 

Есепті кезеңде акцияларды айырбастау болған жоқ. 

8. Қоғамның аукциондар немесе жазылым өткізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі 
құжатының қабылданған және бекітілген күні туралы мәліметтер. 

Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында «АТФБанк» АҚ бағалы қағаздарын 
орналастыру тәртібі Директорлар кеңесінің шешімімен (09.04.2007ж. №09/2007 хаттама) 
бекітілген.   Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында «АТФБанк» АҚ бағалы 
қағаздарын орналастыру тәртібі туралы Ережеге Өзгертулер Директорлар кеңесінің шешімімен 
(2007 жылғы 15 қарашадағы № 28/2007 хаттама) бекітілген. 

Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында «АТФБанк» АҚ бағалы қағаздарын 
орналастыру тәртібі туралы Ережеге №2 Өзгертулер Директорлар кеңесінің шешімімен (2009 
жылғы 21 шілдедегі № 08-о21.07/2009 хаттама) бекітілген. 

9. Егер қоғамның акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген болса, олардың 
енгізілген күнін көрсету қажет. 

Акциялардың «Қазақстан қор биржасы» АҚ листингісіне енгізілген күні. 

Қарапайым акциялар (ҰСН KZ1C35970017)- 20.06.2003ж.; 

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер: 
1) Есеп кезең соңындағы жағдай бойынша түрлеріне қарай орналастырылған және 

орналастырылмаған акциялар саны:  
орналастырылған акциялардың саны  - 45 294 733  жай акция  
орналастырылмаған акциялар саны – 8 705 267 жай акция  
2) алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні, орналастыру күні, орналастырылған акциялар 

саны және әрбір алдыңғы есептік кезең үшін төлем сомасы, сонымен қатар 
орналастырылмаған акциялар туралы ақпараттарды назарға алу күні көрсетіледі;  

 
Есепті бекіту күні  
(кезеңін көрсете 

отырып) 

Осы есептік кезеңнің соңында 
орналастырылған акциялардың 

жалпы саны  

 

Орналастырылған 
акциялар төлемінің 

жалпы сомасы, теңге 

 

Орналастырылмаған 
акциялар (кезеңін 
көрсете отырып) 

туралы 
ақпараттарды 

назарға алу күні  

 

2001 жылғы 14 
қыркүйек 

22.05.2001ж.- 
29.06.2001ж. 

2.011.100 2.011.100.000  

2002 жылғы 28 
желтоқсан 

21.12.2001ж.-
16.04.2002ж. 

1.088.900 1.088.900.000  

2003 жылғы 26 қараша 

21.05.2003ж.-
3.139.523 3.139.523.000  



16.10.2003ж. 

2004 жылғы 22 
қыркүйек 

29.12.2003ж.-
08.09.2004ж. 

5.351.238 5.351.238.000  

2005 жылғы 03 маусым 

21.10.2004ж.-
21.04.2005ж. 

4.680.000 4.680.000.000  

2005 жылғы 30 қараша 

21.04.2005ж.-
21.10.2005ж. 

2.047.724 2.047.724.000  

2006 жылғы 31 қаңтар 

21.10.2005ж.-
29.12.2005ж. 

1.681.515 1.681.515.000  

2006 жылғы 27 қараша 

21.02.2006ж.-
21.08.2006ж. 

3.120.000 15.600.000.000  

2007 жылғы 16 шілде 

07.09.2006ж.-
07.03.2007ж. 

8.000.000 12.000.000.000  

2007 жылғы 24 қазан 

07.03.2007ж.-
07.09.2007ж. 

883.264 11.924.064.000  

2008 жылғы 30 сәуір 

07.09.2007ж.-
07.03.2008ж. 

1.157.314 11.573.140.000  

2008 жылғы 19 қараша 

07.03.2008ж.-
07.09.2008ж. 

2.259.161 18.073.288.000  

   
2009ж. 08 сәуір 

07.09.2008ж.-
07.03.2009ж. 

2009 жылғы 06 қараша 

07.03.2009ж.- 

07.09.2009ж. 

2.250.000 18.000.000.000  

2010 жылғы 14 мамыр 

07.09.2009ж.- 
750.000 6.000.000.000  



07.03.2010ж. 

   

2010ж. 01 қазан 

07.03.2010ж.- 

07.09.2010ж. 

   

2011ж. 19 сәуір 

07.09.2010ж.- 

07.03.2011ж. 

2011 жылғы 29 қараша 

07.03.2011ж.- 

07.09.2011ж. 

4.999.988 39.999. 904.000  

   

2012ж. 10 сәуір 

07.09.2011ж.- 

07.03.2012ж. 

2012 жылғы 15 қазан  

07.03.2012ж.-  

07.09.2012ж. 

1.875.006 15.000.048.000  

   

2013ж. 18 сәуір 

07.09.2012ж.- 

07.03.2013ж. 

   

2013ж. 17 қазан 

07.03.2013ж.- 

07.09.2013ж. 

БАРЛЫҒЫ  45.294.733 168.170.444.000  

 
3) Қоғамның директорлар кеңесінің есептік кезеңде орналастырылған акциялар санын 

және оларды орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күні (Банк 
туралы заңның 17-2- бабы  негізінде жарияланған акциялар санын арттыру жағдайын 
қоспағанда); 

Қоғам есептік кезеңде акцияларды орналастырған жоқ.   
4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің Банк туралы заңның 17-2-бабы негізінде банктің 

жарияланған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдауы; 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің Банк туралы заңның 17-2-бабы негізінде банктің жарияланған 
акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдамады. 
5) есептік кезеңде түрлеріне қарай орналастырылған акциялардың саны;   
Қоғам есептік кезеңде акцияларды орналастырған жоқ.   
6) қоғамның бастамасы бойынша және (немесе) акционерлердің талап етуі бойынша бір жай 
және артықшылықты акцияның сатып алу бағасы, акцияларды сатып алу туралы шешім 
қабылданған күні, сонымен қатар қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуға 
жұмсаған шығыны (әр сатып алу түрі бойынша жеке) көрсетілген, есептік кезең аяқталған 
күніндегі сатып алынған акциялар саны. 
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Қоғам есептік кезеңде акцияларды сатып алған жоқ.  

Акционерлердің жалпы отырысында немесе құрылтайшылар отырысында қоғам сатып 
алғанда акциялар құнын белгілеу әдісін бекіту күні.  

«АТФБанк» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу әдістемесі және олардың құнын белгілеу 
тәртібі» 2006 жылғы 17 сәуірдегі акционерлердің Жылдық жалпы отырысында бекітілген.  

11. Акцияларды орналастырудың есепті кезеңінде акцияларды орналастыру (өткізу) 
әдістері: 

Қоғам есепті кезеңде акциялар орналастырмаған. 
1) акциялардың немесе қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа бағалы 

қағаздардың түрі мен санын, орналастыру бағасын және төлем сомасын көрсетумен бірге 
артықшылықты сатып алу құқығы бойынша; 

2) жазылым арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарда): 
акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналды құнын, төлем сомасын көрсетумен 

құрылтайшылар арасында (қайтадан құрылған қоғамдар үшін); 
акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасын және төлем сомасын көрсетумен бірге өзге 

инвесторлар арасында орналастыру арқылы; 
3) аукцион арқылы: 
акциялардың түрін, санын, төлемнің жалпы сомасын, алғашқы және соңғы сауда-

саттықтардың өткізілген күндерін, есепті кезеңде сауда-саттықтарда бір акцияны орналастырудың 
ең төменгі немесе ең жоғары сомасын, есепте кезеңде бір қарапайым және артықшылықты 
акцияның нарықтық құнын көрсетумен бірге (егер қарастырылған болса) бағалы қағаздардың 
ұйымдастырылған нарығында; 

аукционның өткізілген күнін, түрін, акциялардың санын және төлемнің жалпы сомасын 
көрсетумен бірге бағалы қағаздардың ұймыдастырылмаған нарығында;  

4) айырбасталатын бағалы қағаздардың санын, бағалы қағаздарды немесе қоғамның басқа да 
ақшалай міндеттемелерін айырбастау күнін көрсетумен қоғам акциясындағы бағалы қағаздарды 
және (немесе) қоғамның ақшалай міндеттемелерін айырбастау арқылы немесе шетел мемлекетінің 
аумағында туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, 
туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялардың санын, Қазақстан 
Республикасының, сонымен қатар соның заңнамасына сәйкес туынды бағалы қағаздарды 
орналастыру жүзеге асырылған мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында өткізуге ұсынылған 
акциялардың санын көрсетумен). 

12. Олардың саны мен төлем сомаларын көрсетумен бірге акцияларды төлеу әдісі: 
Қоғам есепті кезеңде акциялар орналастырмаған.  
1) ақшалармен (акциялардың құрылтайшылармен «инвесторлар) төленгендігін растайтын 

төлем құжатының (төлем құжаттары) деректемелерін, төлем сомасын және төлем жасаушының 
атауын көрсету); 

2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекенжайын, бағалы 
қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірін және олардың санын, бағалаушының атауын, бағалау 
туралы есептің құрылған күнін, бағалау сомасын, мәміленің тіркелген күнін көрсету); 

3) интеллектуалдық меншік нәтижелеріне деген құқықпен (бағалаушының атауын, бағалау 
туралы есептің құрылған күнін, бағалау сомасын, интеллектуалдық меншікті қабылдау-тапсыру 
актісі туралы мәліметтерді көрсету); 

4) қоғам акциясында қоғамның ақшалай міндеттемелерін айырбастау арқылы (кредитордың 
қай органымен акцияларды төлеу шотына берешекті өтеу туралы шешімнің қабылданғандығын 
және осындай шешімнің қабылданған күнін, берешекті салыстыру актісінің деректемелерін, талап 
ету құқықтарын бағалау актісінің кіммен дайындалғандығын, оның құрылған күнін, бағалау 
сомасын, қоғам дәрменсіз борышкер болған жағдайда соттың банкті қайта құрылымдау жоспарын 
және оңтайландыру жоспарын бекіту туралы шешім қабылдаған күнін немесе қоғам акцияларына 
айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылымының проспектісін тіркеу нөмірін көрсету); 

5) басқа мүліктік құқықтармен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің құрылған 
күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-тапсыру актісінің күнін көрсету); 

6) басқа әдіспен. 
Қоғамды қайта құру жағдайында осы Ережелердің 2-тармағында көрсетілген құжаттардың 

деректемелері көрсетіледі. 



Акцияларды төлеуге мүліктік құқықтар мен басқа да мүлікті енгізген жағдайда, осы мүлікті 
бағалау туралы тиісті лицензиясы бар бағалаушының есебі осы мүлік акцияларды төлеу үшін 
шығарылатын күннен бұрын 6 айдан кешіктірмей даталанады.  

13.  Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциум) 
туралы ақпарат. 

Осы тармақта келесі ақпаратты көрсету керек: 
1) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, қоғаммен бекітілген 

андеррайтер қызметтерін көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі, сонымен бірге 
эмиссиялық корсорциум қатысушылары туралы; 

Қоғам өз акцияларын орналастыру кезінде андеррайтер (эмиссиялық консорциум) қызметтеріне 
жүгінбеген. 

2) Андеррайтермен акцияларды орналастыру әдісі туралы; 

Қоғам андеррайтер қызметтеріне жүгінбеген. 

3) орналастырудың жалпы көлемінен және әрбір орналастырылатын акцияға пайыздық 
қатынас түріндегі андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, 
өкілдеріне төленген (төленуі тиіс) комиссиялық сыйақылар туралы, сондай-ақ шығындар 
туралы өзге де мәліметтер; 

Қоғам андеррайтердің және орналастырудың басқа қатысушыларының қызметтеріне жүгінбеген. 

4) шығарылым, орналастыру және листингке енгізу шығындарының негізгі санаттары 
туралы. Көрсетілген шығындарды эмитенттің өзі төлемейтін жағдайда, оларды төлейтін 
тұлғаны көрсету керек; 

Қоғам акцияларды шығару және орналастыру бойынша барлық шығындарды өзі төлейді. 

 «АТФБанк» АҚ бағалы қағаздар айналымын қолдау  және бағалы қағаздарды 
ұстаушылардың тізілімін актуалдау бойынша «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ 
қызметтерін төлеуге кететін шығындар; 

 «АТФБанк» АҚ «Қазақстан қор биржасы» АҚ жыл сайынғы листингілік алымын төлеу 
бойынша шығындары.  

5) андеррайтерлерді тартусыз есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны және 
орналастырудың бұдан кейінгі жоспарлары туралы; 

Қоғам есепті кезеңде акциялар орналастырмаған. 
14. Опциондарды орындау бағасы туралы мәліметтер. 

Қоғаммен өз акцияларына опциондар бекітілмеген. 

15. Акциялардың нарықтық және баланстық құнының тарихы туралы ақпарат. 

Акциялардың нарықтық құны* 

Кезең  
Акциялардың нарықтық құны KZ1C35970017, теңге 

Төменгі баға Жоғары баға 

Соңғы үш жыл үшін 

2011 үшін ** ** 

2012 үшін ** ** 

2013 үшін ** ** 

2012ж. әрбір тоқсаны үшін 

01.01-
31.03.2012 

-** -** 



01.04.-
30.06.2012 

-** -** 

01.07.-
30.09.2012 

-** -** 

01.10-
31.12.2012 

-** -** 

2013ж. әрбір тоқсаны үшін 

01.01-
31.03.2013 

-** -** 

01.04.-
30.06.2013 

-** -** 

01.07.-
30.09.2013 

-** -** 

01.10-
31.12.2013 

-** -** 

Соңғы алты ай үшін 

01.09.2013 -** -** 

01.10.2013 -** -** 

01.11.2013 -** -** 

01.12.2013 -** -** 

01.01.2014 -** -** 

01.02.2014 -** -** 

*дерек көзі «Қазақстан қор биржасы» АҚ 

** «Қазақстан қор биржасы» АҚ деректеріне сәйкес «АТФБанк» АҚ акцияларымен ашық сауда-саттық 
әдісімен мәмілелер бекітілмеген. 

 Акциялардың баланстық құны 

Күні  Акциялардың баланстық құны, теңге 

Жеке капитал/ көрсетілген күндегі жағдай бойынша 
орналастырылған акциялардың жалпы саны 

Соңғы үш жыл үшін 

01.01.2011 1 665,28 

01.01.2012 1 391,48 

01.01.2013 1 573,92 

2012 жылдың әрбір тоқсаны үшін 

01.04.2012 1 415,86 

01.07.2012 1 393,08 



01.10.2012 1 604,71 

2013 жылдың әрбір тоқсаны үшін 

01.04.2013 1 556,76 

01.07.2013 1 480,36 

01.10.2013 1 522,18 

Соңғы алты ай үшін 

01.10.2013 1 522,18  

01.11.2013 1 424,72 

01.12.2013 1 531,86 

01.01.2014 1 541,65 

01.02.2014 1 523,66 

01.03.2014 1 525,20 

 
16. Дивидендтер төлеу бойынша мәліметтер: 
1) оларға дивидендтер төленген акционерлердің санын көрсетумен, онда тиісті шешім 

қабылданған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы деректемелеріне сілтеме 
жасай отырып, ол үшін төлем жүргізілген аяқталған қаржылық жылдың қорытындылары 
бойынша қарапайым және артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленген 
дивидендтердің жалпы сомасын (есептелген және бюджетке төленген салықтың сомасы) 
көрсетумен дивидендтердің соңғы төленген күні; 

Қоғаммен есепті кезеңде дивидендтер төленбеген. 

2) осы хабарламаның жарияланған күнін көрсете отырып, солар арқылы қоғам 
дивидендтердің төленуі туралы хабарлама жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының 
атаулары; 

Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында дивидендтердің төленуі туралы хабарлама жарияламаған, 
себебі дивидендтер төленбеген. 

3) бір қарапайым және артықшылықты акцияға есептелген және (немесе) төленген 
дивидендтердің мөлшері, сондай-ақ ол үшін дивидендтер есептелген және (немесе) төленген 
қаржылық жылдың қорытындылары бойынша бір қарапайым және артықшылықты 
акцияға келетін таза кірістің мөлшері; 

Қоғам есепті кезеңде дивидендтер төлемеген. 

2013 жылдың қорытындылары бойынша бір қарапайым акцияға келетін таза кіріс 39 теңгені 
құрады, себебі «АТФБанк» АҚ таза кірісі жоқ. 

4) дивидендтердің мерзімінде төленбеуі бойынша берешек жағдайлары болса, оның 
туындау себептерін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніндегі берешектің 
сомасын көрсету қажет, бұл ретте қоғамның акционерлер алдында берешекті өтеу бойынша 
қандай шаралар қабылдағандығын көрсету шарт.  

Дивидендтер төлеу бойынша берешек жоқ. 

17. Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер: 
1) акция ұстаушылары тізілімінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің атауы 

және орналасқан орны; 
«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, Алматы қ., Абылай хан даңғ., 141-үй. 
2) қоғамның акция ұстаушылары тізілімінің жүйесін жүргізу туралы шарттың күні және 

нөмірі. 





ОТЧЕТ 
об итогах размещения акций Акционерного общества «АТФБанк»  

за период с 08 сентября 2013 года по 07 марта 2014 года 
  

1. Наименование общества и его место нахождения. 

Акционерное общество «АТФБанк» (АО «АТФБанк»), г. Алматы, ул. Фурманова 100. 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества. В данном пункте 
необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации) общества, а также наименование органа, осуществившего 
его государственную регистрацию (перерегистрацию). 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 345-1900-АО (ИУ) 
выданное  Министерством  Юстиции Республики Казахстан 03.10.2003 г. 

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. 

№ A3597  от 04 сентября 2013 год   
4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой 

отчетности. 

По состоянию на 01 апреля 2014 года оплаченный уставный капитал составил  168 170 444 000 
(сто шестьдесят восемь миллиардов сто семьдесят миллионов четыреста сорок четыре тысяч) 
тенге, собственный капитал составил 70 325 493 000  (семьдесят миллиардов триста двадцать пять   
миллионов  четыреста девяносто три  тысячи) тенге.   

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с 
указанием даты данного сообщения. 

Акции за отчетный период не размещались, Общество не размещало объявление о размещении 
акций среди неограниченного круга инвесторов. 

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; 

Общество не направляло индивидуального письменного уведомления акционерам. 
2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с 

указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования. 

Общество не публиковало в средствах массовой информации информацию. 
7. Сведения об акциях: 

1) общее количество объявленных акций 54.000.000 в том, числе: 

простых акций: 

НИН KZ1C35970017 – 54.000.000 шт.; 

Привилегированных акций – нет; 

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям - выпущенных 
привилегированных акций нет; 

3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок 
конвертирования и количество конвертируемых акций. 



За отчетный период конвертирование акций не было. 

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об 
условиях и порядке проведения аукционов или подписки. 

Порядок размещения ценных  бумаг АО «АТФБанк» на неорганизованном рынке Республики 
Казахстан, утвержден решением Совета директоров (протокол №09/2007 от 09.04.2007г.). 
Изменения в Положение о порядке размещения ценных  бумаг АО «АТФБанк»  на 
неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан утверждены  решением Совета 
директоров (протокол № 28/2007от 15 ноября 2007 г.). 

Изменения №2 в Положение о порядке размещения ценных  бумаг АО «АТФБанк»  на 
неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан утверждены  решением Совета 
директоров (протокол № 08-о21.07/2009 от 21 июля 2009 г.).  

9. Если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то 
необходимо указать дату их включения. 

Даты включения акций в листинг  АО «Казахстанская фондовая биржа»: 

Простые акции (НИН KZ1C35970017)- 20.06.2003г.; 

10. Сведения о размещении акций: 
2) количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на конец 

отчетного периода; 
количество размешенных акций  - 45 294 733  простых акций  
количество не размещенных акций – 8 705 267 простых акций  
2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода 

размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый 
предыдущий отчетный период, а также даты принятия к сведению информации о 
неразмещении акций; 

 
Дата утверждения 

отчета (с указанием 
периода) 

Общее количество размещенных 
акций на конец данного отчетного 

периода 

Общая сумма оплаты 
размещенных акций, 

тенге 

Даты принятия к 
сведению 

информации о не 
размещении 

акций (с 
указанием 
периода) 

14 сентября 2001 года 

22.05.2001г.- 
29.06.2001г. 

2.011.100 2.011.100.000  

28 декабря 2002 года 

21.12.2001г.-
16.04.2002г. 

1.088.900 1.088.900.000  

26 ноября 2003 года 

21.05.2003г.-
16.10.2003г. 

3.139.523 3.139.523.000  

22 сентября 2004 года 

29.12.2003г.-
5.351.238 5.351.238.000  



08.09.2004г. 

03 июня 2005 года 

21.10.2004г.-
21.04.2005г. 

4.680.000 4.680.000.000  

30 ноября 2005 года 

21.04.2005г.-
21.10.2005г. 

2.047.724 2.047.724.000  

31 января 2006 года 

21.10.2005г.-
29.12.2005г. 

1.681.515 1.681.515.000  

27 ноября 2006 года 

21.02.2006г.-
21.08.2006г. 

3.120.000 15.600.000.000  

16 июля 2007 года 

07.09.2006г.-
07.03.2007г. 

8.000.000 12.000.000.000  

24 октября 2007 года 

07.03.2007г.-
07.09.2007г. 

883.264 11.924.064.000  

30 апреля 2008 года 

07.09.2007г.-
07.03.2008г. 

1.157.314 11.573.140.000  

19 ноября 2008 года 

07.03.2008г.-
07.09.2008г. 

2.259.161 18.073.288.000  

   
08 апреля 2009г. 

07.09.2008г.-
07.03.2009г. 

06 ноября 2009 года 

07.03.2009г.- 

07.09.2009г. 

2.250.000 18.000.000.000  

14 мая 2010 года 

07.09.2009г.- 

07.03.2010г. 

750.000 6.000.000.000  

   
01 октября 2010г. 

07.03.2010г.- 



07.09.2010г. 

   

19 апреля 2011г. 

07.09.2010г.- 

07.03.2011г. 

29 ноября 2011 года 

07.03.2011г.- 

07.09.2011г. 

4.999.988 39.999. 904.000  

   

10 апреля  2012г. 

07.09.2011г.- 

07.03.2012г. 

15 октября 2012 года  

07.03.2012г.-  

07.09.2012г. 

1.875.006 15.000.048.000  

   

18 апреля  2013г. 

07.09.2012г.- 

07.03.2013г. 

   

17 октября 2013г. 

07.03.2013г.- 

07.09.2013г. 

ИТОГО 45.294.733 168.170.444.000  

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

увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона о банках) 
об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их 
размещения; 

Общество не размещало акции за отчетный период  
7) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении 

объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках; 
Правительство Республики Казахстан не принимало решение  о приобретении объявленных акций 
банка на основании статьи 17-2 Закона о банках. 
8) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам; 
Общество не размещало акции за отчетный период  
6) 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). 

Обществом за отчетный период выкуп акций не производился. 

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики 
определения стоимости акций при их выкупе обществом.  
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«Методика выкупа АО «АТФБанк» размещенных акций и порядок определения их стоимости» 
была утверждена Годовым общим собранием акционеров общества 17 апреля 2006 года.  

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций: 
Общество не размещало акции за отчетный период  

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других 
ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты; 

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках): 
среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, 

номинальной стоимости акций, суммы оплаты; 
посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены 

размещения и суммы оплаты; 
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); 

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, 
количества акций и общей суммы оплаты; 

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). 
12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты: 
Общество не размещало акции за отчетный период  

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), 
подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа 
и наименование плательщика); 

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); 

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, 
дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи 
интеллектуальной собственности); 

4) путем конвертации денежных обязательств общества в акции общества (указать каким 
органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату 
принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки 
прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об утверждении плана 
реструктуризации банка или плана реабилитации, если общество является несостоятельным 
должником, или номер регистрации проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных 
бумаг); 

5) другими имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления 
отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества); 

6) иным способом. 
При осуществлении реорганизации общества указываются реквизиты документов, указанных 

в пункте 2 настоящих Правил. 
В случае внесения в оплату акций имущественных прав и иного имущества, отчет оценщика, 

обладающего соответствующей лицензией, об оценке данного имущества датируется не позднее 
шести месяцев до даты внесения данного имущества в оплату акций. 
13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.  
В данном пункте следует указать информацию: 
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1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере 
договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках 
эмиссионного консорциума;  

Общество  при размещении своих акций не обращалось к услугам андеррайтера (эмиссионных 
консорциумов). 

2) о способе размещения акций андеррайтером; 

Общество  не обращалось к услугам андеррайтера. 

3) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат 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; 

Общество не обращалось к услугам андеррайтера или другим участникам размещения. 

4) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В 
случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их 
оплачивающее; 

Общество самостоятельно оплачивает все издержки  по выпуску и размещению акций: 

 Издержки по оплате услуг АО «Единый регистратор ценных бумаг» за поддержание 
обращения ценных бумаг и актуализации реестра держателей ценных бумаг АО «АТФБанк»; 

 Издержки АО «АТФБанк» по оплате ежегодного листингового сбора АО «Казахстанская 
фондовая  биржа» 

5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров 
и дальнейших планах размещения. 

Общество в отчетном периоде акции не размещало.  
14. Сведения о цене исполнения опционов. 

Опционы на свои акции обществом не заключались. 

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. 

Рыночная стоимость акций* 

Период 
Рыночная стоимость акций KZ1C35970017, тенге 

Наименьшая цена Наивысшая цена 

За последние три года 

За 2011 ** ** 

За 2012 ** ** 

За 2013 ** ** 

За каждый квартал 2012г. 

01.01-
31.03.2012 

-** -** 

01.04.-
30.06.2012 

-** -** 

01.07.-
30.09.2012 

-** -** 

01.10- -** -** 



31.12.2012 

За каждый квартал 2013г. 

01.01-
31.03.2013 

-** -** 

01.04.-
30.06.2013 

-** -** 

01.07.-
30.09.2013 

-** -** 

01.10-
31.12.2013 

-** -** 

За последние шесть месяцев 

01.09.2013 -** -** 

01.10.2013 -** -** 

01.11.2013 -** -** 

01.12.2013 -** -** 

01.01.2014 -** -** 

01.02.2014 -** -** 

*источник АО «Казахстанская фондовая биржа» 

** В соответствии с данными  АО «Казахстанская фондовая биржа» с акциями АО «АТФБанк» методом 
открытых торгов не было заключено сделок. 

Балансовая стоимость акций 

Дата Балансовая стоимость акций, тенге 

Собственный капитал/ общее количество размещенных акций на 
указанную дату 

За последние три года 

01.01.2011 1 665,28 

01.01.2012 1 391,48 

01.01.2013 1 573,92 

За каждый квартал 2012года 

01.04.2012 1 415,86 

01.07.2012 1 393,08 

01.10.2012 1 604,71 

За каждый квартал 2013 года 

01.04.2013 1 556,76 

01.07.2013 1 480,36 



01.10.2013 1 522,18 

За последние шесть месяцев 

01.10.2013 1 522,18  

01.11.2013 1 424,72 

01.12.2013 1 531,86 

01.01.2014 1 541,65 

01.02.2014 1 523,66 

01.03.2014 1 525,20 

 
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; 

Обществом за отчетный период дивиденды не выплачивались. 

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного 
сообщения; 

Общество не размещало сообщение о выплате дивидендов в средствах массовой информации, так 
как дивиденды не выплачивались.   

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и 
привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и 
привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и 
(или) выплачены дивиденды; 

Общество за отчетный период дивиденды не выплачивало. 

Чистый доход на одну простую акцию по итогам 2013 года составил 39  тенге. 

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать 
причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения 
акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению 
задолженности перед акционерами. 

Задолженности по выплате дивидендов не имеется. 

17. Сведения о регистраторе общества: 
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы 

реестра держателей акций; 
АО «Единый регистратор ценных бумаг», г. Алматы,  пр. Абылай хана д.141 
2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества. 
Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к 

типовой форме с 01.01. 2014 г. № 884 
18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода 

размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной 
регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета: 

  
Полное наименование 
акционеров 

Наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего 

Общее количество 
акций, 

Процентное 
соотношение 








