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Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в данных 

изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска акций, является достоверной и не вводящей в 

заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций. 

 

 



 

  

В Проспект выпуска акций АО «BCC Invest» (далее – Проспект), зарегистрированный   

12 сентября 2003 года, внести следующие изменения и дополнения:  

В пункт  50 Проспекта внести изменения и дополнения и изложить его в следующей 

редакции: 

50. Сведения об акциях: 

количество, виды акций - 13 363 761 847  (тринадцать миллиардов триста шестьдесят три 

миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок семь) штук простых акций. 

Номинальная стоимость акций, размещаемых среди учредителей – 1 (одна) тенге, 

Вид акций –  простые; 

Выплата дивидендов – выплата дивидендов по простым акциям Общества может 

осуществляться по итогам квартала, по итогам полугодия, по итогам года, по итогам 

нескольких лет в зависимости от принятого общим собранием акционеров решения. 

Выплата дивидендов по итогам квартала или полугодия осуществляется только после 

проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по 

решению общего собрания акционеров.  

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года может 

приниматься как на годовом, так и на внеочередном общем собрании акционеров. Общим 

собранием акционеров может принято решение о выплате дивидендов одновременно по 

итогам предыдущих периодов, за которые не осуществлялась выплата.  Периодичность 

выплаты дивидендов определяется по решению общего собрания акционеров и не зависит 

от сроков  предыдущей выплаты.  

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются  деньгами или ценными бумагами 

Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем 

собрании акционеров простым большинством голосующих акций общества. Выплата 

дивидендов по акциям Общества её ценными бумагами допускается только при условии, 

что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными 

облигациями при наличии письменного согласия акционера.  

Выплата дивидендов должна быть осуществлена в сроки, в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

«BCC Invest» Акционерлiқ Қоғамы –  

«Банк ЦентрКредит» АҚ еншiлес ұйымы» 

 

(«BCC Invest» АҚ) 

 

 

 

Акциялар шығарылымының проспектiciне № 13 

өзгерiстер мен толықтырулар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары акциялар шығарылымы проспектісіне осы өзгертулер мен 

(немесе) толықтыруларда келтірілген барлық ақпарат сенімді және инвесторларды акционерлік қоғам мен 

оның акциялары туралы адастырмайтынын растайды. 

 



 

  

«BCC Invest» АҚ 12 қыркүйек 2003 жылы тіркелген акциялар шығарылымының 

проспектісіне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізу: 

50-тармағына өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, оларды келесі түрде көрсетіңіз: 

50. Акциялар туралы мәліметтер: 

Акциялар саны, түрі - 13 363 761 847  (он үш миллиард үш жүз алпыс үш миллион жеті 

жүз алпыс бір мың сегіз жүз қырық жеті) дана жай акция. 

Құрылтайшылар арасында орналастырылатын акциялардың номинал құны – 1 (бір) 

теңге, 

Акциялар түрі –  жай; 

Дивидендтер төлеу – Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу 

акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдерге байланысты тоқсан 

қорытындысы бойынша, жартыжыл қорытындысы бойынша, жыл қорытындысы 

бойынша, бірнеше жылдардың қорытындысы бойынша жүзеге асырыла алады. Тоқсан 

немесе жартыжыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу тиісті кезең үшін Қоғамның 

қаржы есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін ғана және акционерлердің жалпы 

жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.  

Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу 

туралы шешім акционерлердің жылдық немесе кезектен тыс жалпы жиналыстарында 

қабылдана алады. Акционерлердің жалпы жиналысы олар үшін төлем жасалмаған 

алдыңғы кезеңдердің қорытындылары бойынша бір мезгілде дивидендтер төлеу туралы 

шешім қабылдай алады. Дивидендтер төлеу кезеңділігі акционерлердің жалпы 

жиналысының шешімі бойынша анықталады және алдыңғы төлемнің мерзіміне 

байланысты болмайды.  

Дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның дауыс 

беретін акцияларының жай көпшілігімен қабылдаған жағдайда, Қоғамның акциялары 

бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. 

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге 

акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған 

акцияларымен және шығарылған облигацияларымен жүзеге асырылатын кезде ғана рұқсат 

етіледі.  

Дивидендтер төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде, 

тәртіппен және шарттармен жүзеге асырылуы тиіс. 

 

 

 

Басқарманың Төрағасы    _____________________ Каламхатов Н.Б. 

                                       МО 
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