
 

Пресс-релиз   

БТА Банк объединяет пенсионные активы внутри группы БТА 

Алматы, 14 апреля 2011 г. – Решение о присоединении НПФ «БТА Казахстан» и 
организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами 
(далее – «ООИУПА») «Жетысу» к НПФ «УларУмiт» (далее – «Фонд»), было принято 
на совместном общем собрании акционеров этих компаний,  которое состоялось 14 
апреля 2011 года в Алматы.  

Присоединение НПФ «БТА Казахстан» и ООИУПА «Жетысу» к НПФ «ҰларҮмiт» 
запланировано в 2 этапа: первый - присоединение НПФ «БТА Казахстан» к НПФ 
«ҰларҮмiт», второй этап - присоединение ООИУПА «Жетысу» к НПФ «ҰларҮмiт».  

Акционеры утвердили план реорганизации пенсионных активов группы БТА, 
порядок, сроки и цену продажи/реализации акций НПФ «БТА Казахстан», ООИУПА 
«Жетысу» и НПФ «Ұлар Үмiт». 

В результате реорганизации пенсионных активов внутри группы БТА произойдет 
слияние инвестиционных портфелей, собственных капиталов и клиентских баз. 
Прогнозируется, что рыночная доля реорганизованного НПФ «Ұлар Үмiт»  
увеличится до 20 %,  и Фонд будет занимать второе место по размеру пенсионных 
активов. Клиентская база Фонда в результате реорганизации будет насчитывать 
более 1 866 тыс. вкладчиков. 

После реорганизации НПФ «ҰларҮмiт» аккумулирует в себе преимущества трёх 
компаний: обширный опыт инвестиционного управления, в том числе в условиях 
высокой волатильности рынка ценных бумаг, разветвленную дистрибутивную сеть, 
состоящую из более 140 региональных представительств, а также лучшие 
профессиональные кадры.  

Реорганизованный НПФ «ҰларҮмiт» в полном объеме примет на себя обязательства 
организаций, вошедших в его состав, с сохранением всех условий заключенных 
ранее договоров.  

В планах акционеров и менеджмента Фонда направить ресурсы, высвободившиеся 
от оптимизации и сокращения административных расходов, на развитие: улучшение 
качества обслуживания клиентов, расширение филиальной базы путем открытия 
новых региональных   подразделений и представительств, маркетинговое изучение 
и максимальное удовлетворение интересов вкладчиков.  
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Ақпараттық-парақ 

       БТА Банкі өз тобындағы зейнетақы активтерін біріктірді 
 
Алматы, 14 сəуір 2011 ж. – «БТА Қазақстан» ЖЗҚ жəне зейнетақы активтерін 
инвестициялық басқаруды жүзеге асырушы «Жетісу»-дың (бұдан кейін – ЗАИБЖҰ) 
«ҰларҮміт» ЖЗҚ-на бірігуі жөніндегі шешім 2011 жылдың 14 сəуірінде Алматы 
қаласында өткен бірлескен жалпы акционерлер жиналысында қабылданды.  
 
 «БТА Қазақстан» ЖЗҚ мен «Жетісу» ЗАИБЖҰ-ның «ҰларҮміт» ЖЗҚ-на  қосылуы 2 
кезең бойынша: біріншісі – «БТА Қазақстан» ЖЗҚ-ның «ҰларҮміт» ЖЗҚ-на 
қосылуы, екіншісі - «Жетісу» ЗАИБЖҰ-ның «ҰларҮміт» ЖЗҚ-на қосылуы 
жоспарланған.   
 
Акционерлер БТА тобының зейнетақы активтерін қайта ұйымдастыру, «БТА 
Қазақстан» ЖЗҚ, «Жетісу» ЗАИБЖҰ жəне «ҰларҮміт» ЖЗҚ  акцияларының жүйесін, 
мерзімі мен сату/жүзеге асыру бағасы жөніндегі жоспарды бекітті. 
 
БТА тобының ішінде зейнетақы активтерін қайта ұйымдастырудың нəтижесінде 
инвестициялық портфельдердің, меншікті капиталдар мен клиенттік базаның 
бірігуі жүзеге асады. Қайта ұйымдастырылған  «ҰларҮміт» ЖЗҚ-ның  (бұдан кейін – 
«Қор») нарықтағы үлесі 20%-ға дейін ұлғайып, қор зейнетақы активтерінің көлемі 
бойынша екінші орынды алады деген болжам бар. Қайта ұйымдастыру 
нəтижесінде қордың клиенттік базасы 1 866 мың салымшыға жуық есептелінеді.  
 
«ҰларҮміт» ЖЗҚ қайта ұйымдастырылғаннан кейін өзіне үш компанияның: 
ауқымды инвестициялық басқару тəжірибесі, соның ішінде бағалы қағаздар 
нарығының жоғары құбылмалылығы жөніндегі шарттар, 140-қа жуық аймақтық 
өкілділіктен тұратын кең тараған дистрибуциялық желілерді, сондай-ақ  таңдаулы 
кəсіби мамандардың артықшылығын жинақтайды.  
 
Қайта ұйымдастырылған «ҰларҮміт» ЖЗҚ бұрында жасалған келісішарттардың 
барлық талаптарын сақтай отырып, толық көлемде өзінің құрамына енген 
ұйымдардың міндеттерін қабылдайды. 
 
Қордың акционерлері мен менеджментінің жоспары клиенттерге қызмет көрсету 
сапасын жақсарту, жаңа аймақтық бөлімшелер мен өкілдіктерді, маркетингті 
зерттеу мен жоғары деңгейде салымшылардың қызығушылықтарын 
қанағаттандыру сияқты  оңтайландырудан босатылған жəне əкімшілік 
шығындарды азайту үшін қорларды бағыттау болып  отыр. 
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