
 

 

«ҚАЗАҚСТАН  ХАЛЫҚ  ЖИНАҚ БАНКІ»  

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
 

(Қазақстан Республикасы, 050008,  Алматы қ., Абай даңғ., 109 «В») 
 

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІ ҮШІН  

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 
 

 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі (бұдан әрі-Банк) Қазақстан 

Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 51- бабына сәйкес 2013 жылғы 15 

мамырдағы Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру нәтижелері 

туралы хабарлайды.  
 

Күн тәртібі сұрақтары бойынша мынадай шешімдер қабылданды: 
 

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Банк акционерлерінің 2013 жылғы 15 мамырдағын 

жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар 

кеңесінің анықтағын редакциясында бекітілсін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар 

кеңесінің 2013 жылғы 18 наурыздағы сырттай отырысының № 66 хаттамасы).  
 

Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны -9 140 193 230 дана. Жиналыста 

ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 9 013 963 550 дана. 

«жақтаушылар» – 9 013 963 350, «қарсы болғандар» – 200, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс 

беруге қатыспағандар – 0.  
 

Шешім осы жалпы жиналыста қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары 

жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданды. 
 

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2012 жылғы жылдық қаржылық есептемесін 

тәуелсіз аудиторлардың есебін есепке ала отырып бекіту. 
 

Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны -9 140 193 230 дана. Жиналыста 

ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 9 013 963 550 дана. 

«жақтаушылар» – 9 012 435 150, «қарсы болғандар» – 200, «қалыс қалғандар» – 1 528 200, 

дауыс беруге қатыспағандар – 0.  
 

Шешім осы жалпы жиналыста қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары 

жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданды. 
 

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2012 жылғы қаржылық-шаруашылық қызмет 

нәтижелері бойынша алынған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2012 жылғы таза табысын 

бөлу тәртібін анықтау. 

 таза табыстың 2 240 948 102,40 теңгеден  (екі миллиард екі жүз қырық миллион 

тоғыз жүз қырық сегіз мың бір жүз екі теңге қырық тиын) аспайтын мөлшердегі бір 

бөлігін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Акциялар шығару проспектісінде 

қарастырылған мөлшерде және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ уәкілетті органы 

белгілеген тәртіппен Банктің артықшылықты акциялары бойынша (ҰСН 

KZ1P33870117) және Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын 

артықшылықты акциялары бойынша (ҰСН KZ1P33870216) дивиденд (оның ішінде 



Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен төленуге тиіс 

салық сомасын) төлеуге жұмсау; 

 таза табыстың бір бөлігін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қарапайым акциялары 

бойынша бір қарапайым акцияға 1,12 теңге (бір теңге, он екі тиын) деген есеппен 

дивиденд (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тәртіппен төленуге тиіс салық сомасын) төлеуге жұмсау.  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлеудің 

мынадай тәртібін белгілеу:  

- дивиденд алу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күнді  2013 жылғы 16 

мамыры 00.00.сағаттағы жағдай бойынша белгілеу;  

- дивиденд төлеу басталатын күн – 2013 жылғы 15 маусым; 

- дивиденд төлеу тәсілі – қолма-қолсыз ақшамен және/немесе қолма-қол ақшамен; 

 таза табыстың 5 279 250 000 (бес миллиард екі жүз жетпіс тоғыз миллион екі жүз 

елу мың) теңге мөлшеріндегі бір бөлігін, резервтік капиталдың ең төменгі мөлшері: 

- алдыңғы есептік кезеңде құрастырылған нақты резервтік капитал сомасынан;  

- төленгенге дейінгі бөлінбеген таза табысының жіктелінуге тиіс активтер мен 

шартты міндеттемелер өсіміне қатынасының (өткен жылдағы жіктелуге тиіс болған 

активтер мен  шартты міндеттемелердің шамасына қатысты) алдыңғы жыл басындағы 

жағдай бойынша, бірақ кемінде 0,1 және 1-ден аспауға тиіс туындысына тең болатын 

қарапайым акциялар бойынша дивиденд төленгенге дейінгі Банктің бөлінбеген таза 

табысының бір бөлігінен кем болмауға тиіс екендігін ескере отырып, 

 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ резервтік капиталын ұлғайтуға жұмсау; 

  таза табыстың қалған бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу. 
 

Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны -9 140 193 230 дана. Жиналыста 

ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 9 013 963 550 дана. 

«жақтаушылар» – 9 012 357 590, «қарсы болғандар» – 77 560, «қалыс қалғандар» – 

1 528 400, дауыс беруге қатыспағандар – 0.  
 

Шешім осы жалпы жиналыста қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары 

жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданды. 
 

4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметіне 2013-2015 жылдарғы қызмет нәтижесі 

бойынша аудиторлық қызмет көрсететін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт ЖШС 

анықталсын. 
 

 Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны -9 140 193 230 дана. Жиналыста 

ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 9 013 963 550 дана. 

«жақтаушылар» – 9 004 714 550, «қарсы болғандар» – 800, «қалыс қалғандар» – 9 248 200, 

дауыс беруге қатыспағандар – 0.  
 

Шешім осы жалпы жиналыста қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары 

жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданды. 
 

5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2012-ші есептік жылдағы 

қызметі туралы есебі мәлімет ретінде қабылдансын және Директорлар кеңесінің жұмысын 

және Директорлар кеңесі мүшелерінің өз функцияларын атқару нәтижесін тұтастай алғанда 

жағымды деп танылсын. 
 

Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны -9 140 193 230 дана. Жиналыста 

ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 9 013 963 550 дана. 

«жақтаушылар» – 9 013 962 550, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 1 000, дауыс 

беруге қатыспағандар – 0.  



 

Шешім осы жалпы жиналыста қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары 

жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданды. 
 

6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы  

ұсынылған ақпарат  мәлімет ретінде қабылдансын. 
 

Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны -9 140 193 230 дана. Жиналыста 

ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 9 013 963 550 дана. 

«жақтаушылар» – 9 004 714 750, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 9 248 800, 

дауыс беруге қатыспағандар – 0.  
 

Шешім осы жалпы жиналыста қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары 

жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданды. 
 

7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-

әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініш-шағымы туралы мәселені қарастыру және 

оның нәтижесі туралы ұсынылған ақпарат  мәлімет ретінде қабылдансын. 
 

Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны -9 140 193 230 дана. Жиналыста 

ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 9 013 963 550 дана. 

«жақтаушылар» – 9 013 963 350, «қарсы болғандар» – 200, «қалыс қалғандар» –0, дауыс 

беруге қатыспағандар – 0.  
 

Шешім осы жалпы жиналыста қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары 

жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданды. 
 

8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясы мүшесі Асель Жаркешевна 

Атинованың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын.  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясы мүшелігіне Виктор Сергеевич Скрыль 

қосымша сайлансын.  

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының 2012 жылғы 19 сәуірдегі 

акционерлердің жылдық жалпы жиналысының № 30 хаттамасында анықталған «Қазақстан 

Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясы мүшелері өкілеттігінің мерзімі аяқталуымен бір уақытта 

бітетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының қосымша сайланған мүшесінің 

өкілеттігінің мерзімі анықталсын. 
 

Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны -9 140 193 230 дана. Жиналыста 

ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 9 013 963 550 дана. 

«жақтаушылар» – 9 012 434 550, «қарсы болғандар» – 800, «қалыс қалғандар» –1 528 200, 

дауыс беруге қатыспағандар – 0.  
 

Шешім осы жалпы жиналыста қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары 

жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданды. 

 

 

 

 
 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі  


