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1. Наименование общества и его место нахождения:  
Акционерное общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана», Юридический адрес: 
050046, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Розыбакиева,97. 

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены 
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и 
номер государственной регистрации выпуска:  
Все выпуски акций АО «Народный Банк Казахстана» были объединены в единый Проспект 
выпуска акций, зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 29 марта 2005 года и внесен в 
Государственный реестр ценных бумаг за номером А3387. 

Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 29 марта 2005 
года №А3387, выданное Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций, заменено Свидетельством о государственной 
регистрации выпуска объявленных акций от 28 июля 2005 года №А3387, далее заменено на 
Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 18 ноября 2005 
года №А3387 и впоследствии заменено на Свидетельство о государственной регистрации 
выпуска объявленных акций от 30 мая 2006 года №А3387. 

Замена Свидетельств о государственной регистрации выпуска объявленных акций 
произведена в связи с увеличением количества объявленных акций АО «Народный Банк 
Казахстана».  

3. Сведения  об уставном и собственном капитале общества согласно данным 
финансовой отчетности:  
Оплаченный уставный капитал общества на дату Отчета составил 37 435 890 037 (тридцать 
семь миллиардов четыреста тридцать пять миллионов восемьсот девяносто тысяч тридцать 
семь) тенге, в том числе выкупленный (изъятый) капитал – 38 448 660 (тридцать восемь 
миллионов четыреста сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят) тенге. 

Балансовый собственный капитал общества составил 85 072 258 735,96 тенге (восемьдесят 
пять миллиардов семьдесят два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать 
пять тенге 96 тиын). 

4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием 
даты данного сообщения.   
Уведомление акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о праве приобретения нового 
выпуска простых акций согласно их праву преимущественной покупки было размещено в 
газетах «Казахстанская правда» от 12 сентября 2006 года и «Егемен Казакстан»                
12 сентября 2006 года. 

Уведомление о начале размещения нового выпуска простых акций среди неограниченного 
круга инвесторов было размещено в газетах «Казахстанская правда» №228 (25199) от 12 
октября 2006 года и «Егемен Казакстан» № 250 (24503) от 13 октября 2006 года. 

За период предоставления данного Отчета уведомление акционеров АО «Народный Банк 
Казахстана» о выплате дивидендов по простым акциям по итогам деятельности Банка за 2005 
год было размещено в газетах «Казахстанская правда» №148 (25119) от 15 июня 2006 года и 
«Егемен Казакстан» №136 (24389) от 16 июня 2006 года. 

5. Сведения об акциях: 
1) общее количество объявленных акций: 1 033 983 882 (один миллиард тридцать три 

миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят две) акции, в том 
числе: 

простых акций – 929 016 660 (девятьсот двадцать девять миллионов шестнадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят) штук; 
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привилегированных акций - 24 742 000 (двадцать четыре миллиона семьсот сорок две 
тысячи) штук; 

привилегированных акций, конвертируемых в простые акции - 80 225 222 
(восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки. 

По состоянию на дату настоящего Отчета размещено и оплачено: 1 033 983 882 (один 
миллиард тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот 
восемьдесят две) акции, в том числе: 

простых акций - 929 016 660 (девятьсот двадцать девять миллионов шестнадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят) штук; 

привилегированных акций - 24 742 000 (двадцать четыре миллиона семьсот сорок две 
тысячи) штук; 

привилегированных акций, конвертируемых в простые акции - 80 225 222 (восемьдесят 
миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки. 

На ре-эмиссионном счете числятся выкупленные простые акции самим обществом в 
количестве 3 844 866 (три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот 
шестьдесят шесть) штук.    

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – 
Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Банка, а также 
на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию, устанавливается 
в размере 0,01 тенге. 

В случае если по итогам финансового года, за который осуществляется выплата 
дивидендов, чистый доход ≤ 0, будет выплачиваться гарантированный дивиденд, если 
иное не установлено решением Совета директоров Банка.  

В случае если чистый доход по итогам финансового года, за который осуществляется 
выплата дивидендов, будет равен: 

0   <  чистый доход < N * 160 * (i + 1 %), где 

N – количество привилегированных акций, находящихся в обращении, штук, 

i, % – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в процентах минус 100%), публикуемая Агентством Республики 
Казахстан по статистике за декабрь финансового года, за который осуществляется 
выплата дивидендов, к соответствующему месяцу предыдущего года;   

1% – фиксированная маржа; 

дивиденд на одну привилегированную акцию рассчитывается по формуле:  

чистый доход / N. 

В случае если чистый доход по итогам финансового года, за который осуществляется 
выплата дивидендов, будет равен: 

чистый доход > N * 160 * (i + 1 %), 

дивиденд на одну привилегированную акцию рассчитывается по формуле:  

160 * (i + 1 %). 

При расчете дивиденда установлено значение нижнего предела инфляции на уровне 3 
процентов  и значение верхнего предела на уровне - 9 процентов. 

3) в случае если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо 
указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций – за 
период предоставления данного Отчета конвертирование акций не производилось. 
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6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об 
условиях и порядке проведения аукционов или подписки. 
Правила размещения ценных бумаг АО «Народный Банк Казахстана» новых выпусков 
посредством подписки, утверждены решением Совета директоров АО «Народный Банк 
Казахстана» № 35 от 22 марта 2004 г.  
Правила размещения акций АО «Народный Банк Казахстана» новых выпусков посредством 
проведения аукциона, утверждены решением Совета директоров АО «Народный Банк 
Казахстана» № 87/1 от 27 июля  2004г.   

7. Простые акции АО «Народный Банк Казахстана» включены в официальный список 
ценных бумаг категории «А» решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая 
биржа» с 29 июля 1998года.  
Привилегированные акции АО «Народный Банк Казахстана» включены в 
официальный список ценных бумаг категории «А» решением Биржевого совета АО 
«Казахстанская фондовая биржа» с 28 августа 2002 года и с 27 сентября 2002 года.  

Привилегированные акции, конвертируемые в простые акции АО «Народный 
Банк Казахстана» включены в официальный список ценных бумаг категории «А» 
решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» с 11 апреля 2005 года.  

8. Сведения о размещении акций:  

1) дата начала отчетного периода размещения простых акций – 30 мая 2006 года;    

дата окончания отчетного периода размещения простых акций – 19 октября 
2006 год. 

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием 
общего количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие 
отчетные периоды размещения акций при представлении последующего 
отчета. 

Дата утверждения 
отчета 

Вид и общее количество размещенных 
акций 

Общая сумма оплаты, 
тенге 

18 мая 2005 года (по 
состоянию на           
16 мая 2005 года) 

 89 901 666 – простых акций; 
 24 742 000 – привилегированных 

акций; 
 5 225 222 – привилегированных 

акций, конвертируемых в простые 
акции 

17 534 672 922,00  

03 октября 2005 года  

(по состоянию на        
02 августа 2005 года) 

 899 016 660 – простых акций 
(увеличение количества простых акций 
произошло за счет дробления 
размещенных 89 901 666 простых 
акций в пропорции 1 : 10); 

 24 742 000 – привилегированных 
акций; 

 5 225 222 – привилегированных 
акций, конвертируемых в простые 
акции 
 

17 534 672 922,00  

03 октября 2005 года  

(по состоянию на         
05 сентября 2005 
года) 

 899 016 660 – простых акций; 
 24 742 000 – привилегированных 

акций; 
 48 975 222 – привилегированных 

акций, конвертируемых в простые 
акции 
 

24 677 317 410,00  
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Дата утверждения 
отчета 

Вид и общее количество размещенных 
акций 

Общая сумма оплаты, 
тенге 

13 марта 2006 года  

(по состоянию на         
03 февраля  2006 года) 

 899 016 660 – простых акций; 
 24 742 000 – привилегированных 

акций; 
80 225 222 – привилегированных 
акций, конвертируемых в простые 
акции 

29 935 890 037,00 

      
3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении 

количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а 
также дата опубликования сообщения о размещении акций в средствах 
массовой информации при размещении среди неограниченного круга 
инвесторов. 
Решение о размещении нового выпуска простых акций Банка в количестве 30 000 000 
(тридцать миллионов) штук среди акционеров согласно праву преимущественной покупки 
по цене размещения 250(двести пятьдесят) тенге за одну простую акцию было принято 
решением Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» (Протокол заседания 
Совета директоров Банка №22 от 08 сентября 2006 года).  

Уведомление акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о праве приобретения нового 
выпуска простых акций согласно их праву преимущественной покупки было размещено в 
газетах «Казахстанская правда» от 12 сентября 2006 года и «Егемен Казакстан» 12 
сентября 2006 года. 

Решение об осуществлении размещения нового выпуска простых акции Банка среди 
неограниченного круга инвесторов по цене размещения 250 (двести пятьдесят) тенге за 
одну простую акцию было принято решением Совета Директоров АО «Народный Банк 
Казахстана»  (Протокол заседания Совета директоров Банка №28 от 10 октября 2006 года).  

Уведомление о начале размещения нового выпуска простых акций среди неограниченного 
круга инвесторов было размещено в газетах «Казахстанская правда» №228 (25199) от 12 
октября 2006 года и «Егемен Казакстан» № 250 (24503) от 13 октября 2006 года. 

4) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных акций 
в разрезе по видам. 
За отчетный период с 30 мая 2006 года по 19 октября 2006 года было размещено -                
30 000 000 (тридцать миллионов) штук простых акции Банка. 

Количество неразмещенных простых акций – нет. 

5) 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). 
• общее количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода – 3 844 866 
штук простых акций; 

• даты принятия решения о выкупе акций и цена выкупа одной акции: 

В связи с многочисленными обращениями акционеров о выкупе принадлежащих им акций 
Банка Совет Директоров АО «Народный Банк Казахстана» решил произвести выкуп:  

1) по цене 110 тенге  за одну простую акцию (решение Совета Директоров Банка 
№60 от 01 августа 2002 года); 

2) по цене не более 200 тенге за одну простую акцию до проведения процедуры 
дробления простых акций, и по цене не более 20 тенге за одну акцию после 
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проведения процедуры дробления простых акций (решение Совета Директоров 
Банка №108 от 05 июля 2005 года); 

3) по цене 40 тенге  за одну простую акцию, срок, в течение которого принимались 
заявки с 01 февраля по 01 марта 2006 года (решение Совета Директоров Банка  
№13 от 25 января 2006 года). 

4) по цене не более 40 тенге  за одну простую акцию в течение шести месяцев с даты 
принятия решения Совета Директоров Банка (Протокол заседания Совета 
Директоров Банка  №21 от 23 августа 2006 года). 

• Общие расходы, понесенные обществом на выкуп размещенных простых акций на дату 
Отчета составили  – 107 607 410 тенге. 

Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения 
стоимости акций при их выкупе обществом. 

Правила выкупа АО «Народный Банк Казахстана» размещенных  акций  и методики  
определения стоимости  выкупаемых акций, утверждены Общим собранием акционеров 
АО «Народный Банк Казахстана» (Протокол № 20 от 19 апреля 2006 года). 
 

9. Способы размещения (реализации) акций: 

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, 
цене размещения и суммы оплаты: 
 вид и количество -  24 757 169  (двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят семь 
тысяч сто шестьдесят девять) простых акций; 

 цена размещения одной простой акций – 250 (двести пятьдесят) тенге; 

 сумма оплаты – 6 189 292 250 (шесть миллиардов сто восемьдесят девять миллионов 
двести девяносто две тысячи двести пятьдесят) тенге. 

2) посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения 
подписки, вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты: 
 дата начала проведения подписки – 12 октября 2006 года,  

 дата завершения проведения подписки – 19 октября 2006 года; 

 вид и количество -  5 242 831  (пять миллионов двести сорок две тысячи восемьсот 
тридцать одна) простая акция; 

 цена размещения одной простой акции – 250 (двести пятьдесят) тенге; 

 сумма оплаты – 1 310 707 750  (один миллиард триста десять миллионов семьсот семь 
тысяч семьсот пятьдесят) тенге. 

3) посредством аукциона с указанием даты его проведения, вида, количества 
акций и суммы оплаты: 
За период предоставления данного Отчета размещение простых акций посредством 
аукциона – не проводилось. 

4) на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, 
общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, 
указывается наименьшая и наивысшая цена размещения одной акции на 
торгах за отчетный период, рыночная стоимость одной простой и 
привилегированной акции за отчетный период (в случае, если 
рассчитывалась): 
За период предоставления данного Отчета размещение простых акций на организованном 
рынке ценных бумаг – не проводилось. 
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 Рыночная стоимость одной простой и привилегированной акции за отчетный период, 
рассчитана в соответствии с Методикой оценки ценных бумаг, утвержденной решением 
Правления ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) от 19 февраля 2003 года, на 
конец первого рабочего дня недели. Результаты оценки ценных бумаг публикуются АО 
«Казахстанская фондовая биржа» еженедельно в конце первого рабочего дня недели на 
титульной странице официального электронного представительства биржи в сети Интернет 
(www.kase.kz) в виде файла формата Microsoft Excel. 

Рыночная стоимость акций АО "Народный Банк Казахстана" за отчетный период 
тенге 

Д А Т Ы Вид акций 
05.06.06 12.06.06 19.06.06 26.06.06 03.07.06 10.07.06

1 2 3 4 5 6 7 
простые 265,2632 260,5000 255,5000 251,5000 250,0000 250,0000

привилегированные 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000
привилегированные, 
конвертированные в 
простые акции 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000

(продолжение) 
Д А Т Ы Вид акций 

17.07.06 24.07.06 31.07.06 07.08.06 14.08.06 21.08.06
1 8 9 10 11 12 13 

простые 248,0000 245,0000 240,0000 235,0000 235,0000 240,5000

привилегированные 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000
привилегированные, 
конвертированные в 
простые акции 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000

(продолжение) 
Д А Т Ы Вид акций 

28.08.06 04.09.06 11.09.06 18.09.06 25.09.06 02.10.06
1 14 15 16 17 18 19 

простые 249,2500 257,6316 263,6842 265,0000 266,3158 267,5000

привилегированные 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000
привилегированные, 
конвертированные в 
простые акции 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000

(продолжение) 
Д А Т Ы Вид акций 

09.10.06 16.10.06
Средняя цена 

1 20 21 22 
простые 268,2500 268,0000 254,09474

привилегированные 173,0000 173,0000 173,0000
привилегированные, 
конвертированные в 
простые акции 173,0000 173,0000 173,0000

10. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций 
общества.  
АО «Народный Банк Казахстана» при размещении данного выпуска не обращался к услугам 
андеррайтера (эмиссионных консорциумах).  
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11. Сведения о цене исполнения опционов. 

Опционы на свои акции АО «Народный Банк Казахстана» не заключал. 

11-1. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. 

Сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три 
завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с 
разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска 
акций. 

Рыночная цена, тенге 
Простые акции 

НИН KZ1C33870011 
Привилегированные акции 

НИН KZ1Р33870117 

Привилегированные акции, 
конвертируемые в простые 

акции Банка                  
НИН KZ1Р33870216 

Период 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 
цена 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 
цена 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 
цена 

За 2003 год 180,0 109,0 167,2 150,0 - - 
За 2004 год 110,0 25 751,1 13 698,6 151,0 - - 
За 2005 год1 13,0 200,0 187,0 164,1 168,0 160,0 
За 1 кв. 2004г. 120,0 110,0 167,2 148,3 - - 
За 2 кв. 2004г. 163,4 110,0 167,2 167,0 - - 
За 3 кв. 2004г. 790,6 110,0 206,0 151,0 - - 
За 4 кв. 2004г. 25 751,1 110,0 13 698,6 5 000,0 - - 
За 1 кв. 2005г. 163,4 130,0 173,2 168,3 - - 
За 2 кв. 2005г. 405,0 130,0 187,0 164,1 160,0 160,0 
За 3 кв. 2005г. 2 60,0 36,784 160, 160,0 164,0 163,0 
За 4 кв. 2005г. 2 200,0 36,72 164,0 160,0 168,0 167,0 
За апрель 2006 г. 264,5 235,5556 166,4 141,8333 172,4 169,4444 
За май 2006 г. 270,0 268,8889 173,0 173,0 173,3889 173,0 
За июнь 2006 г. 265,2632 251,50 173,0 173,0 173,0 173,0 
За июль 2006г. 250,0 240,0 173,0 173,0 173,0 173,0 
За август 2006г. 249,25 235,0 173,0 173,0 173,0 173,0 
За сентябрь 2006г. 266,3158 257,6316 173,0 173,0 173,0 173,0 
С 01 октября – 19 
октября 2006г. 268,25 267,50 173,0 173,0 173,0 173,0 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - значение рыночной цены простой акции приведено к единой величине и пересчитано с учетом 

проведения процедуры дробления в 2005 году в соответствии с решением внеочередного общего 
собрания акционеров АО "Народный Банк Казахстана" (протокол №18 от 18 мая 2005 года) и на 
основании зарегистрированных Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 28 июля 2005 года под №А3387 изменений в проспект 
выпуска акций Банка  

2 - значение рыночной цены простой акции в III и IV кварталах 2005 года указаны с учетом проведения 
процедуры дробления в 2005 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания 
акционеров АО "Народный Банк Казахстана" (протокол №18 от 18 мая 2005 года) и на основании 
зарегистрированных Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 28 июля 2005 года под №А3387 изменений в проспект выпуска 
акций Банка. 
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Информация об истории балансовой стоимости акций за последние три 
завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с 
разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты окончания периода 
размещения акций (на 1 число месяца). 

Балансовая стоимость, тенге 

Период Простые акции  

НИН KZ1C33870011 

Привилегированные 
акции  

НИН KZ1Р33870117 

Привилегированные 
акции, конвертируемые 
в простые акции Банка    
НИН KZ1Р33870216 

За 2003 год 234,8 149,98 - 
За 2004 год 366,6 149,98 - 
За 2005 год3 49,30 149,98 164,6 
За 1 кв. 2004г. 249,8 149,98 - 
За 2 кв. 2004г. 295,0 149,98 - 
За 3 кв. 2004г. 345,0 149,98 - 
За 4 кв. 2004г. 366,6 149,98 - 
За 1 кв. 2005г. 366,6 149,98 - 
За 2 кв. 2005г. 382,0 149,98 - 
За 3 кв. 2005г. 4 44,40 149,98 162,9 
За 4 кв. 2005г. 4 49,30 149,98 164,6 
За апрель 2006 г.      54,73 149,98 165,0 
За май 2006 г. 56,20 149,98 165,0 
За июнь 2006 г. 56,52 149,98 165,0 
За июль 2006г. 58,84 149,98 165,0 
За август 2006г. 63,31 149,98 165,0 
За сентябрь 2006г. 70,15 149,98 165,0 
С 01 октября – 19 
октября 2006г. 73,63 149,98 165,0 

 

12. 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, со ссылкой на 
реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было 
принято соответствующее решение; 
 
Простые акции: 
• дата последней выплаты дивидендов - последняя выплата проводилась в 
соответствии с решением годового общего собрания акционеров банка за 2005 год; 
• общая сумма начисленных дивидендов –  1 208 521 тыс.тенге; 

                                                           
3 -  значение балансовой стоимости простой акции приведено к единой величине и пересчитано с 

учетом проведения процедуры дробления в 2005 году в соответствии с решением внеочередного 
общего собрания акционеров АО "Народный Банк Казахстана" (протокол №18 от 18 мая 2005 года) и 
на основании зарегистрированных Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 28 июля 2005 года под №А3387 изменений в 
проспект выпуска акций Банка 

4 - значение балансовой стоимости простой акции в III и IV кварталах 2005 года указаны с учетом 
проведения процедуры дробления в 2005 году в соответствии с решением внеочередного общего 
собрания акционеров АО "Народный Банк Казахстана" (протокол №18 от 18 мая 2005 года) и на 
основании зарегистрированных Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 28 июля 2005 года под №А3387 изменений в 
проспект выпуска акций Банка. 
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• общая сумма выплаченных дивидендов – 1 032 504 тыс.тенге; 
• общая сумма налога начисленного и выплаченного в бюджет – 176 017 тыс.тенге; 
• годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение о выплате 
дивидендов, состоялось 19 апреля 2006 года протокол №20.   
 
Привилегированные акции и привилегированные акции, конвертируемые в 
простые акции Банка: 
• дата последней выплаты дивидендов –  05 мая 2006года за 2005год; 
• численность акционеров, получивших дивиденды – 47; 
• общая сумма начисленных дивидендов – 1 427 554 тыс.тенге; 
• общая сумма выплаченных дивидендов – 1 424 344 тыс.тенге; 
• общая сумма налога начисленного и выплаченного в бюджет – 3 210 тыс.тенге;  
• реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято 
решение о выплате дивидендов – Протокол очередного общего собрания акционеров 
№20 от 19 апреля 2006 года. 

2)  размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и 
привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну 
простую и привилегированную акцию по итогам завершенного 
финансового года; 
Размер начисленных и выплаченных дивидендов: 
• на одну простую акцию – 1,35 тенге за 2005 год, в том числе сумма налога, 
подлежащего уплате в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке; 
• на одну привилегированную акцию и привилегированную акцию, 
конвертируемую в простую акцию Банка,  за 2005 год - 13,60 тенге. 
Размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по 
итогам завершенного 2005 финансового года: 
• на одну простую акцию – 63,61 тенге; 
• на одну привилегированную акцию и привилегированную акцию, 
конвертируемую в простую акцию  – 13,60 тенге. 

3) 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. 

Случаи несвоевременной выплаты дивидендов – нет. 

13. Сведения о регистраторе общества: 

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего 
ведение системы реестра держателей акций: 

 
АО «Фондовый центр» было выбрано в качестве регистратора на основании 
Постановления Правления Банка от 29.06.98 года №301  и утверждено решением 
Общего собрания акционеров Акционерного Общества «Акционерный Народный 
Сберегательный Банк Казахстана» 07 июля 1998г. 

Место нахождения: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. ул. Желтоксан, 79 «А» 

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества. 
Ведение реестра держателей ценных бумаг ведется регистратором АО «Фондовый 
центр» на основании Договора о ведении реестра № 1715 от 01.07.2002г. 
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Лицензия №0406200386, выданная Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 июня 
2005 года.  

14. Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами 
размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) 
на дату окончания периода размещения акций. Данные сведения 
заполняются на основании справки, выданной регистратором на 
аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета: 

 Полное 
наименование 
акционеров – 

юридических лиц или 
фамилия, имя, при 
наличии – отчество 

акционеров – 
физических лиц 

Наименование и 
реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

акционера – 
физического лица, 
или номер и дата 
государственной 
регистрации 

(перерегистрации) 
акционера – 
юридического 
лица и его место 
нахождения 

Общее количество акций, 
принадлежащих 

акционеру, с указанием 
вида акций, штук 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 
общему 

количеству 
размещенных 

акций с 
указанием вида 

акций 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 
общему 

количеству 
голосующих 

акций 

1 2 3 4 5 

АО «Холдинговая 
группа «АЛМЭКС»  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица №72886-
1910-АО от 19 
сентября 2005 
года, выдано 
Департаментом 
юстиции города 
Алматы. 
Место нахождение 
- 050059,г.Алматы 
ул.Азербаева, 58     

765 884 043 - 
Простые акции 74,35% 86,91% 

 
15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций 

общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе 
учета центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции 
которых находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более 
процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных 
обществом) на дату окончания периода размещения акций. 
Номинальных держателей находящихся в системе учета центрального депозитария владеющих 
десятью и более процентами размещенных акций общества на дату окончания периода нет. 

 
 
Управляющий директор – директор 
Департамента инвестиционного банкинга 
АО «Народный Банк Казахстана»                                       Г.Пирматов 
 

Главный  бухгалтер  
АО «Народный Банк Казахстана»                       А.Филатова 
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1. Қоғамның атауы жəне орналасқан жері:  

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы. 

Заңды мекенжайы: 050046, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Розыбакиев к-сі,97 

2. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (жарияланған 
акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті ауыстыру күні) жəне 
шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі:  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ барлық акциялар шығарылымы 2005 жылғы 29 наурызда 
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
агенттігінде тіркелген акциялар шығарылымының бірыңғай проспектісіне біріктірілді 
жəне А3387 нөмірімен Бағалы қағаздардың мемлекеттік тіркеліміне енгізілді.  

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
агенттігі 2005 жылғы 29 наурызда берген № А3387 жарияланған акциялар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу туралы куəлік 2005 жылғы 28 шілдеде берілген № А3387 жарияланған 
акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікпен ауыстырылды, одан кейін 
2005 жылғы 18 қарашада А3387 жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлікпен ауыстырылды жəне кейінірек 2006 жылғы 30 мамырда А3387 
жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікке ауыстырылды 

Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті ауыстыру 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ жарияланған акциялары санының өсуіне байланысты 
жүргізілді.  

3. Қаржы есептемесіне сəйкес қоғамның жарғылық жəне меншікті капиталы туралы 
мəлімет:  

Осы Есеп берілетін күнгі қоғамның төленген жарғылық капиталы 37 435 890 037 (отыз 
жеті миллиард төрт жүз отыз бес миллион сегіз жүз тоқсан мың отыз жеті) теңгені құрады, 
оның ішінде сатып алынған (айналымнан алып алынған) капитал – 38 448 660 (отыз сегіз 
миллион төрт жүз қырық сегіз мың алты жүз алпыс) теңге.  

Қоғамның баланстық меншікті капиталы 85 072 258 735, 96 (сексен бес миллиард жетпіс 
екі миллион екі жүз елу сегіз мың жеті жүз отыз бес теңге 96 тиын) құрады.  

4. Қоғам акциялар орналастыру жəне дивиденд төлеу туралы хабарды жариялаған 
бұқаралық ақпарат құралдарының атауы жəне жарияланған күні 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің басымдықпен сатып алу құқығына сəйкес 
қарапайым акциялардың жаңа шығарылымын сатып алу құқығы туралы хабарлама 
«Егемен Қазақстан» газетінде - 2006 жылғы 12 қыркүйекте жəне «Казахстанская правда» 
газетінде - 2006 жылғы 12 қыркүйекте жарияланған. 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қарапайым акциялардың жаңа шығарылымын 
инвесторлардың шектелмеген тобы арасында орналастыруды бастау туралы хабарлама 
2006 жылғы 13 қазандағы «Егемен Қазақстан» № 250 (24503) жəне 2006 жылғы 12 
қазандағы «Казахстанская правда» № 228 (25199) газеттерінде жарияланған.  

Осы Есепті ұсыну кезеңінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлеріне Банктің 2005 
жылғы қызметі нəтижелері бойынша қарапайым акцияларға дивиденд төлеу туралы 
хабарлама 2006 жылғы 16 маусымдағы «Егемен Қазақстан» №136 (24389) жəне 2006 
жылғы 15 маусымдағы №148 (25119) «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған.  

5. Акциялар туралы мəлімет:  

1) жарияланған акциялардың жалпы саны: 1 003 983 882 (бір миллиард үш миллион 
тоғыз жүз сексен үш мың сегіз жүз сексен екі) акция, оның ішінде:  

- 929 016 660 (тоғыз жүз жиырма тоғыз миллион он алты мың алты жүз алпыс) 
қарапайым акция,  

- 24 742 000 (жиырма төрт миллион жеті жүз қырық екі мың) артықшылықты акция, 
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- 80 225 222 (сексен миллион екі жүз жиырма бес мың екі жүз жиырма екі) 
қарапайым акцияларға айырбасталатын артықшылықты акция. 

Осы Есеп берілетін күнгі жағдай бойынша орналастырылған жəне төленген акция: 
1 003 983 882 (бір миллиард үш миллион тоғыз жүз сексен үш мың сегіз жүз сексен 
екі) акция, оның ішінде: 

-  929 016 660 (тоғыз жүз жиырма тоғыз миллион он алты мың алты жүз алпыс) 
қарапайым акция,  

- 24 742 000 (жиырма төрт миллион жеті жүз қырық екі мың) артықшылықты акция, 

- 80 225 222 (сексен миллион екі жүз жиырма бес мың екі жүз жиырма екі)  қарапайым 
акцияға айырбасталатын артықшылықты атаулы акция. 

Ре-эмиссиялық шотта «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның өзі сатып алған 3 844 866 (үш 
миллион сегіз жүз қырық төрт мың сегіз жүз алпыс алты) дана қарапайым акциясы 
есепте тұр.    

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдікті мөлшері – 

Банктің бір артықшылықты акциясына, сондай-ақ қарапайым акцияға айырбасталатын 
бір артықшылықты акцияға арналған дивидендтің кепілдікті мөлшері  0,01 теңге 
мөлшерінде белгіленеді. 

Дивиденд төлеу жүзеге асырылатын қаржы жылының қорытындысы бойынша таза 
табыс ≤ 0 болса, кепілдікті дивиденд төленеді, егер Банктің Директорлар кеңесінің 
шешімімен өзге жағдай белгіленбесе.  

Егер дивиденд төлеу жүзеге асырылатын қаржы жылының қорытындысы бойынша 
таза табыс мынаған тең болса: 

0   <  таза табыс < N * 160 * (i + 1 %),   мұндағы: 

N – айналымдағы артықшылықты акциялар саны, дана, 

i, % – Қазақстан Республикасының Статистика агенттігі дивиденд төлеу жүзеге 
асырылатын қаржы жылының желтоқсан айы үшін жариялайтын, алдыңғы жылдың 
тиісті айымен салыстырғандағы тұтыну бағалары (100%  шегерілген  пайыздық индекс 
мəні) индексінің өсімі/азаюы ретінде есептелетін инфляция көрсеткіші;   

1% – тіркелген маржа; 

бір артықшылықты акцияға арналған дивиденд мына формула бойынша есептеледі:  

таза табыс / N. 

Егер дивиденд төлеу жүзеге асырылатын қаржылық жыл қорытындысы бойынша таза 
табыс мынаған тең болса: 

таза табыс > N * 160 * (i + 1 %), 

бір артықшылықты акцияға арналған дивиденд мына формула бойынша есептеледі:  

160 * (i + 1 %). 

Дивиденд есептеу кезінде инфляцияның төменгі шегінің мəні 3 пайыз деңгейінде жəне 
жоғары шегінің мəні 9 пайыз деңгейінде белгіленген. 

3) егер акцияларды айырбастау жүзеге асырылған болса, айырбастау тəртібі жəне 
айырбасталған акциялар саны көрсетілуі тиіс – осы Есеп берілетін кезеңінде 
акцияларды айырбастау жүргізілмеген.  

6. Қоғамның аукцион өткізу немесе акцияларға жазылыс жүргізу тəртібі мен 
талаптары жөнінде ішкі құжатары қабылданған жəне бекітілген күн туралы мəлімет     

 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздарының жаңа шығарылымын жазылыс арқылы 
орналастыру ережелері «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2004 жылғы 
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22 наурыздағы №35 шешімімен бекітілген.  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларының жаңа шығарылымын аукциондар өткізу 
арқылы орналастыру ережелері «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2004 
жылғы 27 шілдедегі  №87/1 шешімімен бекітілген. 

7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қарапайым акцияларына айырбасталатын 
артықшылықты акциялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ Биржа кеңесінің шешімімен 
2005 жылғы 11 сəуірден бастап бағалы қағаздар ресми тізімінің «А» санатына қосылған.  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ артықшылықты акциялары «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ Биржа кеңесінің шешімімен 2002 жылғы 28 тамыздан жəне 2002 жылғы 27 
қыркүйектен бастап бағалы қағаздар ресми тізімінің «А» санатына қосылған.  
  
 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қарапайым акциялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
Биржа кеңесінің шешімімен 1998 жылғы 29 шілдеден бастап бағалы қағаздар ресми 
тізімінің «А» санатына қосылған.  
 

8. Акцияларды орналастыру туралы мəлімет:  

1) қарапайым акцияларды орналастырудың есепті кезеңі басталған күн    – 
30.05.2006 жыл;  

қарапайым акцияларды орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күні – 
19.10.2006 жыл; 

2) Бұрынғы есепті (есептерді) бекіту күні (орналастырылған акциялардың жалпы 
санын жəне кейінгі есепті ұсыну кезінде бұрынғы акциялар орналастырудың 
есепті кезеңдері үшін төленген соманы көрсетумен)  

Есеп бекітілген күн Орналастырылған акциялар түрі жəне 
жалпы саны 

Жалпы өтеусомасы, 
теңге 

18 мамыр, 2005 жыл (16.05. 
2005 ж. жағдай бойынша) 

 89 901 666 – қарапайым акция; 
 24 742 000 – артықшылықты 

акция; 
 5 225 222 – қарапайым акцияға 

айырбасталатын артықшылықты 
акция 

17 534 672 922,00  

03 қазан, 2005 жыл  

( 02.08. 2005 ж. жағдай 
бойынша) 

 899 016 660 – қарапайым акция 
(қарапайым акциялар санының ұлғаюы 
89 901 666 орналастырылған 
қарапайым акцияны 1 : 10 пропорцияда 
бөлшектеу есебінен іске асырылды); 

 24 742 000 – артықшылықты 
акция; 

 5 225 222 – қарапайым акцияға 
айырбасталатын артықшылықты 
акция 
 

17 534 672 922,00  

03 қазан, 2005 жыл  

( 05.09. 2005 ж. жағдай 
бойынша) 

 899 016 660 – қарапайым акция; 
 24 742 000 – артықшылықты 

акция; 
 48 975 222 – қарапайым акцияға 

айырбасталатын артықшылықты 
акция 
 

24 677 317 410,00  

13 наурыз, 2006 жыл  

(03.02.2006 ж. жағдай 
бойынша) 

 899 016 660 – қарапайым акция; 
 24 742 000 – артықшылықты 

акция; 
 80 225 222 – қарапайым акцияға 

айырбасталатын артықшылықты 
акция 

29 935 890 037, 00 
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3) Қоғамның Директорлар кеңесінің есепті кезеңде орналастырылатын акциялар 
санын жəне олардың орналастыру бағасын анықтау туралы шешім қабылдаған 
күні, сондай-ақ инвесторлардың шектелмеген тобы арасында орналастырылған 
кезде акциялар орналастыру туралы хабарлама бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланған күн.  

Банктің 30 000 000 (отыз миллион) дана қарапайым акцияларының жаңа 
шығарылымын басымдықпен сатып алу құқығына сəйкес акционерлер арасында, бір 
қарапайым акция үшін 250 (екі жүз елу) теңге орналастыру бағасы бойынша 
орналастыру туралы шешім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 
шешімімен қабылданды (Банктің Директорлар кеңесінің 2006 жылғы 08 қыркүйектегі 
№22 мəжілісінің хаттамасы).  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің басымдықпен сатып алу құқығына 
сəйкес жаңа шығарылым акцияларын сатып алу құқығы туралы хабарлама «Егемен 
Қазақстан» газетінде - 2006 жылғы 12 қыркүйекте жəне «Казахстанская правда» 
газетінде -  2006 жылғы 12 қыркүйекте жарияланған. 

Банктің қарапайым акцияларының жаңа шығарылымын инвесторлардың шектелмеген 
тобы арасында, бір қарапайым акция үшін 250 (екі жүз елу) теңге орналастыру бағасы 
бойынша орналастыруды жүзеге асыру туралы шешім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесінің шешімімен қабылданды (Банктің Директорлар кеңесінің 2006 
жылғы 10 қазандағы №28 мəжілісінің хаттамасы).  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 0арапайым акцияларының жаңа шығарылымын 
инвесторлардың шектелмеген тобы арасында орналастыруды бастау туралы хабарлама 
2006 жылғы 13 қазандағы «Егемен Қазақстан» № 250 (24503) жəне 2006 жылғы 12 
қазандағы «Казахстанская правда» № 228 (25199) газеттерінде жарияланған.  

4) есепті кезең ішінде орналастырылған жəне орналастырылмаған акциялардың 
түрі бойынша қимадағы саны. 

Есепті кезеңде 2006 жылдың 30 мамырынан бастап 2006 жылдың 19 қазанына дейін 30 
000 000 (отыз миллион) дана,  Банктің қарапайым акциялары орналастырылды. 

Орналастырылмаған қарапайым акциялар – жоқ. 

5) бір қарапайым акцияны жəне бір артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, 
акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнді, сондай-ақ қоғамның 
орналастырылған акцияларды сатып алуға жұмсаған шығынын (əрбір сатып 
алу түрі бойынша бөлек) көрсете отырып, қоғамның бастамасымен жəне/немесе 
акционерлердің талабы бойынша есепті кезең аяқталған күнгі жағдай бойынша 
сатып алынған акциялар саны. 

•  есепті кезеңнің аяқталу күні сатып алынған акциялардың жалпы саны – 3 844 866 
дана қарапайым акция;  

•  акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күн жəне бір акцияның сатып алу 
бағасы: 

Акционерлердің оларға тиесілі Банк акцияларын сатып алу туралы көптеген 
өтініштеріне байланысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі 
акцияларды мынадай баға бойынша сатып алу туралы шешім қабылдады: 

1) бір қарапайым акция - 110 теңге (Директорлар кеңесінің 2002 жылғы 01 
тамыздағы №60 шешімі);  

2) қарапайым акцияларды бөлшектеу жүргізілгенге дейін бір қарапайым акцияны 200 
теңгеден артық емес баға бойынша жəне қарапайым акцияларды бөлшектеу 
жүргізілгеннен кейін бір қарапайым акцияны 20 теңгеден артық емес баға бойынша 
сатып алу (Директорлар кеңесінің 2005 жылғы 05 шілдедегі №108 шешімі);  

3) 2006 жылғы 01 ақпаннан 01 наурызға дейін өтінімдер қабылданған мерзім ішінде 
бір қарапайым акция – 40 теңге (Директорлар кеңесінің 2006 жылғы 25 қаңтардағы 
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№13 шешімі); 

4) Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап алты ай ішінде бір 
қарапайым акцияны 40 теңгеден артық емес баға бойынша сатып алу (Директорлар 
кеңесінің 2006 жылғы 23 тамыздағы №21 мəжілісінің хаттамасы).   

•  қоғамның орналастырылған қарапайым акцияларды сатып алуға жұмсаған жалпы 
шығыны – 107 607 410 теңге.  

Акционерлердің жалпы жиналысы қоғам акцияларды сатып алатын кезде 
олардың құнын анықтау əдістемесін бекіткен күн. 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу ережелерін 
жəне сатып алынатын акциялардың құнын анықтау əдістемесін «Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен. (2006 жылғы 19 қыркүйек, № 
20 хаттама). 

9. Акцияларды орналастыру (сату) тəсілі: 

1) басымдықпен сатып алу құқығы бойынша (акциялардың түрін, санын, 
орналастыру бағасын жəне өтеу сомасын көрсетумен): 

 түрі мен саны -  24 757 169 (жиырма төрт миллион жеті жүз елу жеті мың жүз алпыс 
тоғыз) дана қарапайым акция; 

 бір қарапайым акцияның орналастыру бағасы – 250 (екі жүз елу) теңге; 

 өтеу сомасы – 6 189 292 250 (алты миллиард жүз сексен тоғыз миллион екі жүз 
тоқсан екі мың екі жүз елу) теңге. 

2)  акцияларға жазылыс жүргізу арқылы (акцияларға жазылыс жүргізу 
басталған/аяқталған күнді, акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасын жəне 
өтеу сомасын көрсетумен): 

 акцияларға жазылыс басталған күн – 12 қазан, 2006 жыл,  

 акцияларға жазылыс аяқталған күн – 19 қазан, 2006 жыл; 

 түрі мен саны -  5 242 831 (бес миллион екі жүз қырық екі мың сегіз жүз отыз бір)  
дана қарапайым акция; 

  бір қарапайым акцияның орналастыру бағасы – 250 (екі жүз елу) теңге; 

 өтеу сомасы – 1 310 707 750 (бір миллиард үш жүз он миллион жеті жүз жеті мың 
жеті жүз елу) теңге. 

3)  аукцион өткізу арқылы (аукцион өткізілген күн, акциялардың түрін, санын жəне 
өтеу сомасын көрсетумен): 
Осы есеп берілетін кезең ішінде қарапайым акцияларды аукцион өткізу арқылы 
орналастыру жүргізілген жоқ. 

4)  акциялардың түрін, санын, жалпы өтеу сомасын, бастапқы жəне соңғы сауда-
саттық жүргізілген күнді (бір акцияның есепті кезеңдегі сауда-саттықтағы ең 
төмен жəне ең жоғары орналастыру бағасы көрсетіледі), бір қарапайым жəне бір 
артықшылықты акцияның есепті кезеңдегі нарықтық құнын (егер есептелген 
болса) көрсете отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында 
орналастыру:  

 
Осы есеп берілетін кезең ішінде қарапайым акцияларды бағалы қағаздардың 
ұйымдастырылған рыногында орналастыру жүргізілген жоқ. 

 есепті кезең ішіндегі бір қарапайым жəне бір артықшылықты акцияның нарықтық 
құны «Қазақстан қор биржасы» АҚ Басқармасының (KASE) 2003 жылғы 19 ақпандағы 
шешімімен бекітілген, Бағалы қағаздарды бағалау əдістемесіне сəйкес, аптаның бірінші 
жұмыс күнінің соңына есептелген.  «Қазақстан қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарды 
бағалау нəтижелерін апта сайын, аптаның бірінші жұмыс күнінің аяғында биржаның 
ресми электрондық өкілдігінің Интернет желісіндегі титулдық бетінде (www.kase.kz) 
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Microsoft Excel форматының файлы түрінде жариялап отырады. 
 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларының есепті кезеңдегі нарықтық құны 

теңге 
КҮНДЕР 

Акциялар түрі 
05.06.06 12.06.06 19.06.06 26.06.06 23.07.06 10.07.06

1 2 3 4 5 6 7 
қарапайым 265,2632 260,5000 255,5000 251,5000 250,0000 250,0000

артықшылықты 173, 0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000

қарапайым акцияға 
айырбасталған 
артықшылықты акция 

173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000

(жалғасы) 

17.07.06 24.07.06 31.07.06 07.08.06 14.08.06 21.08.06
1 8 9 10 11 12 13 

қарапайым 248,0000 245,0000 240,0000 235,0000 235,0000 240,0000

артықшылықты 173, 0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000

қарапайым акцияға 
айырбасталған 
артықшылықты акция 

173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000

(жалғасы) 

28.08.06 04.09.06 11.09.06 18.09.06 25.09.06 02.10.06
1 14 15 16 17 18 19 

қарапайым 249,2500 257,6316 263,6842 265,0000 266,3158 267,5000

артықшылықты 173, 0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000

қарапайым акцияға 
айырбасталған 
артықшылықты акция 

173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 173,0000

(жалғасы) 

 

 

10. Қоғамның акциялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық 
консорциумдар) туралы ақпарат.  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ осы шығарылымды орналастыру кезінде андеррайтер 
қызметін пайдаланған жоқ.  
 

11. Опционның атқарылу бағасы туралы мəлімет  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ өз акцияларына опцион  жасаған жоқ  

11-1. Акциялардың нарықтық жəне баланстық құнының тарихы туралы мəлімет.   

КҮНДЕР 
Акциялар түрі 

09.10.06 16.10.06
Орташа баға 

1 20 21 22 
қарапайым 268,2500 268,0000 254,09474

артықшылықты 173,0000 173,0000 173,0000
Қарапайым акцияға 
айырбасталған 
артықшылықты акция 173,0000 173,0000 173,0000
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Акциялар шығарылымы проспектісі күнінен бастап соңғы үш жылдағы (жылдар 
бойынша қимада), соңғы екі жылдағы (тоқсандар бойынша қимада), соңғы алты айдағы 
акцияның ең төмен жəне ең жоғары бағасы туралы мəлімет. 

Нарықтық баға, теңге 

Қарапайым акциялар 

НИН KZ1C33870011 

Артықшылықты 
акциялар НИН 
KZ1Р33870117 

Банктің қарапайым 
акцияларына 

айырбасталатын 
артықшылықты 

акциялар               
НИН KZ1Р33870216 

Кезең 

Ең 
жоғары 
баға 

Ең төмен 
баға 

Ең жоғары 
баға 

Ең төмен 
баға 

Ең 
жоғары 
баға 

Ең төмен 
баға 

2003 жыл 180,0 109,0 167,2 150,0 - - 
2004 жыл 110,0 25 751,1 13 698,6 151,0 - - 
2005 жыл1 13,0 200,0 187,0 164,1 168,0 160,0 
2004 ж. 1 тоқсаны 120,0 110,0 167,2 148,3 - - 
2004 ж. 2 тоқсаны 163,4 110,0 167,2 167,0 - - 
2004 ж. 3 тоқсаны  790,6 110,0 206,0 151,0 - - 
2004 ж. 4 тоқсаны  25 751,1 110,0 13 698,6 5 000,0 - - 
2005 ж. 1 тоқсаны  163,4 130,0 173,2 168,3 - - 
2005 ж. 2 тоқсаны  405,0 130,0 187,0 164,1 160,0 160,0 
2005 ж. 3 тоқсаны 2 60,0 36,784 160, 160,0 164,0 163,0 
2005 ж. 4 тоқсаны 2 200,0 36,72 164,0 160,0 168,0 167,0 
2006 жылғы сəуір  264,5 235,5556 166,4 141,8333 172,4 169,4444 
2006 жылғы мамыр 270,0 268,8889 173,0 173,0 173,3889 173,0 
2006 жылғы 
маусым 265,2632 251,50 173,0 173,0 173,0 173,0 

2006 жылғы шілде 250,0 240,0 173,0 173,0 173,0 173,0 
2006 жылғы тамыз  249,25 235,0 173,0 173,0 173,0 173,0 
2006 жылғы 
қыркүйек 266,3158 257,6316 173,0 173,0 173,0 173,0 

2006 жылғы 01 
қазаннан – 19 
қазанға дейін 

268,25 267,50 173,0 173,0 173,0 173,0 

 
Акцияларды орналастыру кезеңі аяқталған күннен бастап соңғы үш жылдағы (жылдар 
бойынша қимада), соңғы екі жылдағы (тоқсандар бойынша қимада), соңғы алты айдағы 
акцияның баланстық құнының тарихы туралы ақпарат (айдың бірінші күні). 

 

Баланстық құны 
Кезең 

Қарапайым акциялар  Артықшылықты Банктің қарапайым 
акцияларына 

                                                           
1 - қарапайым акцияның нарықтық құнының мəні бірыңғай шамаға келтірілген жəне 2005 жылғы 28 

шілдеде Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
агентігінде А3387 нөмірімен тіркелген,  Банктің акциялар шығарылымы проспектісіне енгізілген 
өзгерістер негізінде жəне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысының шешіміне (2005 жылғы 18 мамыр, №18 хаттама) сəйкес 2005 жылы акцияны 
бөлшектеу тəртібін ескере отырып қайта есептелген.   

2 - қарапайым акцияның 2005 жылдың ІІІ жəне ІV тоқсандарындағы нарықтық құнының мəні 2005 
жылғы 28 шілдеде Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне 
қадағалау агентігінде А3387 нөмірімен тіркелген,  Банктің акциялар шығарылымы проспектісіне 
енгізілген өзгерістер негізінде жəне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 
жалпы жиналысының шешіміне (2005 жылғы 18 мамыр, №18 хаттама) сəйкес 2005 жылы акцияны 
бөлшектеу тəртібін ескере отырып көрсетілген.   
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НИН KZ1C33870011 акциялар  

НИН KZ1Р33870117 

айырбасталатын 
артықшылықты 

акциялар               
НИН KZ1Р33870216 

2003 жыл 234,8 149,98 - 
2004 жыл 366,6 149,98 - 
2005 жыл3 49,30 149,98 164,6 
2004 ж. 1 тоқсан 249,8 149,98 - 
2004 ж. 2 тоқсан  295,0 149,98 - 
2004 ж. 3 тоқсан  345,0 149,98 - 
2004 ж. 4 тоқсан  366,6 149,98 - 
2005 ж. 1 тоқсан 366,6 149,98 - 
2005 ж. 2 тоқсан 382,0 149,98 - 
2005 ж. 3 тоқсан4 44,40 149,98 162,9 
2005 ж. 4 тоқсан 4 49,30 149,98 164,6 
2006 жылғы сəуір      54,73 149,98 165,0 
2006 ж. мамыр 56,20 149,98 165,0 
2006 ж. маусым 56,52 149,98 165,0 
2006 ж. шілде 58,84 149,98 165,0 
2006 ж. тамыз 63,31 149,98 165,0 
2006 ж. қыркүйек 70,15 149,98 165,0 
2006 жылғы 01 
қазаннан  – 19 
қазанға дейін 

73,63 149,98 165,0 

12. Дивиденд төлеу туралы мəлімет: 

1) дивиденд төленген акционерлер санын, аяқталған қаржы жылының 
қорытындысы бойынша қарапайым жəне артықшылықты акциялар бойынша 
есептелген жəне төленген дивидендтердің жалпы сомасын (бюджетке төленген 
салық сомасын) жəне дивиденд төлеу туралы шешім қабылдаған акционерлердің 
жалпы жиналысы хаттамасының деректемелерін көрсете отырып, дивиденттер 
төленген соңғы күн; 
 
Қарапайым акциялар: 
• дивиденд төленген соңғы күн – соңғы рет акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысының шешіміне сəйкес 2005 жыл үшін дивиденд төлеу жүргізілді; 
• есептелген дивидендтердің жалпы сомасы – 1 208 521 мың теңге 
• төленген дивидендтердің жалпы сомасы – 1 032 504 мың теңге 
• есептелген жəне бюджетке төленген салықтың жалпы сомасы – 176 017 мың теңге 
• Банк акционерлерінің дивиденд төлеу туралы шешім қабылдаған жылдық жалпы 
жиналысы 2006 жылғы 19 сəуірде өтті (№20 хаттама).  
 

                                                           
3 -  қарапайым акцияның баланстық құнының мəні бірыңғай шамаға келтірілген жəне 2005 жылғы 28 

шілдеде Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
агентігінде А3387 нөмірімен тіркелген,  Банктің акциялар шығарылымы проспектісіне енгізілген 
өзгерістер негізінде жəне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысының шешіміне (2005 жылғы 18 мамыр, №18 хаттама) сəйкес 2005 жылы акцияны 
бөлшектеу тəртібін ескере отырып қайта есептелген.   

 
4 - қарапайым акцияның 2005 жылдың ІІІ жəне ІV тоқсандарындағы баланстық құнының мəні 2005 

жылғы 28 шілдеде Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне 
қадағалау агентігінде А3387 нөмірімен тіркелген,  Банктің акциялар шығарылымы проспектісіне 
енгізілген өзгерістер негізінде жəне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 
жалпы жиналысының шешіміне (2005 жылғы 18 мамыр, №18 хаттама) сəйкес 2005 жылы акцияны 
бөлшектеу тəртібін ескере отырып көрсетілген.   
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Артықшылықты  акциялар жəне Банктің қарапайым акцияларына 
айырбасталатын артықшылықты акциялар: 
 
• дивидендтер төленген соңғы күн – 2006 жылғы 05 мамырда 2005 жыл үшін; 
• дивиденд алған акционерлер саны – 47; 
• есептелген дивидендтердің жалпы сомасы – 1 427 554 мың теңге; 
• төленген дивидендтердің жалпы сомасы – 1 424 344 мың теңге; 
• есептелген жəне бюджетке төленген салықтың жалпы сомасы – 3 210 мың теңге;  
• дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы 
хаттамасының деректері – 2006 жылғы 19 сəуірдегі №20 акционерлердің кезекті 
жалпы жиналысының хаттамасы. 

2) бір қарапайым жəне артықшылықты акцияға есептелген жəне төленген 
дивидендтің мөлшері, сондай-ақ аяқталған қаржы жылының қорытындысы 
бойынша бір қарапайым жəне артықшылықты акцияға алынған таза табыс 
мөлшері; 
 
Есептелген жəне төленген дивидендтер мөлшері: 
• бір қарапайым акцияға - 2005 жыл үшін 1,35 теңге, оның ішінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте төленіге тиіс салық сомасы; 
• 2005 жыл үшін бір артықшылықты акцияға жəне Банктің қарапайым акциясына 
айырбасталатын артықшылықта акциясына төленген дивиденд мөлшері - 13,60 теңге 
болды. 

Аяқталған 2005 қаржы жылының қорытындысы бойынша бір қарапайым жəне 
бір артықшылықты акцияға алынған таза табыстың мөлшері: 
• бір қарапайым акцияға – 63,61 теңге; 
• бір артықшылықты акцияға жəне қарапайым акцияға айырбасталатын 
артықшылықты акцияға  – 13,60 теңге. 

 
3)  дивидендті уақытылы төлемеу бойынша берешектер болғанда, олардың пайда 

болу себебін жəне акцияларды орналастыру кезеңі аяқталған күніндегі сомасын, 
онымен қатар қоғамның акционерлер алдындағы берешекті өтеу бойынша 
қандай шаралар қолданғанын атап көрсету керек. 
Дивидендтерді уақытылы төлемеу жағдайлары болған жоқ.  

 
 

13. Қоғамның тіркеушісі туралы мəлімет:  

1) акция ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізуді жүзеге асырушы тіркеушінің атауы  
жəне орналасқан жері:  

Банк Басқармасының 1998 жылғы 29 маусымдағы № 301 қаулысы негізінде «Қор 
орталығы» АҚ тіркеуші ретінде таңдалған жəне «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ 
1998 жылғы 07 шілдеде болған акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен 
бекітілген.    

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 79»А» 

2) қоғамның акция ұстаушылары тізілімін жүргізу туралы шарт жасалған күн    
жəне оның нөмірі:  

Бағалы қағаз ұстаушылар тізілімін жүргізуді «Қор орталығы» АҚ тіркеушісі 2002 
жылғы 01 шілдедегі № 1715 тізілімді жүргізу туралы шарт негізінде іске асырады.  

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне 
қадағалау агенттігі 2005 жылғы 15 маусымда берген  № 0406200386 лицензия.  
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15. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күні қоғамның орналастырылған 

акцияларының он жəне одан артық пайызына иелік етуші акционерлер туралы 
мəлімет (қоғам сатып алған акцияларды шегерумен). Мұндай мəліметтер тіркеуші 
берген жəне есептің ажырамастай бөлігі болып табылатын анықтама негізінде 
толтырылады: 

Акционер-заңды 
тұлғалардың толық 

атауы немесе 
акционер-жеке 

тұлғалардың тегі, 
аты-жөні  

Акционер-жеке 
тұлғаның жеке 

басын 
куəландыратын 

құжат 
деректемелері 

немесе акционер-
заңды тұлғаның 

мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) күні 
жəне нөмірі жəне 
нақты орналасқан 

жері  

Акционерге тиесілі 
акциялардың жалпы саны,

акцияның түрі, дана  

Акционерге 
тиесілі 

акциялардың 
орналастырылға
н акциялардың 
жалпы санына 
пайыздық ара 
қатынасы 

(акцияның түрін
көрсетумен) 

Акционерге 
тиесілі 

акциялардың 
дауыс беретін 
акциялардың 
жалпы санына 
пайыздық ара 
қатынасы  

1 2 3 4 5 

«АЛМЭКС» 
холдинг тобы АҚ  

2005 жылғы 19 
қыркүйекте 
Алматы 
қаласының Əділет 
департаменті 
берген №72886-
1910-АО заңды 
тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлік. 
Орналасқан жері - 
050059, Алматы қ. 
Əзербаев к-сі, 58    

765 884 043 - 
Қарапайым акциялар 74,35% 86,91% 
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16. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күні орталық депозитарийдің есептеу 
жүйесінде қоғамның орналастырылған акцияларының он жəне одан артық 
пайызына иелік етуші (қоғам сатып алған акцияларды шегерумен), акциялары 
атаулы ұстауда болатын акционерлер туралы мəліметтер болмаған жағдайда, 
акциялардың атаулы ұстаушыларының атауы жəне олардың атаулы ұстауындағы 
қоғам акцияларының саны туралы мəлімет.  

Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күні қоғамның орналастырылған 
акцияларының он жəне одан артық пайызына иелік етуші, орталық депозитарийдің 
есептеу жүйесінде тұрған акциялардың атаулы ұстаушылары - жоқ.  
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