
 

«Банк «Bank RBK» Акционерлік қоғамы  

акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының 

№ 1 Х А Т Т А М А С Ы 

 

Заңды тұлғаның толық атауы – «Банк «Bank RBK» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – 

«Bank RBK» АҚ, Банк, Қоғам). 

Атқарушы органның орналасқан жері: 

050013, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15. 

Жиналыстың өткізілу орны:  

050013, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15. 

Өткізілген күні: 10 ақпан 2020 жыл. 

Тіркелген уақыты: Нұр-Сұлтан қаласы уақытымен сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін. 

Жиналыстың өткізілу уақыты: Нұр-Сұлтан қаласы уақытымен сағат 11:00-ден 11:30-ге 

дейін. 

Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) Банктің 

Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша 2020 жылғы 08 қаңтардағы №1.1 хаттама 

шешімінің негізінде шақыртылды. 

Акционерлер жиналыстың өткізілуі туралы, егер 2020 жылы 09 қаңтар күні Банктің жеке 

хаттарын бағыттау арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкес Банктің, Қаржылық есептілік депозитарийінің және «Қазақстандық 

қор биржасы» АҚ интернет ресурстарына ақпаратты орналастыру жолымен 2020 жылғы 

10 ақпандағы Жиналыстың кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда, 2020 жылғы 11 

ақпандағы қайта Жиналыстың өткізілуі туралы хабардар етілді.  

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Бағалы қағаздардың орталық 

депозитарийі» АҚ 2020 жылы 09 қаңтарда 00 сағат 00 минутта жасалды. 

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күніне Банк 

акционерлерінің жалпы санынан жай акцияларға иеленуші26 акционер, артықшылықты 

акцияларға иеленуші 3 акционер есептелді.  

Дауыс беретін акциялар – орналастырылған жай акциялар, сондай-ақ дауыс беру құқығы 

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында (бұдан әрі – АҚ 

туралы Заң) көзделген жағдайларда берілген артықшылықты акциялар. Дауыс беретін 

акциялардың қатарына қоғам сатып алған акциялар, сондай-ақ номиналды ұстаудағы және 

орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтері жоқ меншік иесіне тиесілі 

акциялар кірмейді. 

 

2020 жылғы 10 ақпандағы Жиналыстың басында кворумның болуы туралы 

анықтамаға сәйкес: 
 

Жиналысқа қатысу үшін 1 (бір) акционер тіркеуден өтті.  
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Орналастырылған жай акциялардың жалпы саны  1 605 990 000 дана 

Орналастырылған артықшылықты акциялардың 

жалпы саны  
450 000 дана 

Банкпен сатып алынған акциялардың саны  0 дана 

Дауыс беру құқығынан айырылған жай 

акциялардың саны  
0 дана 

Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы саны  1 605 990 000 дана 

Жиналыс қатысушыларының тіркелуі аяқталу 

сәтіндегі тіркелген дауыстар саны  
1 600 000 000 дауыс 

Осылайша, Жиналыс қатысушыларының тіркелуі аяқталу сәтінде АҚ туралы Заңының  

45-бабы 1-т. сәйкес, 1 600 000 000 дауыс немесе Банктің орналастырылған дауыс беретін 

акцияларының жалпы санының 99,627% мөлшерінде кворум бар.  

Сондай-ақ Жиналысқа: 

1) Мадиева К.Ч.  Корпоративтік хатшы; 

2) Оспанова А.У. Қор басқармасының аға менеджері қатысты.  

 

Мадиева К.Ч.ханым Жиналыс қатысушыларымен амандасты, акционерге қатысқаны үшін 

алғыс білдірді, және Жиналыс ашуға ұсыныс жасады, акционерлердің тіркеуінің 

нәтижесін оқып, Жиналысты құқықты деп тануға және оны ашуға дауыс беруді 

ұсынды.   

Ұсыныс дауыс беруге шығарылды. 

АҚ туралы Заңның 50-бабының 1-тармағы 3) тармақшасына сәйкес акционерлердің 

жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша акционерлердің жалпы 

жиналысында дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар 

әрбір тұлғаға бір дауыстан беру арқылы жүзеге асырылады.  

 

Дауыс беру нәтижелері: 

«Қолдаған»1дауыс; 

«Қарсы» − жоқ; 

«Қалыс қалған» жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды.  

 

Мадиева К.Ч.ханым дауыс беру нәтижелері бойынша шешім қабылданғанын 

жариялады: Жиналыстың өткізілуін құқықты деп тану, сондай-ақ Жиналысты ашу.  

Мадиева К.Ч.ханым Жиналысты жүргізу үшін Жиналыстың Төрағасын және Хатшысын 

сайлау керектігін хабарлады және Жиналыс Төрағасы ретінде Мадиева Камила 

Чапаевнаны, Жиналыс Хатшысы ретінде  Оспанова Айгуль Умаровнаны сайлауды 

ұсынды.  

АҚ туралы Заңның 48-бабының 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы 

жиналысының төрағасы (президиумы) мен хатшысын сайлау жөніндегі мәселе бойынша 

әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушылар санының қарапайым көпшілік 

дауысымен қабылданады.   

 

Ұсыныс дауыс беруге шығарылды.  

 

Дауыс беру нәтижелері: 

«Қолдаған» 1дауыс; 

«Қарсы» жоқ; 

«Қарыс қалған» жоқ. 
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Шешім бірауыщдан қабылданды.  

 

Мадиева К.Ч.ханым дауыс беру нәтижелері бойынша шешім қабылданғанын жариялады: 

Жиналыс Төрағасы ретінде Мадиева Камила Чапаевнаны, Жиналыс Хатшысы ретінде  

Оспанова Айгуль Умаровнаны сайлау. 

 

Жиналыс төрағасы Мадиева К.Ч. Жиналысқа қатысушылармен амандасып, Жиналыстың 

күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша 

ашық дауыс беру нысанын анықтауды, АҚ туралы Заңның 50-бабының талаптарына 

сәйкес және осы Жиналыста қабылданған шешімдер бойынша дауыс беру мен 

дауыстарды санаудың келесі тәртібін бекітуді ұсынды: 

 Дауыс беру ашық тәсілмен, яғни Жиналысқа қатысушы акционерлерді тіркеу кезінде 

берілген Жиналыста дауыс беру құқығына куәлік көтерумен жүзеге асырылады; 

 Әрбір акционер Жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беруші 

акциялардың санына тең дауыс санына ие болады; 

 Күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде акционер қабылданатын шешім 

бойынша өзіне тиесілі барлық дауыспен тек ұсынылған дауыс беру нұсқаларының 

біреуі бойынша дауыс беруге құқылы: «қолдаған», «қарсы» немесе «қалыс қалған»; 

 Хатшы акционерлердің дауыс беру нұсқалары бойынша берген дауыстарын санайды 

және жинақтайды: қабылданатын шешімге «қарсы», «қалыс қалған»; 

 «Қолдаған» дауыс беру нұсқасы бойынша берілген дауыстар есептік тәсілмен 

анықталады: Жиналысқа қатысу үшін тіркелген дауыстардың жалпы санынан 

акционерлердің «қарсы», «қалыс қалған» дауыс беру нұсқалары бойынша берген 

дауыстар саны шегеріледі; 

 Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде 

ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқысыз; 

 Жиналысқа қатысу үшін тіркелген акционерлерге тиесілі дауыстар, Жиналыс 

жабылғанға дейін кез келген себептер бойынша кеткен акционерлер кворумнан 

шығарылады, бұл ретте Хатшы акционердің мерзімінен бұрын кетуін тіркейді; 

 Дауыс беру нәтижелерін Жиналыс Төрағасы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша 

шешім қабылдағаннан кейін Дауыстарды санау анықтамасының негізінде хабарлайды. 

 

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. мәселені дауыс беруге шығарды.  

 

Акционерлердің саны жүзден кем болатын қоғамдағы АҚ туралы Заңның 46-бабының 1-

тармағына сәйкес есеп комиссиясының функциясы акционерлердің жалпы жиналысының 

хатшысымен жүзеге асырылады. 

 

Жиналыс Хатшысы дауыс беруде 1 дауыс қатысқанын мәлімдеді, және дауыс беру 

нәтижелерін хабарлады:  

«Қолдаған» – 1дауыс; 

«Қарсы» –жоқ; 

«Қалыс қалған» –жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды.  

 

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. дауыс беру нәтижесі бойынша Жиналыс жұмысында 

қолданылатындауыс берудің ашық тәсілінің, дауыс беру және дауыстарды санау 

тәртібінің бекітілгендігі туралы шешім қабылданғанын хабарлады. 

 

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. Жиналыстың келесі жұмыс регламентін бекітуді 

ұсынды: 
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 баяндама –10 минутқа дейін; 

 пікірталастарда сөз сөйлеу –5 минутқа дейін; 

 пікірталас үстінде сөз сөйлегісі келген акционерлер қол көтеру жолымен Төрағадан 

өзіне сөз беруді сұрайды.    

 

Жиналыс Төрағасы мәселені дауыс беруге шығарды.  

 

Жиналыс Хатшысы дауыс беруде 1 дауыс қатысқанын мәлімдеді, және дауыс беру 

нәтижелерін хабарлады:  

«Қолдаған» – 1 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалған» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды.  

 

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч.дауыс беру нәтижелері бойынша Жиналыстың 

ұсынылған уақыт тәртібін бекіту туралы шешім қабылданғанын жариялады.   

Жиналыс күн тәртібінің «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы 

жиналысының күн тәртібін бекіту туралы» бірінші мәселесі бойынша Жиналыс 

Төрағасы Жиналыстың Банк Директорлар кеңесінің бастамасымен шақырылған АҚ 

туралы Заңның талаптарына сәйкес өткізілетінін, қатысып отырған акционерлерге 

Жиналыстың күн тәртібі мәселелері туралы алдын ала хабарланғандығын хабарлады. 

Жиналыстың күн тәртібі: 

1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін 

бекіту туралы. 

2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу 

туралы, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу 

мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.  

 

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. Жиналыс күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша 

сұрақтар қоюды ұсынды.  

 

Сұрақтар болмады.  

 

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. Жиналыс күн тәртібін дауыс беруге шығарды.  

АҚ туралы заңның 43-бабының 3-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы 

жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беруші 

акцияларының жалпы санының көпшілігінің даусымен жүзеге асырылады. 

 

Жиналыс Хатшысы дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысқанын мәлімдеді, және дауыс 

беру нәтижелерін хабарлады:  

«Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалған» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды.  

 

Қабылданған шешім: 

«Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн 

тәртібін бекіту: 
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1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн 

тәртібін бекітутуралы. 

2. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін 

белгілеу туралы, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы 

төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.  

*** 

«Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу 

туралы, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу 

мөлшері мен шарттарын анықтау туралы»Жиналыстың күн тәртібіндегі екінші мәселе 

бойынша. 

Мадиева К.Ч. ханым АҚ туралы Заңның 36-бабы 1-тармағы 5-тармақшасына сәйкес,«Bank 

RBK» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу туралы, 

оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы, 

сондай-ақ «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны 

үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы 

мәселеакционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататындығын 

хабарлады.  

30 қаңтар 2020 жылы Банк Директорлар кеңесімен (30.01.20 ж. №1.3 хаттама) Алимбеков 

Мусабек Тургынбековичті «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз 

директорретінде сайлау және өкілеттігінің мерзімін 1 (бір) жыл етіп анықтау туралы 

алдын ала шешім қабылданды.  

 

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. сұрақтар қоюды ұсынды.  

 

Сұрақтар болмады.  

 

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. келіп түскен Алимбеков Мусабек Тургынбековичтің 

«Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде сайлануы 

туралы ұсыныс үшін дауыс беруді бастауды ұсынды.  

 

Жиналыс Хатшысы дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысқанын мәлімдеді, және дауыс 

беру нәтижелерін хабарлады:  

«Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалған» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды.  

 

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. келіп түскен «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі–тәуелсіз директордың өкілеттік мерзімін 1 (бір) жыл етіп анықтау туралы 
ұсыныс үшін дауыс беруді бастауды ұсынды.  

 

Жиналыс Хатшысы дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысқанын мәлімдеді, және дауыс 

беру нәтижелерін хабарлады:  

«Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалған» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды.  
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Бұдан әрі Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч.сайланған «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы төлеу мөлшері мен сыйақы төлеу 
шарттарын келесі жолмен анықтауды ұсынды: 

1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың 

міндеттерін орындағаны үшін, №1 Қосымшаға сәйкес «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы төлеу шарттары мен ерікті 

медициналық сақтандыруға арналған шығыстарды қамтитын сыйақының 

тіркелген мөлшерін (жеке табыс салығын ескере отырып) белгілеу.  

2. Қазақстан Республикасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Кодексінде белгіленген нормалар шегінде «Bank RBK» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директордың өзіне жүктелген 

басқарушылық міндеттерді орындауына байланысты сапарлары кезіндегі 

шығындарды өтеуді жүргізу. 

3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі –тәуелсіз директорға, Банк 

құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге шегінде,өзара 

ынтымақтастықты орнату немесе қолдау бойынша іс-шараларды өткізуге өкілдік 

шығыстардың мөлшерін белгілеу. 

4. «Bank RBK» АҚ Басқарма Төрағасына барлық қажетті іс-шараларды өткізуді 

және осы Шешімді орындау үшін бұрын жасалған келісім-шарттарға тиісті келісім-

шарттар және/немесе қосымша келісімдер жасауды тапсыру. 

 

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. сұрақтар қоюды ұсынды.  

 

Залдан сұрақтар болмады.  

 

Жиналыс Төрағасы Мадиева К.Ч. келіп түскен үсынысты дауыс беруге шығарды. 

 

Жиналыс Хатшысы дауыс беруде 1 600 000 000 дауыс қатысқанын мәлімдеді, және дауыс 

беру нәтижелерін хабарлады:  

«Қолдаған» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалған» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды.  

 

Осылайша, Жиналыс күн тәртібіндегі екінші мәселе шегінде келесі Ш Е Ш І М Д Е Р 

қабылданды: 

 

1. Алимбеков Мусабек Тургынбековичті «Bank RBK» АҚ Диркторлар кеңесінің 

мүшесі – тәуелсіз директор етіп сайлау.  

2.  Сайланған «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі–тәуелсіз директордың 

өкілеттік мерзімін 1 (бір) жыл етіп анықтау. 

3. Сайланған «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға 

сыйақы төлеу мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын келесі жолмен анықтау: 

3.1. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың 

міндеттерін орындағаны үшін, №1 Қосымшаға сәйкес «Bank RBK» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы төлеу шарттары 

мен ерікті медициналық сақтандыруға арналған шығыстарды қамтитын 

сыйақының тіркелген мөлшерін (жеке табыс салығын ескере отырып) 

белгілеу.  

3.2. Қазақстан Республикасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Кодексінде белгіленген нормалар шегінде «Bank RBK» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директордың өзіне жүктелген 
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басқарушылық міндеттерді орындауына байланысты сапарлары кезіндегі 

шығындарды өтеуді жүргізу. 

3.3. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға, Банк 

құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге шегінде, өзара 

ынтымақтастықты орнату немесе қолдау бойынша іс-шараларды өткізуге 

өкілдік шығыстардың мөлшерін белгілеу. 

4. «Bank RBK» АҚ Басқарма Төрағасына барлық қажетті іс-шараларды өткізуді 

және осы Шешімді орындау үшін бұрын жасалған келісім-шарттарға тиісті 

келісім-шарттар және/немесе қосымша келісімдер жасауды тапсыру. 

 

 

Жиналыс төрағасы Мадиева К.Ч. Жиналыстың күн тәртібі аяқталғанын және ол бойынша 

шешім қабылданғанын хабарлады, Жиналысқа қатысқандарға алғыс білдірді, Жиналысты 

жабылуы туралы жариялады. 

 

 

Жиналыс Төрағасы       Мадиева К.Ч. 

 

 

Жиналыс Хатшысы       ОспановаА.У. 
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BANKRElK

ItIPOTOKOJI}&1
Bueoqepeguoro o6 ulero co6parurfl aKrlrronepoB
AxquouepHoro o6ulecrna <<Eanrc <<Bank ngIO,

floruoe Har.rMeHoBaHr,re lopu,qr4qecK()to Jrr{qa _ Axquouepuoe o6ulectso (BaHK <Bank RBK)
(aa-nee - AO <Bank RBK), Baux, O6irqec.rso)

Mecro HaxoxAeHug llcno.ru[TeJrbluoro op ra Ha :

050013, ropoA Amraarrr, EocraH,qr,rrcxufi pafion, yJrlrua [JrorrlaAb pecuyOnnrcz, 15.
Mecro rrpoBeAeHHr co6panun:
050013, ropo4 ArMatlt, Eocran4rtxc,xufi pafioH, yJrr{qa nJrorrlaAb pecuy6nuru, 15.

{ara nponQAeHrrs: 10 Qenpzurx 2020 rorc,
Bpenra perr{crparrru: c l0:00 qacoB ao 10:50 qacoB BpeMeHu r. Hyp-cynran.
Bperur rpoBeAeHux co6panns: c 1 1:00 qacon ro 1 l:3b qacoa BpeMeur.r r. Hyp-cyarau.

Bueovepe4soe o6uee co6paure aKrluoHepoB
HHHuuarHBe Coeera ,(upexTopoa Bauxa, ua
nporoKon Nel, l.

Eauxa (garee - Co6pauue) 6rrno co3BaHo ro
ocHoBaHr.ru peureHr.rr or 08 flHBapr 2020 rorc

Axquouepu 6rtlu H3BetueHbI o npoBeAeHau co6panu.rr, B ToM rrucne o [poBeAeHr.rpr [oBTC)pHoro
co6paHu.a I I senpana 2020 ropa, B cJrrrae, ecJrr.LHa l0 Qenpanx 2020 rorcue 6y4er o6ecue.reH
KBopyM Co6pauur, uocpeAcrBoM Ha[paBJIeHr,r, Ltl;iuBu;1yaJrbgbrx rr]rceM Bauxa or 09 ,rHBap,2020 ro.qa, a raKxe ryreM pa3MieIrIeHI4r uuQopr'raqru Ha r{HrepHer pecypcax Baurca,
fleno:urapua Quuauconofi orqerr]:ooru H AO <KagaxcraucKa, Qongonax 6upxru B
coorBeTcrBuu c rpe6oBaHr4rMr.r 3aKoHoAareJrbcrBa pecny6nur<a KasaxcraH.

Clucox aKur{oHepoB, I4MeIorIux [paBo npr.rHl{Marb yvacruen Co6paHrau, cocraBJreH Ha 00 qacou
00 uuuyr 09 aunapx 2020 rorcAO <J-{erirpaJrbHbrM Aero3r{rapr{eM rleHHbrx 6yrraar>.

Ha aary cocraBJIeHI'I.s cllllcKa aKul]oHepoB, r.rMerorrlux npaBo nphHr.rMarb yqacrr{e n Co6pauuu,
o6uee KorHr{ecrBo aKIIHoHepon Eauxa, BJraAercrq[x npocrbrMu aKu]rf,M u - 26 unqroirapou,
BN AAEIO II{HX I1P}IBI,IJIE| I.IPOBAH HbIM I,I A KUI,If, MTE - 3 AXqUOUCPA.

['olocyrcrque a.*\LrLt - pa3MeIqet{HE,Ie npocrbre aKrI}rH, a raKxe nprrBr4Jrer[poBaH'ble aKrIL*r,
IIpaBO loJIOCa rIO KOTOpbIM [peAocraBneHo B cJry'qar{x, [peAycMorpeHHbrx 3axouoivr pecny(5nuxu
Kasaxcrau <06 axuaoHepHbrx o6uteclsax>> (,qalee - 3axon o6 AO). B .rgcno roJrocyloqux axuufi
He BxoAf,T BblKynneHHlte o6ulecrBol{ aKuI,II4, a raKxe aKr.IHLI, HaxoA.rrlrluec.fl B HoMT,IHaJGHoM
AepxaHI{I'I u npHHaAJIexaIIII4e co(ScrseHHLIKy, cBeAeHI4.,r o KoropoM orcyrcrByror B cr.rcreMe
yr{eTa ueHTpanbHoro Aeno3r{TapHfl .

B coornercrBl'Ill co cnpaBKoft o Haluqun KBopyMa Ha Haqaflo Co6panua or l0 Qenpa.nn2020 roaa:

lnr yuacrrar n Co6paHr{r{ rporxJru perr{crparlr4ro I (oauu) aKur{oHep.
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I Q6gee rcona,recrBo pa3NreuleHHbx 
!pggT,,r. a_qaft

| 
,o.,tra KOJrI.rqecTBO pa3Merrleuur,lx 

-_-

I npuBHnerlrpoBaHHbrx axqafi

Leg!fi 

-
KonuqecrBo rrpocrbrx aruufi , rrrre*r*rrpa"a 

-
roJroca

-

O6nlee p6nsgf^--ll^-llllllll-_ 
- ;; =

I 60s 990 000 TT

450 000 rxryK

0 IITTVI(

0 IxTyt(
(rIHI{ baHr(a

Korr.rqecrBo 3apertacrpr,rponanHrrx,C"co, Ha
MoMeHT OKOHqaHaq perucTpauuil rracTHr{KOBCo6pauus

I 605 990 000

roJrocoB1 600 000 000

fr

ffi;-,*,
:,r:Hr,"r:1111j^r-l:i'4:3aroua o6 Ab, u norrrr.r". i ooo 000 000 rorrocoB unu Qe 6)10a. uuu uuu uuu ronocoB trJru 99,627yoor o6ulero Konr{secTBa pa3MerqeHHr,rx roJrocy}oqux arqafi Eaura.
Tlxe nputfrru fracrr{e n Co6panuu:l) Ma.uueea K:9_. - Kopnopa,rranHufi ceKperapr;2) Ocnauosa A.y. _ Crapruraft MeHeAxep OoHAosoro yrpaBJrenr.rr.

f-xa Maazena K'tr' rro3AopoBaJracb c yqacruurarrarz co6pauux, no6raroAapr{Jra 3a )qacrueaKIIHoHepa' ,n [peAJIoxI,JIa or*pblrL ctopaHue, aurrt*u HTon{ perncrparlun aKur{oHepoBI'I nperroxl{Jla flporoJlocoBarb 3a nplr3HaHlle Co6paHltfl ,,paBoMorrHbrM u 3a ero orKph'rue.flpeAnoxeHue 6rmo BbrHeceHO Ha rc,rocoBaHHe.

B coomoemcm,uu c nn'3) n' I cm.5'0 3'axoua o6 Ao zonoco.aHue ua o6t4eu coipauuu aKtruoHeposno npoqedypHbt* sonpocaril npooe'deuun oorratri robpor* aKquoHepos ocyt4ecm,nflemcfly;XZ::;::'x':u,:ff::#,riuqv' *"'i"v"';;;" zo'oco.omb Ho o6qeu ,o,ti07,,,,,u'u

lh'oru roJrocoBaHrrs:
<3a> - I ronoc;
<llporan> - Her;
<Bo:4epxalc.,r)) - Her.
Perueuue [pI{HflTo eAHHorJIacHo.

f-xa Malnena K'H' o6rrsura o 'rolu, t{To no pe3ynbraraM roJrocoBaHr{, rrp}r,flTo pe[reHrre:Ilpuruarr rpoBeAe'[e co6paHufl nrpaBoMorrHLrM, a raK)r(e orKpbrrb co6pauue.
f-xa Ma'quesa K'r{' coo6ulnla, r{To AJL BeAeHT{, co6paHur Heo6xoArauo us6pa* rlpeAceAarensu Cexpetapx Co6pauu fl, H npeLloxrarra ras6parr llp.o..a*enerra Co6p un ,i Muareay Karguy,anaenuy u ocnaHony Aftrynr v*up,,uny cexperaperr,r co6panraa.
B coomBemcmBuu c n.4 cm.4g 3d'rcoua o6 Ao zonoco.aHue no ronpocy o6 us1pauuunpedcedamenn (npesuduyua) u ceKpemap, o6t4ezo ,oopor* aKquoHepoe rcaucdutu oK,uoHepu*'teem oduu zonoc, a peuler* nprrrraemcn npocmbw 6onawuucm.o, zonocoB om wtcflanpucymcm?ypt4ux.

flpeAnoxeuue 6ulo BbrHeceHo Ha roJrocoBaHr.re.

llroru roJrocoBanrrfl:
<3a> - I ronoc;
<flporun> - Her;
<Bos4epxalcr) - Her.
Peuteuue npr,rHrro eAr{HornacHo.

.rr
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f-xa MaaueBa K.t{. o6rssura o r()M, tITo ,,o pe3yJrbraraM roJrocoBaHus npuH.sro pemieHr4e:
H36parb flpeAceAareleu Co6paHran MaAneny Karr,rzry Vanaenuy, Cexperape1r Co6paHar
Ocnauony Afi rylr Vrvraponny.

Ilpe.4ceAatelr Co6pauue MaAuena K.q. nonpuBercrBotsaJra yqacrHnKon co6paHar u[peAnoxI'IJIa no BceM Bo[pocaM IIoBecrKr{ gHl Co6paHr4, onpeAeJrr{Tb $oprry ronocoBagr.r, -oTI(pbIToe, tto [pI{HLI[ny (oAHa aKIIr{s - oAuH roJroc), B coeTBercrBuvt c rpe6onauusrvru cr,50
3axosa o6 Ao Ir yrBepAurb cne.D,yloqrafi noprAoK roJrocoBaHr.rfl u fiorcrrera rorocoB no
npHHnMaeMbrM Ha Hacrorr.qeM Co6pan r.t u peueHr{fi M :

o folocoBaHHe ocyulecrBJl,Ierc, orKpblTbrM cnoco6ou, To ecrb [oAHrrr.reM y.qocroBepe Hufl HaIIpaBo loJIocoBaHI'L Ha Co6pauuu, BhIAaHHoro flpu perlrcrpauuu aKr{r4orrepoB,
yqacrByrounx n Co6paHuu;

o KaNArtfi axunonep flpu roJloco.BaHurl Ha Co6paunra HMeer rrl,rcno roJrocoB, paBHoe rrgcJry
rrpuHaAJrexaqux eMy ronocylou1ux axuzfi ;t llpn roJIocoBaHHI'I ro BorlpocaM rloeectxu AHq aKuuoHep l{Meer npaBo tiporonocoBa1b no
[pHHHMaeMOMy pellleHpl]o BCeMA npl{HaAJrexarqr{MH eMy fonocaMr,r rorrbKo no oAHor/ry r43
npeAnaraeMblx BapI,IaHTOB fOnOCOBaHr.rfl: (3a), (nporHB) tr{JIH (BO3AepXaJrcfl);

o cercperapb [pocqI'ITLIBaer Ir cyMMl4pyer roJroca, orAaHHbre aKuuoHepaMr{ no BapuarHTaM
toJrocoBaHr{s: (npoTI{B) [pr.rHr4MraeMoro perxeHrrr, (Bo3Aepx(aBilrr{xcr);

o foloca, orAaHHbIe IIo BapI{aHTy ronocoBaHrufl. <cla>>, onpeAeJrffrorc, pacrrerHrnrr cnoco6ou:or o6utero KonuqecrBa roJlocoB, 3aperacrpnpoBaHHbrx lrrfl vrncrilfl n Co6p3uuu,
BLIrIHTaerc, KoJII'IqeCTBO lollocc)B. OTAaHHbIX aKUproHepaMH nO Bapr.IaHTaM roJrocoBitHr{r:
(rlpoTtrB)), (BO3AepXancfl ) ;

o Axutlonep (npegcraBllTeJlb aKuI.{oHepa), ue uporueAruufi perr{crparlrr}o, He yrrr4TbrBaercjfl npu
oflpeAeneHr{r.r KBopyt!(a r.r He BrrpaBe rrpuHr{MaTr, yrracTze B ToJIOCOBaHI{r..r.o foloca, npI'IHaAJIexaIuI{e aKqLIoHepaM, 3aperucrpr.rpoBaHHbrM AJu yqacrnfr n Co6pruruu,
a yIIIeAITIEx no 1rc6ofr. us npuw.tH Ao 3aKpbrrrar Co6paHr4, lrcKJrroqarorc.fl H3 r(Bopyr!{a, npr4
srou CerperapeM per?rcrpupyerr:q npexAeBpeuesurrit yxoA aKrluoHepa;o lrlroru roJrocoBaHfiq coo6uarorc,{ Ha Co6paHuu llpelcelarenerra Co6paHr.rs flocJre [puHrflTr.rfl
pelueHl{f, no KaxAoMy Bonpocy llosecrxfl AHs Ha ocHoBaHr4H Cnpanru noAcr{era roJrocoB.

Ilpelcelarelr Co6pasus Maluesa K.g. BbrHecJra Bonpoc Ha ronocoBaHue.

B coomeemcmeuu co n.l cm.46 3orcctua o6 Ao e odt4ecmee Q qucnot4 aKt4uoHepo6 iteHee cmo
Qyurc4uu c'temuoil Kowuccuu ocyt4ecmsnnrcmcn ceKpemapeA4 o6u,1ezo cofipauun aKquoHepos.

Cercperapr Co6paHua npouu$opMr.rpoBana o roM, rrro B roJrocoBaHr,rfi npr4Hsno fracrlre I ro,roc,
H O3Byqr4na pe3yJrbTaTbr roJlocoBaHrrg :

<3a> - I ronoc;
<flporun> - Her;
<Bo:gepNancrD - Her.
Peruenue npr{Hfl To eAr.rHoruracHo.

flpelce.qatenr Co6panus Ma\ueaa I(.q. o6rsnura o roM, ufo no pe3ynbraraM ronocoBa.Hg,
npI{Hsro pe[reHHe o6 YTBePxATgHI{I'I orxpblToro cn(co6a rofloconaHr.rq, troprrArca
roJrocoBaHrrfl n noAcqera roJrocoB, rrcrroJrb3yeMbrx n pa6or{ co6paHun.
llpeAce4atenr co6panus MaAraeaa K. tI. npe/IJroxr{Jra yrnep4ra{b cJreAyroquft perrarrreur padorrr
Co6panua:
. AoKJraA - ao l0 Mr{Hyr;
o BbrcrynJreHr{fl B npeHr{sx - Ao 5 Mr{r{yr;
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r aKqHoHepbr, xeJrarour{e BbrcTynHTb B xoAe flpeHufi, rfpocrr narb crroBo
nyreM floAHsTr,rff pyKH.

flpeaceaarenb co6pa,r.rff BbrHecJra Bonpoc Ha roJrocoBa,r,re.

Certpempr Co6panur npouu$opMrrpoBarra o roM, ,ro u.ortcoBaHuu npHHsno
II O:] BYTIHIIa p e3yJI bTaTbI rOJr O CO B AtH.l.Is :
<3o> - I roloc;
r<flporur> - Her;
<tBosAepxarcr) * Her.
Pemenue [pnHsro e4r,rHoruracuo.

flpeace,uarenr Co6pauus Maltueea K.g. o6r,snula o roM rITO IIO pe3yIIbTaTaM to,rloc()BilHl4.'Ipemlrnu yrBepAHTb npeAJroxeHHrd: perlaueur pa6o.rsr HUs..

y llpe4ce,laren.r

yrlacrHe 1 roroc,

coooquna, .rro Co6pa"r. ,poro,\urcn , .oorr.r;ru;; rpe6orauumlu 3aroua o6 AO,

fl<l [epBoMy Borrpocy noBecrxu IHq Co6paHrar ((O
Bne-oqepeAnoro o6qero co6pann,r aKrlr.roHepon AO <Ba

co3BaHHoe no uHr4ur.raruse Cosera Ar.rper(Topon EaHra, o
npH cyTcTByrouue aKur4oHepbr yBeA orvrneHrl sa6raroBpeMeH

l. OO yrBepxAeHr{r.r rroBecrKr4 AHs BrreoqepeAHoro
AO <Bank RBK).

2- 06 onpe4eneHlrr4 KoJruqecrBeHrroro cocraBa, cpoKa
AO <Bank RBK), u:6paune etc) rrJreHoB, a raKxe onpe.u

Ilpeace.qarenr Co6pa uus Matuena K. r{.
nonecrKr.r gu.r Co6panua.

Bonpocon H3 3aJIa He nocneroBano.

yTBepxAeHHrr IIoBecTKll AHfl
k RBIO) llpe4cegarelr Co6pauul

pocax [oBecrKH AHr Co6pauux
o. flosecrxa AHfl Co6paurar:

o6ulero co6paHux aKur{oHepoB

Ha toJloco lre yTBep)KAeHUe noBecTK?r AH'

zo ttucno zonocynu,rux lK,Lquit

ToJIoCOBaHI4H npHHrJro yaracTue

co6panun arcuuoH€)poB

ero co6pauul arrlrroHepoB

Homoqnfi

rHolao.iuft Cosera AHpeKTopoB
r4e pa3Mepa H yclonnfi Bbtr.raTbrBo3HarpaxAeuIaft I{ KoMrreHoarl]ar4: pacxoAos .ureuaNa C era Auper(ropon AO <Bank RllK)3a ucnorrHeHr4e HMr.r cBor4x o6gsaHHocrefi.

IrpeAnoxHna 3 Bonpocbr IIo [epBoMy Bonpocy

Ilpercelarenr Co6paHas MaAuesa K.g. BbrHecJra
Co6paurar.

B coomeemcmBuu c n.3 cm,43 3arcouct o6 AO ymBe) noBecmKu dun o6t4ezo co1pauunoK4UOHepo6 0 cyt4e cm6n.fl.emc.fl. 6 0auruuuc mB oJvt 2 Lno c 06 0m
o6up cmeo, npedcmaoaeHHbtx ua cofioauuu.

9.-1q.I1pu Co6pauax nporansopulrpoBarra o roM, r{ro BI 600 000 000 rorocoB, H o3Byquna pe3yJrbra'br roJrocoBa'
<3a> - I 600 000 000 ronocon;
<Ilporun> - Her;
<Bos4epxalc.rr) .- Her.
Peiueuue rrprrH.rrro eAusorla0uo.

llpuurroe pe[reHHe:
Yrnepqurb cJreAyroqyrc [oBecrr(]/ AHfl BHeoqepeAHoro
AO <Bank RBIO>:
l. Oq yrBepxAeHr{r{ noBecrKr.r AHfl BHeoqepeAHoro

AO <Bank RBK>.
2. O6 onpeaeJleHuu KoJIrrqecTBeHHoro coclaBa, cporca

AO <Bank RBK>r, nr6pauue ero rureHoB, a raK)r(e
Coner:a Aaper$opoB
pa3Mepa u yc.ronrfiPEAEJIEHI.IE



o'trpeleneHHr{ KOJrr,rqecTBOHHOrO c()c,raBa, cpoKa nonHoM
rfparue ero qrreHoB r{ AocpogHCro [peKpatrleHr.re r{x tro

Ee3aBr{cHMbrM Ar{peKTopoM - qJreHokr coaera 4upemopoa A
trotrouoquft - 1 (o4nH) roa.

llpeace,qarenr Co6pauug MaAuesa ti.q. rpeAJroxuJra

Bonpocon I43 3aJra He nocneAoBaJro.

<Bank RBK> om I0 2020 eoda

rfJreHaM Conera A[rpeKT.opoB

qufi coBera Ar{peKTopoa Eaurca,
:Hotrtou[fi, a TaK)r(e onpeAeneHue

BOnpocbr.

npl4CTynLrTb K to.rlocoBaHHrO
Myca6exa TyprurH6eKoBHqa -

AupeKTopo AO <Bank RBI6).

o6uleeo

BLIN.'IATbI

AO <Bank
Bo3HarpaxleH[fi tr KoMrreHcarluu pacxol
RBIO) 3a HcnoJruerrue r{Mrr clBonx o6q:aHH

[1o nropony Borrpocy rroBecrxr..r AHr Co6paHurr (06 ou KOJIIrqecTBeHHOrO cocTaBa,
cpotffi fl0flHoMoqrafi Cosera [[per:Topon A0 <Bank RB u:6paHue ero qJreHoB, a -r"aK?Ke

Hufi u KoM[eHcarlrru pacxoAoB
onpe,fq'reHlle pa3Mepa H ycJroBr.rfi niuu.uarlr Bo3Har
rx.renalt Conera Ar{per$opon AO <,Bank RB.K, r, ,.rror" Lre HMH cBolrx o6ssauHocreii>>.
[--xa Maaraena K.g. coo6rqura, qro B coo.r.BercrBrr, c rr :,5 n.l cr. 36 3aroua o6 AO x

oHepoB oTHOCTTCf, Bolpoc o6
mcl(.-l}OrrHTearuofi KoMnereHrlr{u o6ulercl co6pauar aK

**r(

npeIJIoxHna
Anunr6exo

pmxepa u yclonufi BbrflJrarbr Bo3uarpaxAeirufi r4 KoM ca\uu pacxoAoB r{JreHaM Cosera
Jrpemopos BaHra 3a r4cloJrHeHr,re r{Mr,r cBor4x o6ssaHHOCrefi

i0 rxnapx 2020 rom Coseror\,r Ar{pet:ropon Banxa (nporoxon 1.3 or 30.01.20r.) 6nlo npuumo
Myca6exa TyprrrH6ercoBuqa -

spe.uBapnTeJrbHoe peureHue no us6pauzro _ Anprvr6er<

<Bank RBK) u onpeAenurb cpoK

flperce,aarelt Co6paHr,rr Ma4uena K,q.
3il rrocrynr{Buee nperJroxeHr.re: o6 urdpauun _
a,elaBrrcHMbrM Ar{perTopoM _ trJreHoM Conera

<3a>-- I 600 000 000 rolocon;
<llporan> - Her;
rrBorAepxalcr) - Her,
PeureHue flpr.rHrro eAr,rHouracHo.

flpegce4arels Co6panrax Ma.quena K.r{. flpe.qno)Kr.rna npHcTynHTb K3a nocrynfiBmee flpeArroxeHae: o6 olrpeireJreHuH nolHonao.ru fi
H€BaBrrcuMoro AI{peKTopa _ r{JreHa rCosera guperropon A <Bank RBK) - 1

Cexperapt Co6panur nponusopMr.rpoBirna o ToM, qro B
I 600 000 000 rolocoB, r,r o3Byr{una pe3yJrbrarbr roJrocoBaHl

lelqeraRr Co6panur nporan$opMr.rpoBana o roM, rrro B
I 600 000 000 ronocoB, u o3Byquna pe3yJrbrarbr roJrocoBaHl

AHpeKTopy - rureHy Conera Anp€Krcrpros AO <Bank IIBK))l. 3a ncno.nHenue o6ssanHocrefi n*ruurcr*oro aHDeKT

<3a> - I 600 000 000 ronocon;
<l-lporun> - Her;
<Boe.qepxalcfl) - Her.
Peueuue npHHffTo eAr.rHornacHo.

lanee lipegce4arenr Co6panul Nfa.quesa K.r{. npelr
Bo3HarpaxAeHufl u ycJroBnrr BbrnJraTbr BoSHarpaxAeHrr

roJrocoBaHWH trpul/.flJlo rracTr{e
fl:

toJIocoBaI{UIO

n:6paHHoro
(oauH) roa.

TOJIOCOBAH14I4 npHHflnO rracTHe

oxr.rJra: onpeAeJrHTb pa3Mep
us6paHHoruy He3aBHcrrMoMy

eAyrclurrM o6paroru:
a - qJreHa Cosera Ar.rperffopoB
pa3Mepa Bo3HarpaxAeHua (c

5

AO <Bank RBK), orpeAeJrrrrb pa3Nrep Qurcu.rponauuo



t.

2.

ry,- EmBrr]{/a.'rbnoro noAoxoAHoro HaJrora), nrc.nrlptr,rnnoe rreAlrqlrucKoe crpaxoBauue u ycJIoBx!*It$lo,lfl trf,pel(ropy - tUIeHy Conera anperroqrffnffiro J{!1.
L llponreoarrrB KoMneHcarruro pacxoAoB npll rr|rlEtl Cosera Arrper$opon AO <Bank RBK>, nor
;[Hna]refiHbrx Ha Hero ynpaBJreHq{ecKnx o6qraHuoc.refi, n
il[querccou Pecny6.numu Karaxcr:rH <<O ,uro"u, " ,0,SnrrsrD.
3L !'sraHosurb pa3Mep fipeAcrrlBr.rrer,rbcKux pacxoArncr{v Cosera Ar{per$opoB A() <Bank RBIO;, 

".! rrrao&reHrrro tlJru n oAAepxaH rr rc t}3 ar.rMHOrO COTpyAHr rlaefu B nopflAr(e, ycraHoBJreHH()M AoKyMeHTauH Eau{. llopyvurr llpeAceAarenrc lfpaureHr{r AO <Bank

tt6ulezo

ilcp$trpEfrTHfl u 3aKJrroqnTb cooTBeTcTByrouue Aootr;tlrtreHrrq K paHee 3aKJrrcqeHHbrM AOroBopaM BO IICII

flpenceaarear Co 6paH un Magueaa tri. H. rpeAJro)KH Jra 3

Boryocon r{3 3aJra He nocJreAoBaJro.

<Bank RBK> om l0 2020 aoda

qarcuero B ce6n pacxoAbr Ha
B03HarpaxAerrHfl
RBK) corJracHo

fl BbIIJIATbI
AO <Bank

x He3aBucHMOrO ArrpeKTopa _

bIE B CBfl3II C BI,ITIOJIHCHI{EM
npeAeJrax HopM, ycTaHOBJIerrrIblx
ux o6qsareJrbHbrx rrJrarexax B

B He3aBrrcuMoMy Ar.rpeKTopy
rrpoBeAeHr.re Mepoflpnsruit no
ecrBa, B rrpeAe,tax 150 000 leure

K>> nponecru Bce Heo6xogunrue
pbr uluttu AOnoJrH[TeJrbrr[,Ie

eHIre HacToquero Pemeuus.

BOnpocbr.

forIocoBaHI{r{ IIptiHrJro rracTr4e

pallufl npuHflTbr caeAyrorrlHe

He3aBrrcnMbrM AnpeKTOpoM _

oro ArrpercTopa - qJreHa Cosera

BbIIIJIaTT,I B03HArpai{(AeHHfl
AnpeKropoB AO <Bank RBI0)

oro Hadrlora), nrcnrouarcruero B
oBaHIre [I ycfloBuq Bbr[rJla.rbr

Anpenropon AO <Bank

x He3aBUCr{MOfO Anper(Topa _

bIE B CBfl3I{ C BbINOJIHEHI{EM

Ilpe"rceaare.rrr c o 6pa ;r,ut Maruena I(.. v. BbrH ec Jr a Ha roro coB HHe nocTynr4Brxee npeAnoxeHHe

9Trylq" Co6paHux nporauQopMlrpoBarra o roM, rrro BI 600 000 000 ronocoB, u o3Byqara peryn".arbr roJrocoBa,
*3ril - I 600 000 000 rolocon;
*flporrr> - Her;
.(B03repxancr)) - Her.
Feruenne npuHsro eAaHouracHo.

Tarnrr o6pasou, B paMKax BToporo Boilpoca noBecrxr.t AH.,rPE TII EHT4fl:

onpele.rrurb cpo* [oJrHoMoq un u:OpauHoro He3 aB[rcu
AupeKropoB AO <Bank RBIO) _. 1 (oanH) roa.3" Onpegernrr pa3Mep Bo3narl,a)r(AeHr.rfl n ycJroBH

H:6parr - A.nnpr6exona Mycafierca Typruru6eroBuqa
qireHoM Conera Ar{perTopon A0 <Bank ILBK).

rr6paHHouy He3aBr{cr{MoMy ArrpeKTopy - v,reHy C
cJ'leAyrotquM o6pa3oM:

AHper$opoB AO <Bank RBk.r>, orpeAeJrrrn, pa3M
B03HarpaxAeHur (c yrreroM r.rHA H[]r{AyaJrr,Horo 11oAoxol
cetSa pacxoAr,r Ha go6pononrHrle MeAurIHHcKoe crpa

3:l5:.r5eunn He3aBucHMoMtr ,rrupercropy - .rreuy (

RIIIO) corrracHo flpn.noxeuuro J{},t.
3.2). fIpourBoAHTb KoMrreHcarlur,o jpacxoAoB flpu [oe3ArrreHa Conera Anperffopor AO <.bank RBK;, no".i

3.1.3a ucrroJrHeHr{e o6ssaHHocirefi He3aB[crrMoro per$opa - qJrena Conera
QnrccuponaHHoro pa3Mepa

Bo:]JroxeHHbrx Ha Hero yrtpaBJreHrrecrcHx o6qsaH ocrefi, B npeAelax HopM!
r <<O Haaorax u /Ipyrux

ycraHoBJreHHbrx KoAencon pecny6nux:u Karaxcra
o6HsarenbHbrx nJrarelrax B 6roarrer>i.

6
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3.3. YcranoBHTb pa3Mep rrpel(c,raBH,r,eJrrr,cKrrx
rrreHy Conera rrpercropoB .A(J <Bank Mdr,

He3aB[ctrMoMy ArrpeKTopy _

ycTaHoBJIeHlIr0 rrJrrl noAAepr(aH Ilro 83 araMHoro
rpoB€rAeHue Mepo[pHrrTr{ii no

B npeAeaax 150 000
u EaIIKa.

3aKflIorrHTL coorBercrByrourue AoroBopbr u/unu
neo6xognvrbre Mepo[purrllrrl

[rHbIe COf,'IaIIIeHUflpaHee 3aKflrc.reHHblM AOTOBOp;AM BO rrcIIOJrHeHHe H fl[Iero PeueH}Iq.

./tb I

TEHIE B MECqU B IIOPgAKE, YCT'IHOBJIEHHOM AOKYMI4, Ilopy.rr.rrr llpeAceaare.nro flparlJregus rpoBecrn

llpe.qce.qarenl Co6paHH, MaAr{eBa I(.r"I. coo6uuna, qro ,,cno Hefi npr4Hrrbr peureHr{fi, no6laroAapr4na npucyrcrB.

u
K

A AIJfl
IrIHX 3a

Co6panua ucqepnaHa u
yrracrue a Co6paHuu,u o1'rssuna o 3aKpbirr,ru Co6pauur.

Ilpegce4are.nr Co6paHun

Cexperapn Co6panun

K.9. Maaresa

A.Y. OcnaHosa
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