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IIPOTOKOJI"]\tbl
f ogoaoro o6ulero co6paHrfl arcurroHepoB

AxquoHepuoro o6urecrna <<6anx <<Bank RBK)

flolHoe HaHMeHotsaHHe ropHAnr{ecxoto nuua - Arcquouepuoe o6ulecreo (EaHK <Beurk R.}lKri
(auree - AO <Bank RBK), Baux, O6uecrno).

M ecro Haxoll(AeHuq llcnonHuTer,IbHoro opraHa :

050013, ropoa ArMartr, EocrauAlrxcxufi pafioH, y,rrH(a rno[laAb pecny6lnru, I 5.
Mecro rtpoBeAeHrrn co6panun :

050013. ropoa A,rnaarsl. liocras,'rbrxcxuft pafioH, ynaqa rJrortaAb Pecny6nraxn, 15.

Aara rpoBeAeurq: 30 N.{as 2019 roaa.
Bpervrn perucrparluu: c l0:00 qacoa ao l0:50 qacoB BpeMeHH Acrauu.
Bpeurr rpoBeAeHur co6paHus: c l1:00 qacos ao I 1:30 qacoB BpeMeHH AcraHrr.

foAosoe o6uee co6pauue aKl-tl4oHepos EaHxa (aa.nee Co6paune) 6uro co3n,aHo
llo Hrll4ulzarHse Coeera AupeKropon Eauxa, Ha ocHoBaHr.rr4 peueHrdq or 25 anpent 12019 r.oxa
npol'oKoJl Ne4.6.
AxttlloHeptt 6ttlu H']BerqeHL,t o IIpoBeleHrau Co6paHHr, B ToM rrr,rcJ're o [poBeAeHH]t rroB.1opgoto
Co6paHur 3l uas 2019 rola, B cJryqae, ecJ'rr.r Ha 30 rraas 2019 roaa ue 6yler o6ecneqen r(no.pyrvr

Co6paHur, nocpeAcrBoM Ha[paBneHHs r.rHAr4BuAya,'rbHbrx nuceM Easra ot 29 aflpenfl 11019 rr:aa.
a laKxe nyreM pa3MeureHr.ra un$opruaur.ru Ha uHTepHer pecypcax Eaurca, Aerl03H.r.apH j,{

@anaHconoft orqerHocrr.r u AO <KaraxcraHcrcas SoHrtoaar 6rapxa> B coorBerc.rBr,u4 (::

rpe6o naH n.,rMr1 3aKoH o.[arerr bcrBa Pecn y6,ru x n Ka:ax cran .

Cnncox aKIrtIoHepoB. HMerouhx rrpaBo npr4HHMarb yqacrHe a Co6paunu, cocraBJreu uit 00 qaconl

00 urarryr' 26 atpetx 2019 ruaa AO <EauHsrfi peracrparop ueHHbrx 6yuar>.

LIa aary cocraBJleHHfl crtHcKa axuHoHepoB, r4MeK)urHx [paBo npnHr4Marb yqacrue a Co6pauuu,
o6trtee KoJIHqecrBo aKutloHepon Eaurca, BJraAercruux npocrbrMa aKrlr4flMr4 - 26 arcuuorrepoB,
BJraAerouu x [pr.r Br.rJ]err4po BaH H brMr4 aK u]rf, Mu - 3 aruraoHepa.

l-onocytoull4e aKqHH - pa3MeureHHbre npocrbre aKur.ril, a raKxe [pr4BHJrerHpoB&HHbrc ar(LIHH.
npaBo ronoca tto KoropblM rtpeAocraBJreHo B cnyr{Mx, npeAycMorpeHHbrx 3axosona Pecny6.luxu
Ka:axcrau <06 axuuoHepHblx o6qecreax> (aanee - 3aros o6 AO). B quc:ro ronocylouux arcunii
He Bxor'lflT BblKyt]neHHute oou]ecrBoM aKuH14r a raKxe aKqHr.r, HaxoAtuluec, B HoMLIHaJILIHoN4

AepxallHH H rlpHHaAnexaulHe co6cTaeHHHKy, cBeAeHH, o KoropoM orcyrcrByror r) cHcreM(l
yqeTa ueHTpanbHo|o Aeno3HT apufl .

B cooraercrBltu co c[paBl(oft o ua.nlrqnu KBopyMa Ha Haqaro Co6panun or 30 uas 201,1)
roAa:

/{lr yuacrur s Co6paHHH rrpounH perucrpauuro I (oaran) aKrrHoHep.



LY!l c()do(Joto oiu4en cobpanun AO < Banl; RBKr om 30 uaa 20 1 9 zqda

Taxuut o6pa3oM, Ha MoMeHT oKoHqaHHq perncrpauuu yqacrrrnKon Co6panHs HMeercfl r.rBopyM,
B cool'Be'rcrBHl'I c rr.l cr.45 3axoua o6 AO. B KoJ.raqecrBe I 600 000 000 rorrocoB ulu99,6279aa
or oOuero Ko,'IHqecrBa pa3MeuIeH[{brx ronocytoUHx aK(Hft BaHxa.

TaxNe npHH.f,JrH yqacrue n Co6paurau:
l) Topcren flol - Ilpe4cegareJrr, CoBera AripercopoB;
2) To,ren6epreHoBa B.K. - frasHtrft 6yxrarrrep;
3) Maar.resa K.tI. - Kopnoparusutrfi ceKperapb;
4) Ocnauosa A.Y. - l'raeHsrft cnerruanr]cr OoHAoBoro y[paBneHur.

l'-tr '['opc 
t eti I lo:r IIo ],'loposilrcg c yqact'HHKaMH (-'o6parrnr, no6,ralogapn.;r .ta 

),Lti,tc.1r.le
aKuHtollepoB. H IIpeA,'Io)KH,'I o'l'Kpl,rlb Co6pauae, 3aqHTaJ.I arolu perrrcrpaqah oKr{Hol{Jlprot}
u ItpellJo)Kl.IJl rlpol.onocoBaTb 3a IIF)H3HaHIIe Co6paHr.rfl trpaBoMoqHr,rM r.r 3a ero oTKpr,r.]t'He,,

Iipe,il,roxeuHe 6brJlo BbrHeceHo Ha roJrocoBaHne.

B t'ttttntcemc'mGuu t'nn.3)n, I t'rn.50')ctxottct o6 AO ?o.toco(iuHtte tru o6tqe:t c'o6purrtut Lth'tlut)n!ptr.)(i

Ll K t I lt () t t a po c, t'ttt ttt ) t t tt.v )' ? o. I ( ) L'l.'.

[,lr ol'u I'or,IocoBaIIItq :

<<3a>> -- 1 ro,roc:
<[porun> __ Her;
<Bo;,qepNa:rcl)) - HC'f .

Pct t rct r l.tc r I pH nfl -f(') e,rlH Irot . I ilc rro,

l'-rr l'opc-ren Ilo.lt o6r,qslt-rt o'foN,r. trro rro pelyJrLTaraM ro,'rocoBrrHHs trpnHur'o peur(JuHe.:
llpntualu rrpoBereHlre Co6panuq rIpaBoMorrHbrM, a raKxe orxrpbrrr, Co6pauue.

I'-n'l'opcreu []o.ir coo6urn,r. qlo AJrL BereHHr Co6paunr ueo6xoAran,c r436pa'fb IIpegc,;1i,r.r'e.frfi r.r

Cexpelapr Co6paHrzr. H IlpernoxHn r436pars Ilpe,lce,larc.rreM (lo6paHur Ma,1aen1, I(arurrr.rr,r,
t{anaenuy n Ocnanosy Afirv:rr, Yuaponrrv Cexperaperv (io6pauur.

I Ipc,:lj1()xeirilc 6r,r,rto uLrHcccIro Irii l r,)JIocoBdltHC.

I,lro l'lt I'o,,IocoBaH Lr fl :

<3a>, -- I ro:roc:
,<[]polue) * Her;

<Bo'rrepx<ancfl) - Her.
Pcrrrcu ne lrpr.rltrro e,rlHltot itacHo.

06rqee KoJ'rHr{ecrBo pa3MerrleHHblx rlpocrbrx aruufr 1 605 99(i 000 rury{

rxTyK
06rqee Kor14qecrBo pa3MeuleHHbrx
rlp4 BHJ ref r4poBaH H brx aKuH fi

450 000

Ko,raqecrso BbtKyrrneHHbrx Basxou aruufi 0 K

Koruqecleo ilpocrbrx aKIIHft , rHueHHbrx rrpaBa

Ielgca _ =*--* 0 IIJTVK

06uee Ko!'rr{qecrBo tonocyx>urHx arcuufr 6anra l 605 990 000 K

KorH.recrso 3aperhcrprzpoBaHHbrx rolocoB Ha

M O M e H T O K O H r{ aH I.t' pe f I,r cTpauH I,r yLr acTH LI K O B

Co6pauras
I 600 000 000 TOJIOC OB



Nl ndoaoto o6rqezo 19:!!!! RBKI om 30 uaa 20t

I--H T'opcreu flol ol'LflBuil o roM, rl'ro ,,o pe3yn'raraM roJrocoBa HWfl npHHflTo perrreHllpercerare,rel,r Co6pauus MatLreny Kana;y .{.;;;.;;yi cenpe.rapeu Co6pauurAfirynl Yuapoauy H npeAocraBr4Jr cJ,roBo ilpeaceaarenro bo6paHrar.
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IIpe,rcc,ta,e,rs co6panr.rr Maraesa K.rr. Iorrpr.rBercrBoBaJra yqacrHHKoB c
:i:il,:T;r:"y:::y.j.:llTT l"Becrxr4 aux co6paHr4, orpeAeJ.rr.rrb goplry ronoTKpblroe' IIo [pHHiIHrIy (oAHa aKqLL - oIIiH toJ,roc). B coorBercrBr.rlr c rpe6onaH3axoua o6 Ao [r yrBepAurb cneAyroutafi noprAoK roJ,rocoBaH,fl H rroncqera rrpHHHMaeMbrM Ha HacrosrrleM Co6ltaHau peueHrzsM:

lorocosaHue ocyuecrBJ'rserc.s orKpr,rrr,rM cuoco6on, To ecrb ,olIHflTHeM yA(trpaBo roj'rocoBaHHJ r]a Co6paHurz. BbrrarrHoro npH peracrparlr.rHyqacrByrouux n Co6pauuu;
KaNaufi aKuHoHep rrp, ronoc()BaHu, Ha co6pau,H HMeer q,c,ro roJrocoB, paBnpaHaAnexarrlux eMy ronocylolqux axqufi ;
IIpu ronocoBaH,r.r ,,o Borrpoca^a l]oeecrKu AH, ar((rroHep HMeer [paBo nporo,
IIpHHI'IMaeMoMy peueHHto BCer,{H npHHaAnexarqHMH eMy for,rocaMH TOJ'IbKo rronpeAnaraeMbrx BapHaHroB forrocoBaHHf,: (3a). (ilporr4B>> Wrt4 (B.3Aepxancr));
Cer<perapr [pocr{H.rbrBaer H c]/MMr4pyer loJroczr. orllaHHbre aKrrHoHepaMH rro
I O"rtocoBaH hr : (ilpo I.H B)) il pHlt h \{aeMofo peureHHfl , (BO3IepxaBrrIHxcr );
I'o.rroca, orAaltHbre no BapHaHry ronocoBaHHfl (3a). oflpeAenflrorc, pacqe.rHbrMor o6uero KOrHqecTBa foJ.rocoB, 3aperHCTpHpoBaHHbrx Anrr ),qacrHr B
BLIt.lHTaerc, Ko,'lHr{ecrBo ronocoB, orAaHHbIx aKulroHepaMu [o BapHaHTaM ro(rrpoTHB), (BO3AepxaJrc.fl ) ;

Axuraouep (npegcranrareJrb axuuouepa), He 11pouenuufr perucrparrgro, He yr{Hrbr
oIIpereneHHH KBopyMa H He BnpaBe npr4HHMarb yqacrHe B roJ,rocoBaHr.rH.
I'o.rtoca. [p,Har,rexarrl,e aKrt,oHepaM" 3aper,crp,poBaHHbrM l(J, yqacr,, B
H ytreLUlhx rro :rrc6oi.i h3 rrpHr.rhH llo 3aKpbrrr.rr Co6paHHfl [rcKJrroqa]orcrr H3 Kno'rrov CexperapeM per.r4crpnpyercs npexreBpeueuHslil yxoA aKrrrroHepa;
I'l'roru loJlocoBaHHs coo6urarcTcfl Ha Co6paur,r a flpeaceaareneH,r Co6paHHfl rrocJre
peueHllfl IIo KaxAoMy Boflpocy flosecrxu rHfl Ha ocHoBarrur.r Cnpaaxn noAcqera

flpeaceaarerr coOpauus MaAnena K.rI. BbrHecJrra Borrpoc Ha forrocoBrlHHe,

IJ c'oontcemc'mlttu L'o L'm.46 3uxoua o6 A() c o6u4ecmee c quc:to.\t aKt4uoHepor.veHee cm
c'qemuou Ko't4uc'cuu ocyt4c('m6.ttflnm(:n ceKpemape.v o6u4ezo ctt1pauun aKLluoHepos.

Cexperapr Co6pauur npor.rHQopruu.rpoBaJ,ra o roM, rrro B roJrocoBaHr,rr4 rrpr4Hf,no
14 o3Byqr,rna pe3yJrbTaTbr roJrocoB aH,ufli
<3a> - I ro.loc;
<llporun> - Her;
<Bo:4epxa,lcr) * Her,
Peureuue npnHgro eAr4 Hot.rtac[{o.

llpeaceaaTels Co6paHus MaAuesa K,tl. o6brsraJra o roMo r{To rro pe3yJrbraraM ro
tlpIlHflTo pelxeHI{e o6 yrBep)IqIeHI.tu orxpbrroro cnoco6a ro!,rocoBaHufl,
l-or'IocoBaHug r.t [oAcrtera rodtocoB, rrctroJrb3yeMbrx n paoore Co6paHr,ln.

flpeacelarerr co6panHs Maruesa K.t{. rpeAnoxuna yrBeprnrb cneA},}ouraft per,raue
Co6paHraa:
. ,rloKJra.{ -- ilo l0 rvuuyr.;
o nbrcryn,reHufl B rrpeHuflx - Ao 5 Mr.rHyr;

r pa6o-t'ur

")



LYll zodoeoeo o1lqeto

. aKIIHOHepbI, XeJlaroulre BbrcTynHTb B
nyTeM noAHrTHs pyKH.

,!ll!!:A!4) <Bank RBKt om.t0 uaa 201

xoAe npeHHfi. npocrT IaTr, cnoBo v il I()e.[a'fe.]t rr

I Ipe:rcelarenb c'o6paHhr BbrHecJra Bonpoc Ha roJ,rocoBaHr.Ie.

c'erperapr co6pauua npor.ru$op*l[rpoBana o roM, rrro B roJrocoBaHrr, rrp,Hsno
H O3ByqHna pe3yrbTaTbr foJrocoBaH[fl :
<3a> * I roloc;
<flporun> * Her;
<Bo3lepxa,'Icr) * Her.
PeureHne ttpHHflTo eAHHorJIacHo.

llpe4ce4are,rr co6pauus MaAuesa K.rr. o6rqrara o roM, r{ro no pe3ynbraraM
peulIJ'I H yrBeprr',rrb npernoxeH urrfi pernaueu:r pa60*r co6pau raa.

llo nepaolry Bo[pocy rroBecrKu ,uHr Co6paHHq ((yTBep]KAeHrre rroBecrrcr{ follr)B,0r o
[1.4.[. qt'o

vuvpqrnx \1., ttrElr',t(AeHl|e [oBecTKI{ AHg

:1x1.:..:rtl:t aKrruoHepon r\o <sanr RBK) rrpeaceaare,rr Co6paHr{, cooco6pauae rpoBoAHrc, B coorBejrcrB,H . ,p.6o"a;;;;;-;;;;"";"^": ;;
l,:T,ff:::,'.,:'::::1,1:'P."':Try1EaHxa. 

o Borrpocax noBecrK, arrr co6pan, npr.r,
l:l{lel IIo

ar(rrHolrepbr yBe,{oMJleHr,r la6,raroBpeMeHHO. I ]osecrxa lur Coopauur :

rByr0l] lHC

o6 yrsepNAeHHH rroBecrKr, AH, roAoBoro o6ruero co6pauur a*rlr.roHepos Ao (o5 yraepxAeH,H roroaofi suuaucoaorz orqeruocra Ao <Bank RBK) sa 201g r

l,
2.

I rr:. rclc.

o(roBla llti{

k tl[]l(ri
u Ot'rq,:r';Layllr,rropcKofi oprauarauuH 3a 20l g roa.3. 

?3":::::.,y:::,i:t:T.1 lT:l.o.r,reH,n 
,r,croro AoxoAa Ao <Bank RBK,I ra 2r.)lB

fruHaHco*rfi roA. IrpuHrrue p.r.n* o Bbrr.rr,ra.re AHBHT.HA.B rro aKLr,Hr* Ao?;["i"r;j'*l
rro liroraM 201 8 roaa.

4, 06 o6parueHHrx aKrtuoHepoB nerreficrnus AO <Bank RBK) h ero AonxHocrHbrx iuu e 2rjl8
|OAY A H'IOII4 HX PACCMOTPCHI.Ifl.

5' o6 nn$opMI'IpoBaHI4H aKIII,oHepos EaHxa o pa3Mepe H cocraBe Bo3Harpaxo.nd, ,{-re}roB
coBera Ar{per*.poB H HcnOJrHHreJ'rbHoro opfaHa AO <Bank RBK).6. 06 yrnepNAeH,u r.rgueueuufi r.r Aonor,rHeH,ft s ycras Ao <Bank RBK).

7 ' 06 yrnepNAeHHI4 tzlueuenlaft u Aono:rueuufi s Kolerc KoproparuBHoro yrlpari",rer,ar
AO <Bank RBK). r -r------"

8. 06 yrBepxleHHH urnaeHeunft n Aono,rueHuil s floroxesue o Cosere A4peKlopoBA0 <Bank RBK),
9. 06 yrnepNAeHr4n AasuaeHtuoii nolurr.rrcu AO <Bank RBK)) s Honofi peAar(rIHH.

Ilpelceaarenl Co6panur Maruesa K.t{. rpeAJroxr4na aKrlr.roHepaM 3aAarb Bonpocbr nd n.ouo*r,Bo[pocy noBecrKu 4ur Co6pauur. r. -"J

Bonpocon H3 Sarra He [ocJreroBiuro.

Ilpeaceaarenr co6pauus MaAuena r(.H. BbrHecJra Ha roJrocoBaH,e yrBepxreHr.ie nor{rr*, o*Co6paHrzr. - l ---r"'4'"

B cortmaemcm7uu c n.3 cm,13 3axo,aa o6 AO ymoeplcdeHue nolecmxu dun o6u,tezo L.o6'oun,rn
aKquoHepoe ocyt$ecmsfl.flemcfl donwuuucmBa,M ?o,xocoe om o1otqeeo qucJ,ta ,orurro*La'axuutt
o6t4ecmaa, npedcmaatteHHbtx Ha co1paHuu. "*'l''

llpNcyrcrsyroutu e aKuHoH epbr rr pHcryn r4r,r H K roi.rocoBaH h K).

cexperapr co6panr,r npouH$oprralrpoBana o roM, riro B ronocoBaHr4, np,HrJ,ro yqac.rHeI 600 000 000 ronocoB, r.r o3Byr{Hr,ra pe3yJrbrarbr rod,tocoBaHr{fl: r --------



tlp,,^,-rl W rrO rJrrllr,:!@nHua aKUuoH 4! ,19o,!U0X, om Jr) uan 20t9loda

<lla;,> -- I 600 000 000 ro.qocoe:
<<llProlnn; - He.
(([]o3,tlcp){itutcr{)), nc.t,
Peuleuue rrpt{Hrro err.tHor-jracHo.

flpuanroe peureHlte:
Y'rnepanrb cJleAyrcIryrc [oBecrKy AHfl foAoBofo ooutero co6pauun aKurroHepoB r\c) <BianrkRBK>:
l' o6 yrnepxgeHrrll [oBecrKlr AHfl roAoBoro oOurero co6panua aKurroHepoa .lto <<l]ilnrkRBKr>.
2' 06 y'r'nepxgleHuH t'oilosoii Quuauconofr oTqe'ruocTn A0 <Bank RBK)) ra 20lg ro,r.I rd

_ Or.rera ayArlr.opcxoii oprauu3auttr ra 20lg roa.3' 06 0npe4ereHlru [opflAl(a pacrpeAed.'reHrrfl qr{crofo AoxoAa AO <Bank RI}K)>:la 20ilg
SuHauconutfi roa._fIpHHflTHe pe[reHrrs o Br,r[,,rare AHBTTAeHAoB rro aKrIusM .!tO <,lBanl<RBK) ro rrroraM 20lg roaa.

4' 06 o6pauteHrrflx aKulroHepoB, Ha Aeficrn[q Ao <Bank RBK) H ero AoJrxHocr-Hr>r:( .r*rrl
_ n 2018 roAy n HToru tlx paccMro.rpeHr{s.
5' 06 uu$opMt'lpoBaHltr AKrtI't,Hepoa liauma o pa3Mepe u cocraBe Bo]Harpa)t*Jle[]r,qJreHoB COBera AHpeKmpoB r,l llcrro,,rHr.r'r.e.jrbHofo opr.aHa Ao <<Bank RBK).q. 06 yrnepxleHur.l r{3Meueuuii H AorroJrHeuufr n Vcrar AO <Bank RBK>r.7, O6 yrrepxgeHlru r.r3Meueuufi rr Ao,oJrHeuufr n Kotenc Koproparr.rBHoro y[paBJreHr.r]fl

AO <Bank RBK).
8' o6 yrnep)I(AeH[I'l u:ueHesuii u AonorHesufr n floloxeHue o coaere Ar.rpeKro]l]o,riAO <Bank RBK)).
9' o6 yrnepxaeunn.[unHreuAHofi rorr'rrKr.r Ao <Bank RBK) n soaoil peAar(q]Hr.

*?t!k

flo o'ropouy Bonpocy roBecrKu
0r'qe'rH0c'ru AO <Bank RBK)
roa>. flpeAceAarenb Co6pauraa
To"rren6eprenonofi B. K.

f-Na Tonen6epreHoea E.K. coo6rqu.lta, qro B coorBercrBnh c nu.l n.2 q.35 3axoHa o6 AO na
e)KeroAHoM o6ureu co6panuu aKur4oHepoB yrBepxAaerc, r.oAoBa, $uHaucoaa.r oTqerHocrb
o6ulec'rsa u IpeAclaBltra or']er ayiruTopcKofi opraHu: a\uu u QuHauctsyro orr{erHoprr IiaHxa3a ror' 3aKoHqHBuuhcs 3l aerca6lcs 2018 roaa, rpeABapn'rerrbHo yrBepxAeHHrrfi Coner.ou
Al4peKropoB B coorBercrBl'IH c n'3 cr.76 3aroua o6 AO.AyaHr QuHaucosofi orqerHoqrH Iiarrraza2018 ror nposoAr4nc, ayAr,rropcK,cfi oprauu:aqueft Too <3pHcr 3HA.flHr> s coo.rBgrrcr[]Hr,r o
MexnyHapoAHbrMr4 craHAapraMu Su uaucosofi orqeruocra.
Ayauropcxtzft orqer He3aBaclrMoto aylr.rropa EaHra 3a roA,3aKoHr{HBrrrui,tcs 3l Aexa(5pg 2()lgro'Ia coAepxHT MHeHHe ayAHropc)B c oroaoprofi, I(oropa, orHocaTcfl ,. apuuntriel1,1roi{
SnuaHcoeofi o'r.rerHocrH 3a roA 3aKaHqusarouufics 3l aerca6pt 20lT rola, n rorqponr 6nrl
BbIn)'ueH ayAuropcKufi o'rqer c or](a3oM o BblpaxeHVH MHeHuu o $unaucoBbrx pe3,yr,rbirar-ax
BaHra.

I'olo aa.s Sra uauco na.rr orqerH ocrt Ea H ra [pe,qcraBneHa :. Orqerona o $uHaHcoBoM rroJroxelrHH;. Orqeron o coBoKyrrHoM AoxoAe;. O'rqe,ovr o6 u:ueHeHlrrrx B cocraBe co6ctreuuux cpeAcrB,. Ot.retortt o TBHxeHHH reHet-:
' I I pr.r rr,t eu aHAs,MA rc { raH aHco aoft or.reluocr.H.

K'rroqesstNaH BonpocaMu ayEuTa, Kollopble qBJ'IflIoTc, 3HaqI,IMbIM 14 Lnfl.$uuauconoI orrleruoc.rpr
BaH rca H Koropbre $oprrl r,rpo aaJTH M He H He ayAr.{TopoB, rBJrrJrr Hc r, :

t lHr Co6paHAfl <OO yrnepxqeHur.t roAo,eoii Suuancolloi|:a 2018 r-oA r.t Orqera ayAuropcxoit opraHn3auurr ta 2t.llll
MaAueea K.t{. npe4ocraBr.tJ'ra cJ,IoBo f,raaHonay 6.yxfa-ln-,lp.,,,
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- oucHKa vpoBHfl pe3epBa nor oxuAaeMbre KpeAr.rrHbre y6brrKa rro Kpe,[HraM K,ruer{raM r]rcoorBercrBnH c MCOO (IFRS) 9 <rDuuaucoBbre r.rHcrpyMeHrbr).

- OueHxa BbInyueHHblx cy6opAI4HHpoBaHHbrx o6npraur.rfi B paMKax cra6r4J,rr4sau,ouHoil
il porpaM M br HauHoH a,,r bHo ro Easra pecn y6nr.rxu KaraxcraH.

B ceq:H c Bbr[rer.r3J,roxeHHbrM r-:xa Tolen6epreuora E.K fipeAJroxana o6uenry co6panrrxr
aKI-lI4OHepoB yTBepII{Tb npeAcTaBJreHHyro toAoByro QnHauconyro orlte.r.Hocrl Earrra :il 20'lg rr:l,lt
H Or.rel ayAuropcKofi opraun:auuH 3a 20lg roa.

IIpe,rce,,tale;rr Co6paurar MaAuesa K.Ll. ttpeAJroxuna aKuHoHepaM :raAaBarb Borrpocr,rno BTopoMy Boflpocy rroBecrKu aur Co6pauzr.

Bonpocon v33ana He nocneAoBaJro.

flpe4ce4arelr co6pauan Manuesa K.q. npernox,Jra rrp,crynHTb K roJlocoBarHr{)3a nocrynHBlIlee rtpe,&noxeHHe: o6 yrBepxAeHtlr.t roAosofi Suuauconofi oTrrerHocl11Ea,xa 'ra 2018 rotr u or-qera ayA,ropc*oft opra'n 3alrunra 20lg roa.

I Ipracyrcrnyrorque ar(uHoH epbr rt puoryr r4J,r r.r K ronocoBaH Hrc.

Cexperapl Co6panur nporansoprvrHpoBana o ToM, rrro B roJrocoBaHgr4 npgHq,ro yqac,rr.reI 600 000 000 ro,rocoB, H o3Byquna pe3yJrbrarbr roJrocoBaH,fl:
<3a>>"* 1 600 000 000 ro,rocos:
<l-lpolno> __ Her;
<< []or/lepxa,lc, )) . - Her.
Peuteu ue rrpHHr.r.o eAr.rHotJracHo.

llpuHnroe peureHr{e:

vrneprr'rrr, ousascoByro orqerHocrr Ao <Bank RBK)) ra 20rg ro! c ayAilTopcr(HM
oTqeToM He3aBuclIMOfO ayAuTopa, B TOM rtLlc!'re:

o Orqer o QuHaucoBoM noJroxeHr{u;
o Orqer 0 coBonylHoM Ao[oAe;
o Orqel o6 urmeueHl,tgx B Kaur{Ta,re;
o Orqel o ABnlr(eHurr AeHer(Hbrx cpeAcrB;
o llpunaeqaHrrfl x {uuauconoft orqerHocrrr.

*rr?t

IIo rpertetry Bonpocy rroBecrKu gHa Co6paHug <<()6 o[peAeJreHr{rr tropflAKa pacrpeAeJrenr{gtllrcrol-o AoxoAa AO <Bank RBK) ta 2018 SuHaucoar,rft roA. npr*r"',r. peureHr.rfi o
Bbln'lareAuBHAeHAoB ]lo aKullflM AC) <Bank RBK) llo l{rolaM 2018 l'oaa>>. Ilpe,nceaat'crb
Co6paHur Ma/lnesa K.t{. rtpeaoc'raBHJra c.rroBo I',ranuonay 6yxra,rrepy To,ren6epreuoeofi E.K.

['-xa 'Io,ren6epreHoaa E.K. coo6rqura, qro B coorBercrB wu c n.3 cr.44 3axoHaL o6 A0
Marepua,ul I]o Bo[pocaM rIoBecrKI4 AHr roAoBoro o6urero co6pauur aKulroHepoB AoJrxHrrl
BKrlor{arb npeAnoxeHus Cosera AupeKTopoB o rropf,nKe pac[peAeneHas q]4cror_o lloKola
oOulecrsa 3a HcreK[rafi Snuaucoebrfi roA H pa3Mepe Ar.rBr.rAeHAa 3a toA B pacqere Hir o.uH),
npocrylo axuam o6ulecrna.
B cooTnercrBHH c rt.2 cr', 35 3arcc,Ha o6 AO Ha exerorHorv o6uleu co6pilnnu aKI,tHoHepoB
oIIpeAen'IrcTcfl nopflAoK pacnpeAererHufl qHCToro ,Iloxolla o6ulecrsa 3a HCTeKlnHft $anaHconr,lia
roA h pa3Mep AuBr4AeHAa B pacqere r{a oAHy rrpocryro aKUHro o6utecrsa.
B coorsercrBr.ru c n.l cr.23 3axoua o6 AO o6rqee co6paHne B[paBe rrptrHf,rb peueHr.re o
HeBbr n,,I are AH BHAeHAoB II o flpocrblNl aKIrIrrM o6ulecrna.
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Il ct;l:u c Bbr[reil3Jro)KeH]{brM r_)r(a l.oJlen6epreHona E.K. [peAJroxHna ,]6uleMy co6paH]r]oaKu,oHepoB c,eryroufifi noptr.qor( pac[pe/ienetl,, t{r4croro Aoxora Ba,rcii, rronyq(]HHor.o nc)pe3ynbraraM 0HHaHCOBO-XO3rrficrBeHHOfi Aef,renbHocrr.r 3a 201 g roa:

l. ArasllAeulu no npocrbrM aKur.rrM Bauxa He Har{u'J,Isrb Lr He BbInJIaq}IBarb,2' Qucrstfi 'Iloxor Eauxa sa2018 rol B pa3Mepe 12 060 227 0oo (rseuaaqarb MlrnJrfiapAo,Irlecrbnecsr Mllr'luoHoB ABecrH ABaAuarb ceMb rrtcruu) TeHte ocrTaBr.rrb rB cocraBeHepacnpere,reH Hofi npu6sr,ru fiaurca.

I Ipeaceaa'rell Co6paHnr MaAuesa K.t{. rpe,rnox,Jra aKrlr{oHepaM 3iaAaBa.rb Bor-rpochrno rperbeMy Borrpocy [oBecrxr.r Au,a Co6panua.

Bonpocon v3 3ana He nocJleAoBar,Io,

flpeacelarenr co6panur Maluesa K,q. flpeAnox,na np,cryflr,rrb K roJ,r()coBaHr.r[o
3a rroci'yrrr4tsuee rIpeAnoxeH He.

il pr.rcyrcrnymune aKrrnoH epbr npHcryn Hr.rH K roJ,rocoBaH H ro.

cerperapr coopaHaa nponH$opvrHpoBana o roM, rrro B rorrocoBaH,H np,H{no yLrac.rneI 600 000 000 rolocoB, r.r o3Byrruna pe3y,,rbrarbr roJrocoBaHr.rfl:
<3a> - I 600 000 000 ro:rocoe;
<llporna> - Her;
<Bo:lepxa-rrcr) * Her,
Peueu ne [pr.rHrro enuHorr,IacHo.

llpuunroe peureHHe:

YrnepAurb cJIeAyIOUtUfi uoprAol( pac[peAeJreHns q[croro AoxoAa A0 <Bank RBK)>,[od'IyqeHHoro IIo pe3yJrbraravr Qunaucoeo-xorsfi crnesuofi AeflTeJrbHocr[ 3a 20 l g roA:l' AunuAeHabl tlo rpocrllM axuusru AO <Bank RBK) He HaqucJrflTb H He BbrrrJlaqfiBa,rb.2' tlnc'rufi AoxoA Ao <Bank RBK) ra 2018 roA B pa3Mepe 12 060 zz7 000 (Are,HaAuarn
MllflaI{apAoB IuecrbAectrT Ml{,r,rHoHoB ABecrl{ /lBaAuarb ceMb rblcflqu) reule ocTaBur[,
B cocraBe HepacfipeAe.reuxoft npu6ur,ru Eauxa.

**rk

[Io uerneproMy Borpocy noBecrK u AHfl, Co6pauua <06 o6parueHuflx aKrrr.roHepoB Ha AeftcrnunAo <Bank RBK)) u ero AoJIxHocrHbIx JII{u n 2018 roAy rr rrroru rrx paccMorpegufl)).flpelce.{arell Co6paHur MaAuera K.t{. rperocraBHna cr,roBo [Ipelcelareruo Coaera
AHpeKropoa * flo,r Topcreny.

I--s Ilo.l I'opcreH coo6ulu,r" LITo B coorBe'rcrBr.rn c n.2 cr. 35 3axoua o6 AO Ha exeronHorrr oouteu
co6paur.ra aKuHoHepoB paccMa'rpl.rBaerc, Borrpoc o6 o6parueHr.rrx aKuHoHepoB H& Aeitc.rnuso6urecrea H ero AoJrIxHocr.HbIx .rIHu lr arorax I4x paccMorpeHlrg).
B reqesue 2018 roaa rrocryrlrtno 37 o6paruesufi or 6 axunonepoB Ha Aefic.rnar Eanxa u ero
.rlonxHocrHbrx nuu:
l) ua 34 3anpoca aKur,roHepon 6rua rpeAocraBJreHa 3anparunBaeMa, nHQopvartur:2) rro 3 ranpocaM aKrrnoHepoB nH$oprr,tauu, rrpHHflTa K cBeAeHHro.

B ce'rlr c BblueHjJloxeHHbtM r'-H llo"n'l'opcren npeAJroxnJr o6rueuy co6paHuro aKugoHepoB
IlpHHfll'b K cBe/Iel'lHK) uu$oprrlauHo c'6 o6pauteHuqx aKuuoHepoe EaHrca Ha.4efir:rsur Ealrxa la ercl
Ao,rlxHocrHbrx JrHu B TeqeHHe 201 8 roaa il vrotu llx paccMorpeHar.

llpetcela-re:n Co6paur.rx MaAuesa K.q. npeAnoxuna aKrrHoHepaM 3a,q,aBarb Bonpocbr
rro qerBeproMy Borrpocy rroBecrKu Aufl Co6pauraa.
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Ilpelcelare',1 co6pauar MaAuesa K.tl, flpennoxuna [pucrynHTb K roJrrocoBaHrrrc,3a rrpr4Hsrr.re K cBeAeHHlo llocrynr4Bttree [per,loxeHr.re: o6 o6paurerr"* aKurroHepoo 6aHra naAeficrBltfl Easrca u ero AoJr]KHocrHbrx Jrr.rq n 20lg roAy lr rrrorlt ux paccM:oTpeHuf.

Ilpucyt'crayroua e aKur4o rr ep br ,,puc'ryr r r4ir H K .onocoBa]r Hro,

cexperaps co6paHur rtpouH$opu,poBa[a o roM, qro B roJrocoBaHHH ,.p,Hrr,ro yqac:Tl,reI 600 000 000 ro,rocoB. r'r o3Byr{Hna pe3yJrb,arbr roJrocoBaHrrfl:
<3a> - I 600 000 000 ro,rocos;
<llporua> - Her;
<Bo:aepxa-ncr) - Her.
PerueHHe npr.rHfl To eAHHorJracHo,

flpunaroe peureHrre:

llpuuffrt K cBeAeHl'ilo uH0op*laqrm o6 o6parueHr{sx aKuuoHepos EaHxa ua ,qeficrnunEauxa l,r ero AoJu(HocrH[,tx,ruu B TerreHrre 20lg roaa H r{Torrr rlx paccMorpeH[fl.
***

IIo nxrolty Bonpocy noBecrKl4 aHx co6pauns <<06 unQoprvrupoBaHrrs aKuuoHepon Eaurca opa3Mepe u cocTaBe BO3Har.paxAeHI{fl q,,reHoB COBeTa /luper$opoB u t{clo,rHr.t,Te,,rbHor.0opraHa Ao <Bank RBK))). flpe,lce.tare,rl co6paur.rr Maau.uu k,.{. np.r,u.ruurJrra c.rrotso[',ranHon,ry 6yx l.zurrepy'f o;ren 6epr.erro eofr E. K.

['-xa ]-onenoepr-eHona B.K. coo6ruu,qa, qro B coorBercrB ttu c n.Z
npouu0opuupoBana o pa3Mepe r4 cocraBe Bo3Harpax neHHfl r{j,reHoB
ucnorrHr.rreJrbHoro optaHa EaHrca rro r.rroraM 201g roaa.

cr. 35 3axou,a o6 ,A0
coBerTa Ar4petKTolloB H

B cnsru c Bbr[reH3Jro)KeHH[,rM r-xa Toren6epreuoea E.K, [peAnoxuna o,6uteuy co6paHur.
al(uHoHepoB IIpHH'Tb I( cBeAeHI{ro uH0oprrlauu}o o pa3Mepe H cocraBe Bo3Har.paxAeHil, q.[eHoB
coBera;l(Hper{ropoB r.r HcrroJrHHTe,'rbrroro opfaHa Ao <Bank RBK) no r.rroraM jots.

flpelcelarenr Co6paHnr MaAuesa K.tl. [peAnoxura aKur.roHepaM 3aAaBarb Bo11pocbt
no nf,ToMy Borrpocy noBecrKu gHr Co6pannr.

Bonpocoa r.r3 3aJra He rrocJrenoBaJro.

[Ipe,lcega'e,rt Co6paHur Mal,caa K.t{. rrpeAnoxuJra Ip,ct.yrrr4t.b K roJ,rocoBa,HK)
3a rloc'lyllHBlllee [peAJ]ox(q].lhe: fipuHsrb K cBeAeHHro ltr0opmaqurc o pa]Mepe H cocraBe
BO3HaI'parqeHHfl qfleHoB coBera Ar{perflopoB r.l [c[oJrHt{Te,rbHofo opraHa AO <Barrk RBKp[o IlroI'aM 2018 roaa cor,'IacHo ttprrJro)IceHuro K HacrosuleMy llpororcory.

I-lpu cyrcrnyrorque aKrlr4 oH epbr npr.c'ryrlnr4 K ror ocoBaHr4 ro.

cexperapl Co6panur npouusoprr,rupoBaJla o roM, Lrro B roJrocoBaH,r.r ,p,Hfljro yqacr,e
I 600 000 000 ro,'rocoB, H o3Byrrnna pe3yJrb'rarbr r-oJrocoBaHr{fl:
<3a>-- I 600 000 000 rorocos:
<llporna> * Her;
<Bo:laepNzurcg) - Her.
PerueHue rtpuH.qro eAr4HornacHo.

II puunloe perrreH r.re:
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llpuHrrn K cBeAeHIrIo H,OopMau,,m o pa3Mepe ,n cocraBe Bo3HarpaxAeHr{fl rrJre,oB coBeraAHpeI$opoB Ir I'rc[oJIH[TeJIbHoro opraHa AO <Bank RBK) no r.rroranr 2018 roaa corJrac,orrpHJro)r(eHuro K HaCTOsqeMy llpr)Tor(oay.

***
IIo ruecTonay Borlpocy noBecrKH AHfl co6paHHfl ((oo yrBep)rqeHr{Ir I{3MeHe }.urt uAorro,,IHeHrfin Vc'ras Ao <Bank RBK))). Ilpelceaare,rs co6paHus N4aaueea K,t{. rlpeaceaa.rerrc clone.ra
.qupeKlopos - Ilor TopcreHy,

f-H IIo,r Topcreu coo6u1ul, t{TCr B coorBercrBr.ru c tr]1.1) n.l cr.36 3axoHa o6 AO rcHcK'llotlHTenbHofi KoMnereHlllzu o6iuero co6pauar axur.roHepoB orHocr.rrc, ro[poc o BHeceHr4e
HsN4eHeur.rfi r.r AorrorrHeHufi a ycraB ,c6ruecrsa l4nr.r yrBepx.[eHne eto B HoBofi peAarqnn,

,I{a^:ree r'-rr [o.,] TopcreH ,peilocraB]r4.rr H3Me]reuH, H /loiloJrHeHHs e ycrae 6arrxa.

Ilpoex, u:lueneunfi H AononHeHI.L B Ycraa Bauxa paspa6oraHbr B cBfl3r.r c l43MeHeHr,rrMH rl
3aKoHoAareJrbcrBe Pecny6nuxu KalaxcraH, B qacrHoCTH rrr) Bo[pocaM: pbrHKa (eHH[,rx 6ytrar;
npaB aKIIHoHepoB; BbI[JIarbI AxBUAeHAOB; BbIKyrIa rorlocy[oLqux axurafi; ynpan,renaq o6qeciaornr;
3aKJ'IroqeHI4q cneJlKH, B coBepueHI'IH xoropofi HMeerc, 3alrHTepecoBaHHocrb; pacr(pbrrr.r5
uu$oprtrauuu Eauxol.

B csr'lr.l c BbrLUeH'lJ'roxeHHbrM r.-H Ilon 'fopcleu 
npeAnoxr4r,r o6rqeruy co6paHuro aKunoHepog:L Y.reepAu'rl h3MeHeHHfl H AonoJnHeHH, B ycran BaHra.2, Ilopyvuru flpeaceaare,rro llpan,reuur EaHrca:

1) rroAnr.rcarb H3MeHeHr.r, H AorroJrHeHr.rfl B ycras EauNa;
2) npoBecr, coorBercrBylou{}te Mepo,,prrrrrr, ,,o r43BerrreHr{ro perprcrpr4pyrculercropraHa o

BHeceHr.rH lrsueHeuu ft r{ AollonHeu,,ft s ycraa Eauxra;
3) H3BecrHrb Hauuoua,rssr,rfi EaHn pecny6trnrcu Karaxcran.

IIpe:rcclarell Co6paHral MaAr'resa K.t{. npeAnoxHna aKulroHepaM 3aAaBarb Borrpocbl
rro mecloMy Borrpocy rroBec.rKr,r lHr Co6pauur.

Bonpocon a3 3a,'Ia He rIocneIoBiIJIo.

llpegcegare,'Ir Co6pauur MaAuesa K.t{. rpeAnoxuna [pr4crynHTb K roJrclcoBar{firo
3a IlocTyIIr4Brxee npeAJ'IoXeH He.

I IpncyrcrayrouHe aKuHoHepbr rpr.rc ryrr l,t,,rH K roJrocoBaH H ro.
Cerpe'r'aps Co6paunr npouusopuHpoBana o 'roM, r.rro rB roJ,rocoBaHuH np,Hsno yqaclHe
I 600 000 000 ronocoB, r.r o3Byqr4na pe3yr,rbrarbr ro,rocoBarrr.rfl:
<3a> -. I 600 000 000 ro,rocon;
<flporun> - Her;
<Bo:4epNalrcf,) - Her.
Peuleu ue npHHsro enr.rHotJrac Ho.

flpuunroe peureHrre:

l. V-ruepAurb [3MeHeHHfl If AoIIoJIHeHrra a Ycraa Arqlronepnoro o6qecrsa ((EaHr <Bank
RBK>).

2. llopy.u.rru [Ipelcelare,rro llparfleHuq EaHrca:
1) roAtrncarb rr3MeneHr{fl n AonoJrHeHr{fl B ycraa Aruuonepnoro ro6ulecrBa (6aHK

<Bank RBK>;
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2) upoBecltr coolBerc.t.B),routre Meporpuqrus rlo
OpraHa O BHeCeHr.tlr r.t3MeHeH[ii u Ao[olneHufi n
(EaHK <Bank RBK>;

H3BerrleHlrrc per-ucTpltpymu(er 0
Vc'rae Arcquouepuor.o o6ulec rna

3) r{3Becrrrrb HaquoHarbHr,ril Eaurc pecuy6.nux,, r(asaxcrau.
*:t *

llo_cearrrroMy Borrpocy 
',oBecrKH 

aur co6pauus <06 yrBep,qeHr.rr{ H3MeHeuuI u Aouo.nueHufrn Korerc KoproparuBuor-o yrrpaBreHr{s Ao ubank RBK)))). I-rpelcelare,rr co6paHurMaaneaa K.tl. npenocraBllra crroBcr llpeaceaarerrc Cosera lupeKTopos _ flor l.opc1euy.

f-H llon TopcreH coo6ulptr, t{ro B coorBercrBr.rH c rn. l-l) n.l cr.36 3axoga o6 A0 xucKnroqurelruofi KoMnereHuuu o6ulero colpawutaKuuoHepoB orHocr.rrc, Borrpoc yrBepxAeHHe
KoAeKca KopnoparuBHoro ynpaBnen Hq, a raxxe HsN,teHeHuft I4 AonoJIHeHHfi s Hero B cnyqae, ecJrnrlpHHrrne AaHHoro KoAer(ca trpeAycn,torpeHo ycraBoNa o6ulecrsa.

/{a,ree r'-n llol T'opc'reH npeAocraBuJ,r r43MeHeHHs rz Ao[oJrHeHHs s KoAexc Kopnoparnr]Horo
yrpaBJreHr4.q BaHxa.

I4:N'teHeHaq H roIIonHeHI{fl KocHyJII.'Icb r.rcKJ'rroqr4TerrbHofi xounereHuuu Cclsera .(r4peKTopoB,ilopf,AKa yBeAoMneHHs o npoBeAerllHH 3aceAaHlz, Cosera ,rupel<ropos. Tax:xe 6srlrt ur.alnn,
I,I3MeHeHHs H AonoJlHeHHtr B qacru rrpoBeAeHnfl 3aceAaHHr flpaaneHas FjaHrca.

B curn c BblllleH3JloxelllJblM r-H Il,c.rt I'opcleH flpennoxuJr o6iuerr,ty co6paHarc aKu,ofrepoB:
Y'raeplu'rs H3MeHeHI'1fl H AoIIoJIHeHIl, B KoAerc KopnoparHf]Horo yfipaBneHr.rr Eauxa.

rlpeAce.qarens co6pannr MaAaeaa K.q. [perroxr4na aKr.IproHepaM 3iulaBarb Bonpocbr
rto cenbMoMy Bolpocy noBecrKu Aux Co6paHrar.

Bonpocon H3 3utaHe nocnenoBalo,

I Ipeitce;tal'e'ur, ('o6paHnl Marueaa K.LL r]peAnoxHJra rrpHcryflr4Tb K ro,rr.rcoBaHHK)3a nocrynHBlxee [peAnoxeH14e: yrBepAr{Tb H3MeHeHUfl t4 AOIT0JIH€)Hr.tfl B KOAercc
lcop[oparr.tBHoro yr paBr'reHrrq AO <Bank RBK).

flpucyrcrnyloulr4 e a*rrr.oHepbr ,,p,c ryrr r4Jrr.r K roJrocoBaH r{}o.

Cerperapr Co6pauua npouHSoprr.lHpoBaJ'Ia o roM. rrro , roJrocoBarrHH rrpr,rHsJro yqacr.rHe
I 600 000 000 ro,rocoB. H o:iByr{HJra pejyJrbrarbr roJrocoBaHr{s:
<3a> - I 600 000 000 r'o.rrocon:
<ilporua> * Her;
<Bo:4epxancfi) - Her.
Perueuue rrpuHsro eAuHouracHo.

flpuanroe peureHr.re:

Yrneplurr I{3MeHeHI{s H AonoJrHeHilfl B Koaerc Koprropar11BHoro yrpaBJreHHfl
AO <Bank RBK)).

)k**

llo soctN{oMy Bonpocy rroBecrKH aHr Co6panrag <06 yrBepxAenur.r r{3MeHeullfi u Aono.nseuuii
n [Io.noxeHr{e o Cosere Aupercropoa AO <Bank RBK>>, flpeAce.qarell Co6pauus ,MaAuena
K.LL npeaocraBr{Jra cJroBo flpelceaa,remo Cosera Ar,rpeKropoa - flor Topcreny.

l0
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rperrlocraB,-ir H3MerreHH' a rororr.leriltn B Ito"qox(eH,e o r:]oBe.re Auperr.:)trr()ri
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«Банк «Bank RBK» акционерлік қоғамы  

акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы бойынша  

№ 1 ХАТТАМА 

 

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

«Bank RBK» АҚ, Банк, Қоғам). 

 

Атқарушы органның орналасқан жері: 

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

Жиналысты өткізу орны: 

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

 

Өткізілген күні: 2019 жылғы 30 мамыр. 

Тіркелген уақыты: Астана уақыты бойынша сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін. 

Жиналыстың өткізілген уақыты: Астана уақыты бойынша сағат 11:00-ден 11:30-ға 

дейін. 

Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) 2019 жылғы 25 

сәуірдегі №4.6 хаттама шешімінің негізінде Банктің директорлар кеңесінің бастамасы 

бойынша шақырылды. 

 

Акционерлер, егер 2019 жылғы 30 мамырға Банктің 2019 жылғы 29 сәуірдегі жеке 

хаттарын жіберу арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 

сәйкес ақпаратты Банктің, қаржылық есептілік депозитарийінің және «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ интернет ресурстарына орналастыру арқылы жиналыстың кворумы 

қамтамасыз етілмеген жағдайда, Жиналыстың 2019 жылғы 31 мамырда өткізілетіні 

туралы хабардар етілді. 

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Бағалы қағаздардың бірыңғай 

тіркеушісі» АҚ 2019 жылғы 26 сәуірде 00 сағат 00 минутта жасалды. 

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күніне жай акцияларға ие 

Банк акционерлерінің жалпы саны – 26 акционер, артықшылықты акцияларға ие – 3 

акционер. 

 

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 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 ол туралы мәліметтер жоқ меншік иесіне 

тиесілі акциялар кірмейді. 

2019 жылғы 30 мамырдағы жиналыстың басындағы 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 

Банк сатып алған акциялардың саны 0 дана 

Дауыс беру құқығынан айырылған жай 

акциялардың саны 
0 

дана 

Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы саны 1 605 990 000 дана 

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған 

сәттегі тіркелген дауыстардың саны 
1 600 000 000 дауыс 

 

Осылайша, жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде кворум бар,  

АҚ туралы Заңның 45-бабының 1-тармағына сәйкес 1 600 000 000 дауыс немесе Банктің 

орналастырылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,627% мөлшерінде. 

 

Сондай-ақ жиналысқа: 

1) Директорлар Кеңесінің Төрағасы  Торстен Пол; 

2) Бас бухгалтер  Б.К.Төлепбергенова; 

3) Корпоративтік хатшы  К.Ч.Мадиева; 

4) Қор басқармасының бас маманы   А.У.Оспанова қатысты. 

 

Торстен Пол мырза жиналысқа қатысушылармен сәлемдесіп, акционерлерге 

қатысқандары үшін алғыс айтып, жиналысты ашуды ұсынды, акционерлердің тіркеу 

қорытындысын оқып, жиналысты заңды деп тану үшін және оны ашқаны үшін 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 беріледі. 

 

Дауыс беру қорытындысы: 

«Қолдағандар»  1 дауыс; 

«Қарсы»  жоқ; 

«Қалыс қалғандар»  жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

Торстен Пол мырза дауыс беру нәтижесі бойынша: жиналысты өткізу заңды деп тану, 

сондай-ақ жиналысты ашу туралы шешім қабылданғанын жариялады. 

 

Торстен Пол мырза жиналысты жүргізу үшін жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау 

қажеттігін хабарлады және жиналыстың төрағасына Камила Чапайқызы Мадиеваны,  

жиналыстың хатшысына Айгүл Омарқызы Оспанованы сайлауды ұсынды. 

 

Ұсыныс дауыс беруге шығарылды. 

 

Дауыс беру қорытындысы: 

«Қолдағандар»  1 дауыс; 

«Қарсы»  жоқ; 

«Қалыс қалғандар»  жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 
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Торстен Пол мырза дауыс беру нәтижелері бойынша шешім қабылданғанын жариялады: 

Жиналыс төрағасы ретінде Камила Чапайқызы Мадиева, Жиналыс хатшысына Айгүл 

Омарқызы Оспанова сайланды және Жиналыс төрағасына сөз берді. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева жиналысқа қатысушыларды құттықтап, 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; 

 Әр 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: «қолдағандар», «қарсы 

болғандар» немесе «қалыс қалғандар»; 

 Хатшы акционерлердің дауыс беру нұсқалары бойынша берген дауыстарын: 

қабылданатын шешімге «қарсы», «қалыс қалғандар» деп санап, дауыстарды қосады; 

 «Қолдағандар» дауыс беру нұсқасы бойынша берілген дауыстар есептік тәсілмен 

анықталады: жиналысқа қатысу үшін тіркелген дауыстардың жалпы санынан 

акционерлердің «Қарсы», «Қалыс қалғандар»дауыс беру нұсқалары бойынша берген 

дауыстар саны шегеріледі; 

 Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде 

ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. 

 Жиналысқа қатысу үшін тіркелген акционерлерге тиесілі дауыстар және жиналысты 

жабуғанға дейін кез келген себептер бойынша кеткендер кворумнан шығарылады, бұл 

ретте хатшы акционердің мерзімінен бұрын кетуін тіркейді; 

 Дауыс беру қорытындыларын жиналыстың төрағасы Күн тәртібінің әрбір мәселесі 

бойынша шешім қабылдағаннан кейін дауыстарды санау анықтамасы негізінде 

хабарлайды. 

 

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

 

Акционерлердің саны жүзден кем болатын қоғамдағы АҚ туралы Заңның 46бабына 

сәйкес есеп комиссиясының функциясын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы 

жүзеге асырады. 

 

Жиналыс хатшысы дауыс беруге 1 дауыс қатысқанын және дауыс беру нәтижелерін 

жария еткенін хабарлады: 

«Қолдағандар» – 1 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалғандар» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева дауыс беру нәтижесі бойынша дауыс берудің ашық 

тәсілін, дауыс беру тәртібін және жиналыс жұмысында пайдаланылатын дауыстарды 

санау туралы шешім қабылданғанын хабарлады. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева жиналыстың келесі жұмыс регламентін бекітуді ұсынды: 

 баяндама – 10 минутқа дейін; 
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 жарыссөзде сөз сөйлеу – 5 минутқа дейін; 

  жарыссөз барысында сөз сөйлегісі келетін акционерлер төрағадан қолын көтеру 

арқылы сөз беруді сұрайды. 

 

Жиналыс төрағасы мәселені дауыс беруге шығарды. 

 

Жиналыс хатшысы дауыс беруге 1 дауыс қатысқанын және дауыс беру нәтижелерін 

жария еткенін хабарлады: 

«Қолдағандар» – 1 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалғандар» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева дауыс беру нәтижесі бойынша жиналыс жұмысының 

ұсынылған регламентін бекітуді шешкенін хабарлады. 

«Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін 

бекіту» жиналыс күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша жиналыс төрағасы 

жиналыстың Банктің Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылған АҚ туралы 

Заңның талаптарына сәйкес өткізілетінін, Жиналыстың күн тәртібінің мәселелері туралы 

қатысып отырған акционерлерге алдын ала хабарланғанын айтты. Жиналыстың күн 

тәртібі: 

1.  «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 

туралы. 

2. 2018 жылғы «Bank RBK» АҚ жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық 

ұйымның есебін бекіту туралы. 

3. 2018 қаржы жылындағы «Bank RBK» АҚ таза табысын бөлу тәртібін анықтау туралы. 

2018 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша 

дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 

4. 2018 жылы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 

акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 

5. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің сыйақы 

мөлшері мен құрамы туралы Банк акционерлерін хабардар ету туралы.  

6. «Bank RBK» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.  

7. «Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы.  

8. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды 

бекіту туралы.  

9.  «Bank RBK» АҚ дивидендтік саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы. 

Жиналыс төрайымы К.Ч.Мадиева акционерлерге Жиналыстың күн тәртібінің бірінші 

мәселесі бойынша сұрақтар қоюды ұсынды. 

Залдан сұрақтар болған жоқ. 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева Жиналыстың күн тәртібін бекітуді дауыс беруге 

шығарды. 

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

жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін 

акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады. 

Қатысушы акционерлер дауыс беруге кірісті. 
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Жиналыс хатшысы дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысқанын және дауыс беру 

нәтижелерін жария еткенін хабарлады: 

 

«Қолдағандар» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалғандар» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

Қабылданған шешім: 

«Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі 

бекітілсін: 

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

бекіту туралы. 

2. 2018 жылғы «Bank RBK» АҚ жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық 

ұйымның есебін бекіту туралы. 

3. 2018 қаржы жылындағы «Bank RBK» АҚ таза табысын бөлу тәртібін анықтау 

туралы. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары 

бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 

4. 2018 жылы «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 

акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.  

5. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің 

сыйақы мөлшері мен құрамы туралы Банк акционерлерін хабардар ету туралы.  

6. «Bank RBK» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.  

7. «Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы.  

8. «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен 

толықтыруларды бекіту туралы.  

9.  «Bank RBK» АҚ дивидендтік саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы. 

*** 

Жиналыстың «Bank RBK» АҚ 2018 жылғы жылдық қаржылық есебін және 

аудиторлық ұйымның 2018 жылғы есебін бекіту туралы» күн тәртібінің екінші 

мәселесі бойынша жиналыс төрайымы К.Ч.Мадиева Бас бухгалтер Б.К. Төлепбергеноваға 

сөз берді. 

Б.К.Төлепбергенова ханым АҚ туралы Заңның 35-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына 

сәйкес АҚ акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның жылдық 

қаржылық есептілігі бекітілетінін айтты және аудиторлық ұйымның есебін және АҚ 

туралы Заңның 76-бабы 3-тармағына сәйкес Директорлар Кеңесі алдын ала бекіткен 2018 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін банктің қаржылық есептілігін ұсынды. «Эрнст 

энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйымы банктің 2018 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жүргізді. 

 

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Банктің тәуелсіз аудиторының 

аудиторлық есебі аудиторлық есеп шығарылған, банктің қаржылық нәтижелері туралы 

пікір білдіру туралы бас тартумен 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін 

салыстырмалы қаржылық есептілікке жататын ескертпесі бар аудиторлардың пікірін 

қамтиды.  

 

Банктің жылдық қаржылық есептілігінде: 

• Қаржылық жағдай туралы есеп; 

• Жиынтық кіріс туралы есеп; 

• Меншікті қаражат құрамындағы өзгерістер туралы есеп; 
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• Ақша қозғалысы туралы есеп; 

• Қаржылық есептілікке ескертпелер ұсынылды. 

Банктің қаржылық есептілігі үшін маңызды болып табылатын және аудиторлардың пікірін 

қалыптастырған аудиттің негізгі мәселелері: 

- 9 «Қаржы құралдары» ХҚЕС (IFRS) сәйкес клиенттерге кредиттер бойынша күтілетін 

кредиттік шығындарға резерв деңгейін бағалау. 

- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тұрақтандыру бағдарламасы шеңберінде 

шығарылған реттелген облигацияларды бағалау. 

 

Жоғарыда баяндалғандарға байланысты Б.К.Төлепбергенова ханым акционерлердің 

жалпы жиналысына 2018 жылғы ұсынылған жылдық қаржылық есебін және аудиторлық 

ұйымның 2018 жылғы есебін бекітуді ұсынды. 

 

Жиналыс төрайымы К.Ч.Мадиева акционерлерге Жиналыстың күн тәртібінің екінші 

мәселесі бойынша сұрақтар қоюды ұсынды. 

 

Залдан сұрақтар болған жоқ. 

 

Жиналыс төрағасы Қ.Ч. Мадиева Банктің 2018 жылғы жылдық қаржылық есебін және 

аудиторлық ұйымның 2018 жылғы есебін бекіту туралы келіп түскен ұсыныс үшін 

дауыс беруге кірісуді ұсынды. 

 

Қатысушы акционерлер дауыс беруге кірісті. 

Жиналыс хатшысы дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысқанын және дауыс беру 

нәтижелерін жария еткенін хабарлады: 

 

«Қолдағандар» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалғандар» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

Қабылданған шешім: 

 

«Bank RBK» АҚ 2018 жылғы қаржылық есептілігін тәуелсіз аудитордың аудиторлық 

есебімен бекітілсін, оның ішінде: 

 Қаржылық жағдай туралы есеп; 

  Жиынтық кіріс туралы есеп; 

  Капиталдағы өзгерістер туралы есеп; 

  Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; 

  Қаржылық есептілікке ескертпелер. 

*** 
Жиналыстың күн тәртібінің «2018 қаржы жылындағы «Bank RBK» АҚ таза табысын 

бөлу тәртібін анықтау туралы» үшінші мәселесі жөнінде 2018 жылдың 

қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу 

туралы шешім қабылдау» бойынша Жиналыс төрайымы К.Ч.Мадиева Бас бухгалтер 

Б.К.Төлепбергеноваға сөз берді. 

 

Б.К.Төлепбергенова ханым АҚ туралы Заңның 44-бабының 3-тармағына сәйкес 

акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша 

материалдар Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын 
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бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жыл ішіндегі дивидендтің 

мөлшері туралы ұсыныстарын қамтуы тиіс екенін хабарлады. 

АҚ туралы Заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы 

жиналысында қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және 

қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері айқындалады. 

АҚ туралы Заңның 23-бабының 1-тармағына сәйкес жалпы жиналыс қоғамның жай 

акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы. 

 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты Б. К.Төлепбергенова ханым акционерлердің жалпы 

жиналысына 2018 жылғы Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған 

Банктің таза табысын бөлудің келесі тәртібін ұсынды: 

 

1. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу. 

2. Банктің 2018 жылғы 12 060 227 000 (он екі миллиард алпыс миллион екі жүз жиырма 

жеті мың) теңге мөлшеріндегі таза табысы Банктің бөлінбеген пайдасының құрамында 

қалдырылсын. 

 

Жиналыс төрайымы К.Ч.Мадиева акционерлерге Жиналыстың күн тәртібінің үшінші 

мәселесі бойынша сұрақтар қоюды ұсынды. 

Залдан сұрақтар болған жоқ. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева келіп түскен ұсыныс үшін дауыс беруге кірісуді ұсынды. 

 

Қатысушы акционерлер дауыс беруге кірісті. 

 

Жиналыс хатшысы дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысқанын және дауыс беру 

нәтижелерін жария еткенін хабарлады: 

 

«Қолдағандар» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалғандар» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

Қабылданған шешім: 

 

2018 жылғы Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған «Bank 

RBK» АҚ таза табысын бөлудің мынандай тәртібі бекітілсін: 

1. «Bank RBK» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және 

төленбесін. 

2. «Bank RBK» АҚ 2018 жылғы 12 060 227 000 (он екі миллиард алпыс миллион екі 

жүз жиырма жеті мың) теңге мөлшеріндегі таза табысы Банктің бөлінбеген 

пайдасының құрамында қалдырылсын. 

*** 

 «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2018 жылғы әрекеттеріне 

акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы» жиналыс 

күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева Директорлар 

кеңесінің төрағасы Пол Торстенге сөз берді. 

 

Пол Торстен мырза АҚ туралы Заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің 

жыл сайынғы жалпы жиналысында акционерлердің қоғам мен оның лауазымды 
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тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы 

мәселе қарастырылатынын хабарлады». 

2018 жылы Банк және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне 6 акционерден 37 өтініш 

түсті: 

1) акционерлердің 34 сауалына сұрау салынған ақпарат берілді; 

2) акционерлердің 3 сұрауы бойынша ақпарат назарға алынды. 

 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты Пол Торстен мырза акционерлердің жалпы 

жиналысына Банк акционерлерінің 2018 жыл ішінде банк және оның лауазымды 

тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы 

ақпаратты назарға алуды ұсынды. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева акционерлерге Жиналыстың күн тәртібінің төртінші 

мәселесі бойынша сұрақтар қоюды ұсынды. 

 

Залдан сұрақтар болған жоқ. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева келіп түскен ұсынысты назарға алу үшін: Банк 

акционерлерінің 2018 жылы банк және оның лауазымды тұлғаларының 

әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы дауыс беруге 

кірісуді ұсынды. 

 

Қатысушы акционерлер дауыс беруге кірісті. 

 

Жиналыс хатшысы дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысқанын және дауыс беру 

нәтижелерін жария еткенін хабарлады: 

 

«Қолдағандар» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалғандар» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

Қабылданған шешім: 

 

2018 жыл ішінде Банк акционерлерінің банк және оның лауазымды тұлғаларының 

әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат 

назарға алынсын. 

*** 

«Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің сыйақы 

мөлшері мен құрамы туралы Банк акционерлерін хабардар ету туралы» жиналыс күн 

тәртібінің бесінші мәселесі бойынша Жиналыс төрайымы К.Ч.Мадиева Бас бухгалтер Б.К. 

Төлепбергеноваға сөз берді. 

 

Б.К.Төлепбергенова  ханым Заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес АҚ Директорлар 

кеңесі мүшелерінің және Банктің атқарушы органының 2018 жылдың қорытындысы 

бойынша сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар еткенін хабарлады. 

 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты Б.К.Төлепбергенова  ханым акционерлердің жалпы 

жиналысына 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі 

мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты 

назарға алуды ұсынды. 
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Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева акционерлерге Жиналыстың күн тәртібінің бесінші 

мәселесі бойынша сұрақтар қоюды ұсынды. 

 

Залдан сұрақтар болған жоқ. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева: осы Хаттаманың қосымшасына сәйкес 2018 жылдың 

қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органы 

мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу жөнінде 

келіп түскен ұсынысқа дауыс беруге кірісуді ұсынды. 

 

Қатысушы акционерлер дауыс беруге кірісті. 

 

Жиналыс хатшысы дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысқанын және дауыс беру 

нәтижелерін жария еткенін хабарлады: 

 

«Қолдағандар» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалғандар» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

Қабылданған шешім: 

 

Осы Хаттаманың қосымшасына сәйкес 2018 жылдың қорытындысы бойынша 

«Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің сыйақы 

мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 

 

*** 

 

«Bank RBK» АҚ Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» 

жиналыс күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева 

Директорлар кеңесінің төрағасы - Пол Торстенге сөз берді. 

 

Пол Торстен мырза АҚ туралы Заңның 36-бабының 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес 

акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қоғамның жарғысына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту туралы мәселе жататынын  

хабарлады. 

 

Одан әрі Пол Торстен мырза Банк Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды 

ұсынды. 

 

Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар жобасы Қазақстан Республикасының 

заңнамасындағы өзгерістерге байланысты, атап айтқанда: бағалы қағаздар нарығы; 

акционерлердің құқықтары; дивидендтер төлеу; дауыс беретін акцияларды сатып алу; 

қоғамды басқару; жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасау; Банктің ақпаратты ашу 

мәселелері бойынша әзірленді. 

 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты Пол Торстен мырза акционерлердің жалпы 

жиналысына ұсынды: 

1. Банк Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 

2. Банк Басқармасының Төрағасына: 

 1) Банк Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қою; 
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  2) Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы тіркеуші органға 

хабарлау бойынша тиісті іс-шаралар жүргізу; 

 3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне хабарлауды тапсыру. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева акционерлерге Жиналыстың күн тәртібінің алтыншы 

мәселесі бойынша сұрақтар қоюды ұсынды. 

 

Залдан сұрақтар болған жоқ. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева келіп түскен ұсыныс үшін дауыс беруге кірісуді ұсынды. 

 

Қатысушы акционерлер дауыс беруге кірісті. 

Жиналыс хатшысы дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысқанын және дауыс беру 

нәтижелерін жария еткенін хабарлады: 

 

«Қолдағандар» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалғандар» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

Қабылданған шешім: 

1. «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістер 

мен толықтырулар бекітілсін. 

2. Банк Басқармасының Төрағасына: 

1) «Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістер 

мен толықтыруларға қою; 

2) «Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы тіркеуші органға хабарлау бойынша тиісті іс-

шаралар жүргізу; 

3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне хабарлау тапсырылсын. 

*** 
Жиналыстың «Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен 

толықтыруларды бекіту туралы» күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша Жиналыс 

төрағасы К.Ч.Мадиева Директорлар кеңесінің төрағасы Пол Торстенге сөз берді. 

 

Пол Торстен мырза АҚ туралы Заңның 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына  сәйкес 

акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне корпоративтік басқару 

кодексін, сондай-ақ осы Кодексті қабылдау қоғам жарғысында көзделген жағдайда оған 

өзгерістер мен толықтыруларды бекіту мәселесі жататынын хабарлады.  

 

Одан әрі Пол Торстен мырза Банктің корпоративтік басқару кодексіне енгізілген 

өзгерістер мен толықтыруларды ұсынды. 

 

Өзгерістер мен толықтырулар Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне, Директорлар 

кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлау тәртібіне қатысты болды. Сондай-ақ Банк 

Басқармасының отырысын өткізу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.  

 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты Пол Торстен мырза акционерлердің жалпы 

жиналысына: Банктің корпоративтік басқару кодексіне енгізілген өзгерістер мен 

толықтыруларды бекітуді ұсынды. 
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Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева акционерлерге Жиналыстың күн тәртібінің жетінші 

мәселесі бойынша сұрақтар қоюды ұсынды. 

 

Залдан сұрақтар болған жоқ. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева: «Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне 

енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту бойынша келіп түскен ұсыныс үшін 

дауыс беруге кірісуді ұсынды. 

 

Қатысушы акционерлер дауыс беруге кірісті. 

 

Жиналыс хатшысы дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысқанын және дауыс беру 

нәтижелерін жария еткенін хабарлады: 

 

«Қолдағандар» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалғандар» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

Қабылданған шешім: 

 

«Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне енгізілген өзгерістер мен 

толықтырулар бекітілсін. 

*** 

«Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен 

толықтыруларды бекіту туралы» жиналыс күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева Директорлар кеңесінің төрағасы Пол Торстенге сөз берді. 

 

Пол Торстен мырза «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен 

толықтырулар ұсынды. 

 

Өзгерістер мен толықтырулар Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне, Директорлар 

кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлау тәртібіне және Банктің Директорлар кеңесі 

отырысының қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарды ұсыну тәртібіне 

қатысты болды. 

 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты Пол Торстен мырза акционерлердің жалпы 

жиналысына: «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілген өзгерістер 

мен толықтыруларды бекітуді ұсынды. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева акционерлерге Жиналыстың күн тәртібінің сегізінші 

мәселесі бойынша сұрақтар қоюды ұсынды. 

 

Залдан сұрақтар болған жоқ. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева: «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге 

енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы келіп түскен ұсыныс үшін 

дауыс беруге кірісуді ұсынды. 

 

Қатысушы акционерлер дауыс беруге кірісті. 
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Жиналыс хатшысы дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысқанын және дауыс беру 

нәтижелерін жария еткенін хабарлады: 

 

«Қолдағандар» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалғандар» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

Қабылданған шешім: 

«Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілген өзгерістер мен 

толықтырулар бекітілсін.  

*** 

«Bank RBK» АҚ дивидендтік саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы» жиналыс күн 

тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева Директорлар 

кеңесінің төрағасы Пол Торстенге сөз берді. 

 

Пол Торстен мырза Банктің дивидендтік саясатын жаңа редакцияда ұсынды. 

 

Өзектендіру және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес 

келтіру мақсатында банктің жаңа редакциядағы дивидендтік Саясаты әзірленді. 

- дивидендтік саясаттың мақсаттары өзгертілді; 

- кейбір терминдер мен анықтамалар өзгертілді; 

- Банк акционерлеріне дивидендтер төлеу шарттары өзгертілді; 

- дивидендтерді төлеу бойынша түсініктемелер енгізілді. 

 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты Пол Торстен мырза акционерлердің жалпы 

жиналысына ұсынды: 

«Bank RBK» АҚ акционерлерінің 2014 жылғы 29 мамырдағы жылдық жиналысының 

шешімімен бекітілген, «Bank RBK» АҚ акционерлерінің 2016 жылғы 15 қарашадағы 

кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген өзгерістермен «Bank RBK» АҚ дивидендтік 

саясатының күші жойылды деп танылсын. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева акционерлерге Жиналыстың күн тәртібінің тоғызыншы 

мәселесі бойынша сұрақтар қоюды ұсынды. 

 

Залдан сұрақтар болған жоқ. 

 

Жиналыс төрағасы Қ.Ч. Мадиева келіп түскен ұсыныс үшін дауыс беруге кірісуді ұсынды. 

 

Қатысушы акционерлер дауыс беруге кірісті. 

 

Жиналыс хатшысы дауыс беруге 1 600 000 000 дауыс қатысқанын және дауыс беру 

нәтижелерін жария еткенін хабарлады: 

 

«Қолдағандар» – 1 600 000 000 дауыс; 

«Қарсы» – жоқ; 

«Қалыс қалғандар» – жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

  



«Bank RBK» АҚ акционерлерінің 2019 жылғы 30 мамырдағы жылдық жалпы жиналысының №1 хаттамасы 
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Қабылданған шешім: 

 

1. «Bank RBK» АҚ дивидендтік саясатын жаңа редакцияда бекіту. 

2. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің 2014 жылғы 29 мамырдағы жылдық 

жиналысының шешімімен бекітілген «Bank RBK» АҚ дивидендтік саясатының 2016 

жылғы 15 қарашадағы «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы 

жиналысы бекіткен өзгерістермен бірге күші жойылды деп танылсын. 

 

Жиналыс төрағасы К.Ч.Мадиева Жиналыстың күн тәртібінде мәселелер аяқталғанын және 

ол бойынша шешім қабылданғанын хабарлады, жиналысқа қатысқандарға алғыс білдіріп, 

жиналыстың жабылуы туралы жариялады. 

 

Жиналыс төрағасы          К.Ч. Мадиева  

 

 

Жиналыс хатшысы         А.У. Оспанова  

 

 

Банктің дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызына ие жиналысқа 

қатысқан акционерлер: 

 «КСС Финанс» ЖШС (99,627%)  ______________________ 


