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Исх. №514/LD/GAA от 26.04.2021 года

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810,

Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, 15, +7-777-555-61-13, +7-705-113-12-11, (727) 350-02-

00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, Meruyert.Tnaliyeva@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст

информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа

эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного

общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-

ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению,

данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

Исп. Тналиева М.Б.

Заместитель Председателя Правления по финансам

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

3 4

4 Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, 

уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)

Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және 

кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат

1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Совет директоров

басқа мәліметтер жоқ

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы

Рахишов Кайрат Карибаевич

_____________________

3 решение, принятое советом директоров или соответствующим органом 

эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на 

принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания 

акционеров (участников)

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 26 мая 2021 

года в 11.00 по адресу: г. Алматы, площадь Республики, 15, со следующей Повесткой 

дня:                                                                                                                         1) 

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.                                                     

2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 

2020 год. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2020 год.  

Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера 

дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его 

должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения 

членов Совета директоров и Правления Общества

5) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.

6) О принятии решения об участии Общества в создании или деятельности иных 

юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных 

юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, 

в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих 

Обществу активов

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып 

табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің 

(қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын 

шақыру туралы қабылдаған шешімі

«Алтыналмас АК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2021 жылғы 26 

мамырда сағат 11.00-де мына мекен-жай бойынша шақырылсын: Алматы қ., 

Республика алаңы, 15, келесі күн тәртібімен:                                                                                      

1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.                    2) 

Қоғамның 2020 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 

2020 жылға таза табысты бөлу тәртібін бекіту. Жай акциялар бойынша дивидендтер 

төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы 

дивиденд мөлшерін бекіту.

3) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне 

өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау болып 

табылады.

4) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері 

сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау

5) Қоғамның жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты 

қамтуы мүмкін.

6) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын 

құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы 

Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге 

заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім 

қабылдау туралы                                
4 иные сведения при необходимости иных сведений нет 

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

шешім қабылданған күн

Директорлар кеңесі

2 дата принятия решения


