
№
№

п.п.

1 2

4 вид облигаций

облигациялардың түрі

причина неисполнения обязательств

міндеттемелерді орындамау себептері

3 национальный идентификационный номер (НИН) или

международный идентификационный номер (ISIN) облигаций

облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе

халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)

3 при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом

выпуска негосударственных облигаций:

эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде

көзделген талаптарды сақтамаған кезде:

1  объем неисполненных обязательств, тенге

орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге

2

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару

проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының)

және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні

2 сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и

(или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска

эмиссионных ценных бумаг эмитента

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (далее – Общество), место

нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы,

Бостандыкский район, улица Площадь Республики, дом 15, сообщает,  что

Обществом 30 июля 2021 года была произведена выплата дивидендов по простым

акциям (KZ1C00001080) Общества, по состоянию на 31.12.2020 года, дата 

фиксации списка акционеров Общества имеющих право на получение дивидендов 

по простым акциям 28 июня 2021 года, размер дивиденда на одну простую акцию 

составил 2351,13 (две тысячи триста пятьдесят один) тенге 13 тиын. Общая сумма 

фактически выплаченных дивидендов составила 25 470 600 000,98 (двадцать пять 

миллиардов четыреста семьдесят миллионов шестьсот тысяч) тенге 98 тиын.

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару

проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының)

және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер

Осымен "АК Алтыналмас" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам), атқарушы

органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық

ауданы, Республика алаңы көшесі, 15 үй, Қоғамның 2021 жылғы 30 шілдедегі  

31.12.2020 жылғы жағдай бойынша Қоғамның жай акциялары (KZ1C00001080) 

бойынша дивидендтер төлегенін хабарлайды, жай акциялар бойынша дивидендтер 

алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 28 маусымда тіркелінді, 

бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 2351,13 (екі мың үш жүз елу бір) 

теңге 13 тиын құрады. Нақты төленген дивидендтердің жалпы сомасы 25 470 600 

000,98 (жиырма бес миллиард төрт жүз жетпіс миллион алты жүз мың) теңге 98 

тиынды құрады.

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

3 4

24. Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом

выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента

Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе)

инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

1 Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников)

эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом

выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента

30.07.2021

Исх. №935/GV.101/GAA от 04.08.2021г.

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 об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и

(или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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.

77758204280

10 остаток неурегулированного долга, тенге

реттелмеген борыш қалдығы, теңге

Заместитель Председателя Правления по финансам

Рахишов Кайрат Карибаевич

8 сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге

купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, теңге

9 сумма задолженности по основному долгу, тенге

негізгі борыш бойынша берешек сомасы, теңге

6 размер купонной ставки

купон мөлшерлемесінің мөлшері

7 дата дефолта

дефолт күні

5 количество размещенных облигаций

орналастырылған облигациялардың саны

3

24.


