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 «АТФБанк» акционерлік қоғамының 2006 жылғы  7 қыркүйекте  тіркелген, 
       2009 жылғы 7 наурыздан  2009 жылғы 7 қыркүйекке  дейінгі аралықта  
көлемі 47. 000. 000 дана акцияларын орналастыру қорытындысы туралы  

ЕСЕБІ 

 

1. Қоғамның атауы жəне оның орналасқан жері. 

«АТФБанк» акционерлік қоғамы («АТФБанк» АҚ), Алматы қ., Фурманов к-сі, 100. 

1-1. Қоғамды мемлекеттік тіркеу  (қайта тіркеу) туралы мəліметтер. 

Қазақстан Республикасы Əділет Министрлігі 03.10.2003ж. берген заңды тұлғаны қайта тіркеу 
туралы № 345-1900-АО (ИУ) куəлік. 

2. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуге алынған күні 
(жарияланған акциялар шығарылымының  мемлекеттік тіркеу туралы куəлігінің  
ауыстырылуы) жəне  шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі. 

2006 жылғы 7 қыркүйек - № А3597, артықшылықты акцияларды жай акцияларға айырбастауға 
байланысты, 2009 жылғы 17 ақпанда № А3597 куəлігі берілді.  

3. Қаржылық есептілік деректеріне сəйкес, қоғамның жарғылық жəне меншікті капиталы 
туралы мəліметтер. 

2009 жылғы 07 қыркүйектегі жағдай бойынша, төленген жарғылық капитал   107 170 492 000,00  
(жүз жеті миллиард жүз жетпіс миллион төрт жүз тоқсан екі мың) теңге, меншікті капитал 
95 895 332 000,00 (тоқсан бес миллиард сегіз жүз тоқсан бес миллион үш жүз отыз екі мың) 
теңгені құрады. 

4. Саны шектелмеген инвесторлар арасында акцияларды орналастыру туралы күні 
көрсетілген хабарламаны жариялауға берген бұқаралық ақпарат құралдарының атауы. 

Артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша жай акцияларды орналастыру туралы хабарлама 
«Казахстанская правда» газетінің 06.03.2009ж. № 61-63 санында  жəне «Егемен Қазақстан»  
газетінің 06.03.2009ж. № 88-90 сандарында  жарияланған. 

Қоғам дивидендтерді төлеу туралы хабарлама жариялаған жоқ.   

4-1. Қоғамның акцияларын  артықшылықпен сатып алу құқығына сəйкес, 
орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын қоғамның өз акционерлерінің 
назарына жеткізу туралы ақпаратты қоғамның жарғысында көзделген келесі əдістердің 
бірімен жеткізу: 

1) хабарлама бағытының күні көрсетілген жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы; 

Қоғам акционерлерге жеке жазбаша  хабарлама  жіберген жоқ. 

2) аталған ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарының атауы мен жарияланымның күнін 
көрсету арқылы, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.  

Жай акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша орналастыру туралы хабарлама 
«Казахстанская правда» газетінің  06.03.2009ж. 61-63 санында  жəне «Егемен Қазақстан»  газетінің  
06.03.2009ж. 88-90 сандарында  жарияланған. 

5. Акциялар туралы мəліметтер: 

1) жарияланған акциялардың  жалпы саны  47.000.000  дана, соның қатарында: 

      жай акциялар: 
ҰСН KZ1C35970017- 47. 000.000 дана; 

      Артықшылықты акциялар - жоқ; 
2) артықшылықты акциялар бойынша  дивидендтің кепілдік мөлшері - шығарылған 
артықшылықты акциялар жоқ болуына байланысты толтырылмайды;  

3) акцияларды айырбастау жүзеге асырылған жағдайда, айырбасталатын акциялар санын 
жəне  айырбастау тəртібін көрсету қажет.  
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23.01.2009ж. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне сəйкес, жай 
акцияларға айырбасталатын артықшылықты акцияларды төменде аталған шарттарда «АТФБанк» 
АҚ-тың жай акцияларына айырбастау туралы шешім қабылданды: 

1) «АТФБанк» АҚ-тың айырбасталатын артықшылықты акциялар саны:  

ҰСН   KZ1P35970816 – 11 000 000 дана, ҰСН KZ1P35970618 – 400 000 дана. 
2) Айырбасталатын артықшылықты акциялар «АТФБанк» АҚ-тың жай акцияларына 
айырбасталады (ҰСН KZ1C35970017). 
3) Айырбастау коэффициенті – «АТФБанк» АҚ-тың бір артықшылықты акциясы (ҰСН  
KZ1P35970816, ҰСН KZ1P35970618) «АТФБанк» АҚ-тың бір жай акциясына айырбасталады 
(ҰСН KZ1C35970017). 
4) Айырбастауды бастау күні –  республикалық «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде Акционерлердің жалпы жиналысында «АТФБанк» АҚ-тың  айырбасталатын 
артықшылықты акцияларын (ҰСН KZ1P35970816, ҰСН KZ1P35970618) «АТФБанк» АҚ-тың жай 
акцияларына айырбастау (ҰСН KZ1C35970017) туралы шешім қабылдау жөнінде хабарландыру 
жарияланғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен соң. 
5) Айырбастау өткізу күні «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-пен алдын ала 
келісімделген соң «Қор орталығы» АҚ тіркеушісімен белгіленеді.   

Акцияларды айырбастау тіркеуші мен "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ-пен бірлесіп,  
айырбастау күні тіркелген жəне «АТФБанк» АҚ-пен келісіліп, қол қойылған акция 
ұстаушылардың тіркеу жүйесінен алып  дайындаған акционерлер тізімі негізінде жүргізіледі.  

«Қор орталығы» АҚ тіркеушісінің хабарламасы негізінде 03.03.2009ж. эмитент келіскен жəне қол 
қойған "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ-пен келісілген мерзімде артықшылықты 
айырбасталатын акцияларды ұстаушылардың тізіміне сəйкес айырбастау жүргізілді.   

6. Қоғамның аукциондар немесе жазылу өткізу тəртібі мен шарттары жөніндегі ішкі 
құжатты қабылдау жəне бекіту мерзімі туралы мəліметтер. 

«АТФБанк» АҚ-тың бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының  ұйымдастырылмаған 
нарығында орналастыру тəртібі Директорлар кеңесінің  шешімімен  бекітілген (2007 жылғы 09 
сəуірдегі  № 09/2007 хаттама).  

Қазақстан Республикасының  ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында  «АТФБанк»   АҚ  
бағалы қағаздарын  орналастыру реті туралы Ереже Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген 
(2007 жылғы 15 қарашадағы №28/2007 хаттама).    
Қазақстан Республикасының  ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында  «АТФБанк»   АҚ  
бағалы қағаздарын  орналастыру реті туралы Ережесіне №2 өзгерістер Директорлар Кеңесінің 
шешімімен бекітілген (2009 жылғы 21шілдедағы №08-о21.07/2009 хаттама). 

7. Егер қоғамның акциялары сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізіміне енгізілсе, онда 
оларды енгізу уақытын көрсету керек.  

Акцияларды «Қазақстандық қор биржасы» АҚ    листингісіне енгізу күні: 

Жай акциялар (ҰСН KZ1C35970017) – 20.06.2003ж.; 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігінің  26.05.2008ж. № 77 «Қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) эмитенттер 
мен олардың бағалы қағаздарына, сонымен қатар қор биржасы тізіміндегі кейбір категорияларға 
қойылатын талаптар туралы» Қаулысына сəйкес жəне «Қазақстан қор биржасы» АҚ Биржа 
кеңесінің шешімімен (28.08.2008ж. № 24 хаттама)  «АТФБанк»   АҚ-тың жай (ҰСН 
KZ1C35970017) жəне  артықшылықты акциялары (ҰСН KZ1P35970618, ҰСН KZ1P35970816) 2008 
жылғы 10 қыркүйектен бастап қор биржасы ресми тізімінің  үшінші категориясына (ең 
жоғарғыдан кейінгі) ауыстырылды. 

«Қазақстандық қор биржасы» АҚ листингілік комиссиясының 2009 жылғы 17 наурыздағы 
шешіміне сəйкес, «АТФБанк» АҚ-тың (Алматы қ.) жай акцияларға айырбасталатын 
KZ1P35970618 (ATFBp) жəне KZ1P35970816 (ATFBp8) артықшылықты акциялары 2009 жылғы 18 
наурыздан бастап «АТФБанк» АҚ бастамасы бойынша «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-тың 
ресми тізімінен шығарылды.   
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«Қазақстандық қор биржасы» АҚ листингілік комиссиясының 2009 жылғы 17 наурыздағы 
қорытындысында көрсетілген акциялардың, оларды «АТФБанк» АҚ-тың жай акцияларына 
(KZ1C35970017) айырбастауға байланысты, азаматтық құқық объектілері ретінде қолданысы 
тоқтатылды. 

8.Акцияларды орналастыру  туралы мəлімет: 

1) Акцияларды орналастыру есептілік кезеңі басталатын күн - 07.03.2009ж.  

Акцияларды орналастыру есептілік кезеңі аяқталатын күн - 07.09.2009ж. 

2) орналастыру кезеңін, орналастырылған акциялар санын жəне əрбір акцияларды 
орналастыру алдыңғы есептілік кезеңіне жеке-жеке олардың төлем сомасын, сонымен қатар 
акциялардың орналастырылмағаны туралы ақпаратты назарға алу күнін көрсете отырып, 
алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні;   

Есепті бекіту күні 

 

Осы есептілік кезеңнің соңында 
орналастырылған акциялардың 

жалпы саны 

 

Орналастырылған 
акциялардың жалпы 
төлем сомасы, теңге 

Акциялардың 
орналастырылмағаны 

туралы ақпаратты назарға 
алу күні  

2001 жылғы  
14 қыркүйек 

22.05.2001-29.06.2001 
2.011.100 2.011.100.000  

2002 жылғы  
28 желтоқсан 

21.12.2001-16.04.2002 
1.088.900 1.088.900.000  

2003 жылғы  
26 қараша 

21.05.2003-16.10.2003 
3.139.523 3.139.523.000  

2004 жылғы  
22 қыркүйек 

29.12.2003-08.09.2004  
5.351.238 5.351.238.000  

2005 жылғы  
03 маусым 

21.10.2004-21.04.2005 
4.680.000 4.680.000.000  

2005 жылғы  
30 қараша  

21.04.2005-21.10.2005 
2.047.724 2.047.724.000  

2006 жылғы  
31 қаңтар  

21.10.2005-29.12.2005 
1.681.515 1.681.515.000  

2006 жылғы  
27 қараша   

21.02.2006-21.08.2006 
3.120.000 15.600.000.000  

2007 жылғы  
16 шілде   

07.09.2006-07.03.2007 
8.000.000 12.000.000.000  

2007 жылғы  
24 қазан  

07.03.2007-07.09.2007 
883.264 11.924.064.000  

2008 жылғы  
30 сəуір  

07.09.2007-07.03.2008 
1.157.314 11.573.140.000  

2008 жылғы  
19 қараша  

07.03.2008-07.09.2008 
2.259.161 18.073.288.000  

   
2009ж.08 сəуір  

07.09.2008-07.03.2009 
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БАРЛЫҒЫ 35.419.739 89.170.492.000  

  

3) есептілік кезеңде орналастырылатын акциялардың санын жəне оларды орналастыру 
бағасын бекіту туралы қоғамның директорлар  кеңесі шешім қабылдаған күні (Банктер 
туралы заңның 17-2 бабы негізінде жарияланған акциялар саны арту жағдайларын 
санамағанда):  

2009 жылғы  04 наурызда «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі артықшылықпен сатып алу 
құқығымен, «АТФБанк» АҚ-тың саны 3.625.000 дана жай  акцияларын, бір акцияға - 8 000 теңге 
орналастыру бағасымен орналастыру туралы шешім қабылдады. «АТФБанк» АҚ жай акцияларын 
артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша өтінім қабылдау кезеңі   06.03.2009ж. бастап 
04.04.2009ж. дейін.  

Есептілік кезеңде шектелмеген инвесторлар тобы арасында  акцияларды орналастыру туралы 
хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарына орналастырылған жоқ. 

4) есептілік кезеңде орналастырылған акциялар мен түрлері бойынша орналастырылмаған 
акциялар саны;  

Есептілік кезеңінде орналастырылған жай акциялардың саны 2 250 000 дананы құрады. 

Орналастырылмаған жай акциялар  саны   – 9.330.261 дана.  

5) бір жай жəне артықшылықты акцияның сатып алу құны, акцияларды сатып алу туралы 
шешім қабылданған күні, сонымен бірге  орналастырылған акцияларды сатып алу үшін 
қоғамның жұмсаған  шығыстары көрсетілген, қоғамның мүддесі жəне/немесе 
акционерлердің талабы бойынша есептілік кезең аяқталған күні сатып алынған акциялар 
саны (əр сатып алу түрлері бойынша жеке-жеке). 

Сатып алынған жай акциялардың жалпы саны - 29 190 дана.  

1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің 23.01.2009ж. кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне 
сəйкес, артықшылықты акцияларды сатып алу бағасы ретінде «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-
тың сауда алаңында айырбастаумен келіспеген акционерлер үшін  ашық сауда-саттық əдісімен 
жасалған мəмілелер бойынша өткен жылғы (2008 жылғы 23 қаңтардан 2009 жылғы 22 қаңтарға 
дейін) артықшылықты акциялардың орташа есептелген нарықтық бағасын бекіту туралы шешім 
қабылданды.   

«АТФБанк» АҚ-тың бір артықшылықты акциясын сатып алу бағасы «Қазақстандық қор биржасы» 
АҚ-тың сауда алаңында ашық сауда-саттық əдісімен жасалған мəмілелер бойынша өткен жылғы 
(2008 жылғы 23 қаңтардан 2009 жылғы 22 қаңтарға дейін) артықшылықты акциялардың орташа 
есептелген нарықтық бағасы ретінде белгіленген жəне төмендегі бағаны құрайды: 

1) (ҰСН KZ1P35970816) - 10.035,80 (он мың отыз бес) теңге 80 тиын;  
2) (ҰСН KZ1P35970618) - 5.518,73 (бес мың бес жүз он сегіз) теңге 73 тиын. 
 

• Қоғамның есеп беру күніне орналастырылған акцияларын сатып алу үшін шығарған жалпы 
шығыны 291 974 мың теңге.   

Қоғамның акцияларды сатып алу кезінде құнын анықтау əдісін Акционерлердің жалпы 
жиналысымен немесе құрылтай жиналысында бекіту күні.   

 «АТФБанктің» орналастырылған акцияларды сатып алу жəне олардың құнын анықтау əдістемесі» 
қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысымен 2006 жылғы 17 сəуірде бекітілді.  

9. Акцияларды орналастыру (сату) есептілік кезеңінде акцияларды орналастыру тəсілдері: 

1) артықшылықты сатып алу құқығымен  акциялардың түрлерін, санын, орналастыру 
бағасын жəне төлеу сомасын көрсету арқылы; 

Қоғам артықшылықпен сатып алу құқығымен  жай акцияларды төмендегі мөлшерде 
орналастырды:   
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2 250 000 дана  жай акция, орналастыру бағасы - 8 000 теңге, 06.04.2009ж., 18. 000.000.000, 00 (он 
сегіз миллиард) теңге сомасына;  

2) жазылуды бастау/аяқтау күнін, акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен 
төлеу сомасын көрсету арқылы жазылу əдісі бойынша; 

Қоғам жазылу əдісімен акцияларды орналастырған жоқ.  

3) жүргізілетін күнін, акция түрін, санын жəне төлеу сомасын көрсету арқылы аукцион 
өткізу əдісі бойынша; 

Қоғам аукцион өткізу арқылы акцияларды орналастырған жоқ.                                                                              

4) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында, акциялардың түрін, санын, жалпы 
төлеу сомасын,  алғашқы жəне соңғы сауда-саттықтарды өткізу күнін көрсету арқылы, 
сондай-ақ есептілік кезеңдегі сауда-саттықта бір акцияның ең  төменгі жəне ең жоғарғы  
орналастыру құны,  есептілік кезеңдегі бір жай жəне артықшылықты акцияның нарықтық 
құны (есептелген жағдайда) көрсетіледі. 

Қоғам ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында акцияларды орналастырған  жоқ. 

5) акциялар түрін, санын, номиналды құнын жəне төлем сомасын көрсете отырып, 
құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін); 

Қоғам жаңадан құрылған  жоқ. 

6) шетел мемлекетінің аумағында туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы 
(туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздар арқылы орналастырылған  
акцияның санын, Қазақстан Республикасының  бағалы қағаздар рыногына ұсынылған 
акциялар санын,   заңнамасына сəйкес туынды бағалы қағаздарды орналастыру     іске 
асырылған мемлекеттерді   көрсету).  

Қоғам шетел мемлекетінің аумағында туынды бағалы қағаздарды  орналастырған жоқ. 

10. Саны мен төлем сомасы көрсетілген акцияларды төлеу  тəсілдері:  

1) ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлегенін растайтын 
төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасын жəне төлеушінің 
атауын көрсету); 

Қоғам Жарғысының 3.14. тармағына сəйкес жəне Қазақстан Республикасының «Банктер 
жəне банктік қызметтер туралы» Заңының 16-бабының тармағы негізінде, акциялар тек 
ақшалай ғана  төленеді.  
«АТФБанк» АҚ-тың есептілік кезеңдегі  жай акцияларын сатып алу мəмілелері бойынша төлем 
құжаттарының деректемелері, төлем сомалары жəне төлеушілердің атауы:     

  

Акцияларды сатып алушының 
атауы 

 

Төлем құжатының 
деректемелері 

 

Сатып алынған 
акциялардың 

саны 

 

Төлем сомасы, 
теңге 

 

Артықшылықпен сатып алу құқығымен  орналастыру 
 

UniCredit  Bank Austria AG №103 от 06.04.2009 2 250 000 18.000.000.000 
Артықшылықпен сатып алу 
құқығы бойынша барлық 
орналастырылған акциялар  
   

2.250.000 18.000.000.000 

 

2) бағалы қағаздармен  (бағалы қағаздардың эмитент атауларын, оның мекенжайын, 
ұлттық сəйкестендіру нөмірін жəне олардың санын, бағалау актісін кім дайындағанын, 
жасалған күнін жəне бағалау сомасын көрсету);  
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Акциялар бағалы қағаздармен төленбеген. 

3) зияткерлік қызмет нəтижелеріне құқықтармен (зияткерлік жекеменшік бағалау актісін 
дайындаушыны, оның жасалған күнін, бағалау сомасын, зияткерлік жекеменшікті 
қабылдау-тапсыру актісі туралы мəліметтерді көрсету); 

Акциялар зияткерлік қызмет нəтижелеріне құқықтармен төленбеген.  

4) кредитор алдындағы берешектерді өтеу шарты бойынша  (акцияны төлеу шотындағы 
берешектерді өтеу туралы шешім қандай органмен қабылданған жəне осындай шешімнің 
қабылданған күні, берешекті салыстырып тексеру актісінің деректемелерін, талап ету 
құқығының бағалау актісін дайындаушыны, оның жасалған күнін, бағалау сомасын 
көрсету); 

Акциялар кредитор алдындағы берешекті өтеу шарты бойынша төленбеген.  

5) қоғамның таза табысын өтеу шарты бойынша (акционерлердің тиісті шешім қабылдаған 
отырысының өткізілген күні, акцияға төлеуге жұмсалған табыс сомасын, бюджетке 
төленген салық сомасын көрсету); 

Акциялар қоғамның таза табысты бөлу шотына төленбеген. 
 
6) басқа мүліктік құқықтармен (бағалау актісін дайындаған адамды, оның жасалған күнін, 
бағалау сомасын, мүлікті тапсыру-қабылдау актісін көрсету); 

Акциялар басқа мүліктік құқықтармен төленбеген. 
7) басқа əдіспен. 

Акциялар басқа əдіспен төленбеген.  

10-1. Қоғамның акцияларын шығару андеррайтерлері (эмиссиялық  консорциумдар) туралы 
ақпарат. Бұл тармақта мына ақпаратты көрсету қажет: 

1) бағалы қағаздар рыногы кəсіби қатысушысының атауы, қоғаммен жасалған 
андеррайтерге қызмет көрсету шартының күні мен нөмірі, сонымен қатар эмиссиялық 
консорциумға қатысушылар туралы; 
Қоғам өз акцияларын орналастырғанда  андеррайтер (эмиссиялық консорциумдар) қызметін қажет 
еткен жоқ. 

1-1) андеррайтердің акцияларды орналастыру əдісі туралы; 
Қоғам өз акцияларын орналастырғанда  андеррайтер қызметін қажет еткен жоқ. 

2) андеррайтерлер немесе орналастыруға қатысқан басқа қатысушылар   төлеген (төленуі 
тиіс) комиссиялық сыйақылар туралы  орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық 
өкілдеріне жəне əрбір орналастырылған акцияға, сонымен қатар шығындар туралы басқа 
да мəліметтер; 
Қоғам өз акцияларын орналастырғанда андеррайтердің (эмиссиялық консорциумдардың) 
болмауына байланысты комиссиялық сыйақы  төлемеген. 
 
3) шығару шығындары, орналастыру жəне листингіге енгізу негізгі категориялары туралы. 
Көрсетілген шығындарды эмитенттің өзі төлемеген жағдайда, оларды төлейтін тұлғаны 
көрсету қажет; 

Қоғам акцияларды шығару жəне орналастыру бойынша барлық шығындарды өзі төлейді: 

 «Қор орталығы» АҚ  бағалы қағаздардың айналымын қолдау жəне «АТФБанк» АҚ 
бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің белсенділігін арттыру қызметіне төлем 
бойынша шығындар;  

 «Қазақстандық қор биржасы» АҚ жыл сайынғы листингілік жинағына төлем бойынша 
«АТФБанк» АҚ шығындары. 

4) андеррайтерлерді тартпай, есептілік кезеңде орналастырылған акциялар саны жəне одан 
əрі орналастыру жоспары туралы. 
Қоғам  есептілік кезеңде андеррайтерлерді қатыстырмай, 2.250.000  (екі миллион екі жүз елу мың) 
жай акцияны орналастырды.  



 7

11. Опциондарды орындау бағасы туралы мəліметтер.  

Қоғам өз акцияларына опциондар  жасаған жоқ.   
11-1. Акциялардың нарықтық жəне баланстық құнының тарихы туралы ақпарат. 

 
Акциялардың нарықтық құны* 

 

KZ1C35970017 
акцияларының нарықтық 
құны, теңге 

KZ1Р35970618 
акцияларының нарықтық 
құны, теңге 

KZ1Р35970816 
акцияларының нарықтық 
құны, теңге Кезең 

Ең төменгі 
баға 

Ең жоғары 
баға  

Ең төменгі 
баға 

Ең жоғары 
баға 

Ең төменгі 
баға 

Ең жоғары 
баға 

Соңғы үш жылда 

2006ж. 2 200 9 333 1 390 2 812 1 160 2 525 

2007ж. 9 138 12 747 2 820 6 253 1 550 6 169 

2008ж.  9 138 12747 2 800 6 253 1 550 6 169 

2007ж. əр тоқсанында 

01.01-31.03.07 9 528 12 343 2 800 2 933 1 550 1 660 

01.04.-30.06.07 9 138 12 312 3 289 5 107 1 582 2 830 

01.07.-30.09.07 9 461 12 747 4 017 6 253 4 042 5 464 

01.10-31.12.07 9156 10181 4 029 5 694 4 059 6 169 

2008ж. əр тоқсанында 

01.01-31.03.08 9 528 12 343 2 800 2 933 1 550 1 660 

01.04.-30.06.08 9 138 12 312 3 289 5 107 1 582 2 830 

01.07.-30.09.08 9 461 12 747 4 017 6 253 4 042 5 464 

01.10-31.12.08 9156 10181 4 029 5 694 4 059 6 169 

Соңғы алты айда 

01.03-31.03.09 -** -** 

01.04-30.04.09 -** -** 

01.05-31.05.09 -** -** 

01.06-30.06.09 -** -** 

01.07-31.07.09 -** -** 

01.09-31.08.09 -** -** 

*** 

*дереккөз - «Қазақстандық қор биржасы» АҚ 
** «Қазақстандық қор биржасы» АҚ мəліметтеріне сəйкес «АТФБанк» АҚ акцияларымен ашық 
сауда-саттық əдісі арқылы мəмілелер жасалған жоқ.  
*** Жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар (ҰСН KZ1P35970816;  
KZ1P35970618)  2009 жылғы 03 наурызда «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталды (ҰСН 
KZ1C35970017).  
 Акциялардың баланстық құны 

 
Күні, айы, жылы 

 

Акциялардың баланстық құны, теңге 
 

Меншік капитал/орналастырылған акциялардың көрсетілген күндегі 
жалпы саны  
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Соңғы үш жылда 

 

01.01.2006 1 656,10 

01.01.2007 2 054, 

01.01.2008 2 367,36 

2007 жылдың əр тоқсанында  

01.04.2007 2 076,39 

01.07.2007 2 055,28 

01.10.2007 2 573,33 

2008 жылдың əр тоқсанында 

01.04.2008 2 227,38 

01.07.2008 2 809,99 

01.10.2008 2 904,85 

Соңғы алты айда 

01.03.2009 2 171,32 

01.04.2009 2 024,88 

01.05.2009 2 471,65 

01.06.2009 2 427,81 

01.07.2009 2 401,59 

01.08.2009 2 502,17 

12. Дивиденттер төлеу туралы мəліметтер: 
1) тиісті шешімдер қабылданған, акционерлердің жалпы  жиналысы хаттамасының 
деректемелеріне  сілтеме жасай отырып, аяқталған қаржы жылының қорытындысы 
бойынша, жай жəне артықшылықты акциялар бойынша төленген жəне аударылған 
дивиденттердің жалпы сомасы көрсетілген (бюджетке төленген жəне аударылған салық 
сомасы) дивиденттердің төлемі жүзеге асырылған, акционерлердің саны көрсетілген 
дивиденттердің соңғы төлем күні; 
 
Акционерлердің 2009 жылғы 07 мамырдағы Жылдық жалпы жиналысының шешіміне сəйкес (№ 
2(49) хаттама), 2008ж. қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивиденттер төленген жоқ;  
 
1-1) Хабарлама жарияланған күні көрсетілген, Қоғаммен дивиденттер төлеу туралы 
хабарлама орналастырылған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы; 
Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында дивиденттер төлеу туралы хабарлама жариялаған жоқ, 
себебі дивиденттер төленген жоқ.  

 
2) бір жай жəне артықшылықты акцияға есептелген жəне төленген дивиденттердің мөлшері, 
сонымен қатар аяқталған қаржылық жыл қорытындысы бойынша бір жай жəне 
артықшылықты акцияның таза табыс мөлшері; 
Жай акциялар бойынша дивиденттер төленген жоқ; 
 
3) егер дивиденттердің кешіктірілген төлемі бойынша берешек бар болған жағдайда, оның 
олай болу  себептерін жəне акция орналастыру кезеңі біткен күндегі берешек сомасын,        
қоғамның акционерлер алдындағы берешектерін өтеу үшін қандай шаралар 
қолданғандығын көрсету керек. 
Дивиденттер    төлеу    бойынша     берешектер жоқ. 
 
13. Қоғамның тіркеушісі туралы мəліметтер: 
1) акция ұстаушылар тізілім жүйесін жүргізуші тіркеушінің атауы жəне орналасқан жері ; 
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«Қор орталығы» акционерлік қоғамы, 050012, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 79 «А» 
2) қоғам акциясын ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы шарттың күні мен нөмірі. 
Қоғам акциясын ұстаушылар тізілімін жүргізу қоғам мен тіркеуші арасындағы 2001 жылғы 23 
ақпанда  бекітілген № 217 шарт, 2001ж. 28.02.2001ж. № 1 қосымша  келісім,  12.04.2001ж. № 2 
қосымша келісім, 10.07.2003ж. қосымша келісім, 20.09.2007ж.нөмірсіз қосымша келісім негізінде 
жүзеге асырылады. 
14. Акцияларды орналастыру кезеңі  аяқталатын күніндегі  ірі акционерлер туралы 
мəліметтер. Берілген мəліметтер тіркеушінің соған ұқсас күнге берген анықтамасы негізінде 
толтырылады жəне ол есептің ажырамас бөлігі болып есептеледі: 
 

Заңды тұлға- 
акционерлердің  

толық атауы немесе 
 жеке тұлға -

акционерлердің 
тегі, аты,  
бар болса  

 əкесінің аты 
 
 

 Жеке тұлға- 
акционерлердің атауы 
жəне  жеке басын 

куəландыратын құжат 
деректемелері 

немесе заңды тұлға- 
акционерлердің  нақты 

орналасқан жері, 
мемлекеттік тіркеу  

(қайта тіркеу) нөмірі 
жəне күні  

 
 

Акциялардың 
түрлері көрсетілген  
акционерге тиесілі 
акциялардың жалпы 

саны 
 
 
 

Түрлері көрсетілген 
акционерге тиесілі 

акциялардың  
орналастырылған  

акциялардың жалпы 
санына пайыздық 
арақатынасы 

 
 

Акционерге 
тиесілі 

акциялардың  
дауыс беретін  
акциялардың 
жалпы санына 
пайыздық 

арақатынасы 
 
 

UniCredit Bank 
Austria AG 

FN 150714p 
29.09.2008 Австрия 
Əділет Министрлігі  

37 527 405  
(жай)  

99,6994 % 
(жай) 

99,7127 % 

 
15. Егер орталық депозитарий есептеу жүйесінде акциялары номиналдық ұстауда тұрған, 
қоғамның орналастырылған  акциясының он жəне одан да көп пайыздық үлесіне ие (қоғам 
сатып алған акцияны есепке алмағанда)   акционерлер туралы мəліметтер акцияны 
орналастыру кезеңінің аяқталған күнінде  болмаған жағдайда, номиналдық ұстаушылардың 
атаулары  жəне олардың номиналдық ұстауындағы  қоғам акцияларының саны туралы 
мəліметтер. 
 
«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ есепке алу жүйесінде олар туралы ақпарат жабық 
меншік иелеріне  5 022 дана мөлшерінде жай акциялар тиесілі. 
 
Кезең аяқталған күнде номиналдық ұстауда «АТФБанк» АҚ орналастырған акцияларының он 
жəне одан жоғары пайызына ие акционерлер жоқ. 
 
Басқарма Төрағасының           Пикер А. 
 
Бас бухгалтер         Деревянко А.М. 
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ОТЧЕТ 
об итогах размещения акций Акционерного общества «АТФБанк», зарегистрированных 

7 сентября 2006г., в объеме 47. 000. 000 штук, за период с  7 марта  2009г. по 7 сентября 2009г.  
 

 1. Наименование общества и его место нахождения. 

Акционерное общество «АТФБанк» (АО «АТФБанк»), г. Алматы, ул. Фурманова 100. 

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества. 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 345-1900-АО (ИУ) 
выданное  Министерством  Юстиции Республики Казахстан 03.10.2003 г. 

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о 
государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной 
регистрации выпуска. 

7 сентября 2006 года - № А3597, в связи с конвертацией  привилегированных акций в  простые 
акции, было выдано свидетельство от 17 февраля 2009 года - № А3597. 

3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой 
отчетности. 

По состоянию за 07 сентября 2009 года оплаченный уставный капитал составил  107 170 492 
000,00  (Сто семь миллиардов сто семьдесят миллионов четыреста девяносто две тысячи) тенге, 
собственный капитал составил 95 895 332 000,00 (Девяносто пять миллиардов восемьсот 
девяносто пять  миллионов триста тридцать две тысячи) тенге. 

4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с 
указанием даты данного сообщения. 

Сообщение о размещении простых акций по праву преимущественной покупки было 
опубликовано в газетах  «Казахстанская правда» № 61-63  от 06.03.2009г  и «Егемен Қазақстан» № 
88-90 от 06.03.2009г. 

Общество не размещало объявление о выплате дивидендов. 

4-1. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения 
приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки 
акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества: 

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты 
направления уведомления; 

Общество не направляло индивидуального письменного уведомления акционерам. 

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с 
указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования. 

Сообщение о размещении простых акций по праву преимущественной покупки было 
опубликовано в газетах «Казахстанская правда» 61-63 от 06.03.2009г  и «Егемен Қазақстан» 88-90 
от 06.03.2009г. 

5. Сведения об акциях: 

1) общее количество объявленных акций 47.000.000 в том, числе: 

простых акций: 

НИН KZ1C35970017 – 47.000.000 шт.; 

Привилегированных акций – нет; 

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям - не заполняется в 
связи с отсутствием выпущенных привилегированных акций;  
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3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок 
конвертирования и количество конвертируемых акций. 

В соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров состоявшегося 
23.01.2009г. было принято решение конвертировать привилегированные акции, конвертируемые в 
простые акции, в простые акции АО «АТФБанк» на следующих условиях:   

1) Количество конвертируемых привилегированных акций АО «АТФБанк»: НИН KZ1P35970816 – 
11 000 000 штук, НИН KZ1P35970618 – 400 000 штук. 
2) Конвертируемые привилегированные акции конвертируются в простые акции АО «АТФБанк» 
(НИН KZ1C35970017). 
3) Коэффициент конвертации – одна привилегированная акция АО «АТФБанк» (НИН  
KZ1P35970816, НИН KZ1P35970618) конвертируются в одну простую акцию АО «АТФБанк» 
(НИН KZ1C35970017). 
4) Дата начала конвертации –   по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня публикации в 
республиканских газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» объявления о принятом 
Общим собранием акционеров решении о конвертации конвертируемых привилегированных 
акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816, НИН KZ1P35970618) в простые акции АО 
«АТФБанк» (НИН KZ1C35970017). 
5) Дата проведения конвертации определяется регистратором АО «Фондовый центр» по 
предварительному согласованию с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Конвертация 
акций будет производиться на основании списка акционеров, подготовленного регистратором 
совместно с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» из регистрационной системы, 
держателей акций, зафиксированного на дату конвертации и согласованного и подписанного АО 
«АТФБанк».  

На основании уведомления  регистратора АО «Фондовый центр» 03.03.2009г.  была проведена 
конвертация в соответствии с согласованным и подписанным эмитентом списком  держателей  
привилегированных  конвертируемых акций в сроки согласованные с АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг».  

6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и 
порядке проведения аукционов или подписки. 

Порядок размещения ценных  бумаг АО «АТФБанк» на неорганизованном рынке Республики 
Казахстан, утвержден решением Совета директоров (протокол №09/2007 от 09.04.2007г.). 
Изменения в Положение о порядке размещения ценных  бумаг АО «АТФБанк»  на 
неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан утверждены  решением Совета 
директоров (протокол № 28/2007от 15 ноября 2007 г.). 
Изменения №2 в Положение о порядке размещения ценных  бумаг АО «АТФБанк»  на 
неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан утверждены  решением Совета 
директоров (протокол № 08-о21.07/2009 от 21 июля 2009 г.).  

 7. В случае если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, 
то необходимо указать дату их включения. 

Даты включения акций в листинг  АО «Казахстанская фондовая биржа»: 

Простые акции (НИН KZ1C35970017)- 20.06.2003г.; 

В соответствии с Постановлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2008г. №77 «О требованиях к эмитентам и 
их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а так же  к 
отдельным категориям списка фондовой биржи» и   Решением Биржевого совета АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (протокол от  28.08.2008г. № 24) простые (НИН KZ1C35970017) 
и привилегированные (НИН KZ1P35970618, НИН KZ1P35970816) акции АО «АТФБанк» с 10 
сентября 2008 года переведены в третью (следующей за наивысшей) категорию официального 
списка фондовой биржи. 

В соответствии с решением Листинговой комиссии АО «Казахстанская фондовая биржа» от 17 
марта 2009 года привилегированные акции KZ1P35970618 (ATFBp) и KZ1P35970816 (ATFBp8) 
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АО "АТФБанк" (Алматы), конвертируемые в простые акции, с 18 марта 2009 года исключены из 
официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» по инициативе АО «АТФБанк».  
В заключении Листинговой комиссии АО «Казахстанская фондовая биржа»   от 17 марта 2009 
года отмечено, что указанные акции перестали существовать как объекты гражданских прав в 
связи с их конвертацией в простые акции (KZ1C35970017) АО "АТФБанк". 

8. Сведения о размещении акций: 

1) дата начала отчетного периода размещения -  07.03.2009г. 

    дата окончания отчетного периода размещения акций - 07.09.2009г.; 

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода 
размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый 
предыдущий отчетный период размещения акций, а также даты принятия к сведению 
информации о не размещении акций; 
 

Дата утверждения 
отчета (с указанием 

периода) 

Общее количество размещенных 
акций на конец данного отчетного 

периода 

Общая сумма оплаты 
размещенных акций, 

тенге 

Даты принятия к 
сведению 

информации о не 
размещении 
акций (с 
указанием 
периода) 

14 сентября 2001 года 

22.05.2001г.- 
29.06.2001г. 

2.011.100 2.011.100.000  

28 декабря 2002 года 

21.12.2001г.-
16.04.2002г. 

1.088.900 1.088.900.000  

26 ноября 2003 года 

21.05.2003г.-
16.10.2003г. 

3.139.523 3.139.523.000  

22 сентября 2004 года 

29.12.2003г.-
08.09.2004г. 

5.351.238 5.351.238.000  

03 июня 2005 года 

21.10.2004г.-
21.04.2005г. 

4.680.000 4.680.000.000  

30 ноября 2005 года 

21.04.2005г.-
21.10.2005г. 

2.047.724 2.047.724.000  

31 января 2006 года 

21.10.2005г.-
29.12.2005г. 

1.681.515 1.681.515.000  

27 ноября 2006 года 

21.02.2006г.-
21.08.2006г. 

3.120.000 15.600.000.000  
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16 июля 2007 года 

07.09.2006г.-
07.03.2007г. 

8.000.000 12.000.000.000  

24 октября 2007 года 

07.03.2007г.-
07.09.2007г. 

883.264 11.924.064.000  

30 апреля 2008 года 

07.09.2007г.-
07.03.2008г. 

1.157.314 11.573.140.000  

19 ноября 2008 года 

07.03.2008г.-
07.09.2008г. 

2.259.161 18.073.288.000  

   
08 апреля 2009г. 

07.09.2008г.-
07.03.2009г. 

ИТОГО 35.419.739 89.170.492.000  

 
3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая 
увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона о банках) об 
установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения: 

04 марта 2009 года Советом директоров было принято решение о размещении  простых акций АО 
«АТФБанк» по праву преимущественной покупки, в количестве 3.625.000 штук, по цене 
размещения - 8 000 тенге  за одну акцию. Период приема заявок по праву преимущественной 
покупки простых  акций АО «АТФБанк» с 06.03.2009г. по 04.04.2009г. 

Сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов в средствах массовой 
информации в отчетном периоде не размещалось. 

3-1) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении 
объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках; 

Правительство Республики Казахстан не принимало решение  о приобретении объявленных акций 
банка на основании статьи 17-2 Закона о банках. 

4) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных акций в разрезе по 
видам; 

За отчетный период, количество размещенных простых акций  составило 2 250 000  штук. 

Количество не размещенных простых акций – 9.330.261 штук. 

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе 
общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и 
привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, 
понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно): 

Общее количество выкупленных  простых акций  -  29 190 штук.    
1) В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» 
состоявшегося 23.01.2009 года было принято решение утвердить ценой выкупа 
привилегированных акций средневзвешенную рыночную цену привилегированных акций за 
прошедший год (с 23 Января 2008 по 22 Января 2009) по сделкам, совершенным путем открытых 
торгов на торговой площадке АО “Казахстанская фондовая биржа”, для тех акционеров, которые 
не согласны с конвертацией. 
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Цена выкупа одной привилегированной акции АО «АТФБанк» определена как средневзвешенная 
рыночная цена привилегированных акций за прошедший год (с 23 Января 2008 по 22 Января 2009) 
по сделкам, совершенным путем открытых торгов на торговой площадке АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа» и составляет: 

1)  (НИН KZ1P35970816) - 10.035,80 (Десять тысяч тридцать пять) тенге 80 тиын;  
2)  (НИН KZ1P35970618) - 5.518,73 (Пять тысяч пятьсот восемнадцать) тенге 73 тиын. 

 
• Общие расходы, понесенные Обществом на выкуп размещенных акций на дату отчета составили 
– 291 974 тыс. тенге.  

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

«Методика выкупа АО «АТФБанк» размещенных акций и порядок определения их стоимости» 
была утверждена Годовым общим собранием акционеров общества 17 апреля 2006 года.  

9. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций: 

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, цене 
размещения и суммы оплаты; 

Общество разместило простые акции  по праву преимущественной  покупки в количестве:  

2 250 000 штук простых акций по цене размещения 8 000 тенге 06.04.2009г. , на сумму 
18.000.000.000 ,00 ( Восемнадцать миллиардов) тенге;  

2) посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения подписки, вида, 
количества акций, цены размещения и суммы оплаты; 
Общество не производило размещение акций посредством подписки. 

3) посредством аукциона с указанием даты его проведения, вида, количества акций и суммы 
оплаты; 
Общество не производило размещение акций посредством аукциона. 

4) на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей 
суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, указывается наименьшая и 
наивысшая цена размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночная 
стоимость одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если 
рассчитывалась); 
Общество не производило размещение акций на организованном рынке ценных бумаг. 

5) среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, 
номинальной стоимости акций и суммы оплаты; 

Общество не является вновь созданным. 

6) посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного 
государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, 
размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, 
предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, государства 
в соответствии, с законодательством которого осуществлено размещение производных 
ценных бумаг). 

Общество не размещало производные ценные бумаги на территории иностранного государства. 

10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты: 

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), 
подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму 
платежа и наименование плательщика); 

В соответствии с пунктом  3.14 устава общества и на основании пункта статьи 16 закона 
Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» акции подлежат оплате 
исключительно деньгами. 
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Реквизиты платежных документов, суммы платежей и наименования плательщиков по сделкам  по 
приобретению простых акций АО «АТФБанк» за отчетный период: 

 

Наименование покупателя  акций  Реквизиты платежного 
документа 

Количество 
приобретенных 
акций 

Сумма платежа, 
тенге 

Размещение по праву преимущественной покупки 
UniCredit  Bank Austria AG №103 от 06.04.2009 2 250 000 18.000.000.000 
Итого размещено по праву 
преимущественной покупки   2.250.000 18.000.000.000 

 

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, 
национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, кем подготовлен 
акт оценки, дату его составления и сумму оценки); 

Акции не оплачивались ценными бумагами. 

3) правом на результаты интеллектуальной деятельности (указать, кем подготовлен акт 
оценки интеллектуальной собственности, дату его составления, сумму оценки, сведения об 
акте приема-передачи интеллектуальной собственности); 

Акции не оплачивались правом на результаты интеллектуальной деятельности.  

4) по договору погашения задолженности перед кредитором (указать каким органом 
кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату 
принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт 
оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки); 

Акции не оплачивались по договору погашения задолженности перед кредитором.  

5) за счет распределения чистого дохода общества (указать дату проведения собрания 
акционеров, на котором принято соответствующее решение, сумму дохода, направленного 
на оплату акций, сумму налога, выплаченного в бюджет); 

Акции не оплачивались за счет распределения чистого дохода общества. 

6) другими имущественными правами (указать, кем подготовлен акт оценки, дату его 
составления, сумму оценки, акт приема-передачи имущества); 

Акции не оплачивались другими имущественными правами. 

7) иным способом. 

Акции не оплачивались иным способом.  

10-1. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества. 
В данном пункте следует указать информацию:  

1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере 
договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках 
эмиссионного консорциума; 

Общество  при размещении своих акций не обращалось к услугам андеррайтера (эмиссионных 
консорциумов). 

1-1) о способе размещения акций андеррайтером; 

Общество при размещении своих акций не обращалось к услугам андеррайтера. 

2) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) 
андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном 
выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие 
сведения о расходах; 
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Комиссионное вознаграждение Обществом при размещении своих акций не выплачивалось в 
связи с отсутствием андеррайтера (эмиссионных консорциумов).  

3) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, 
когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их 
оплачивающее; 

Общество самостоятельно оплачивает все издержки  по выпуску и размещению акций: 

 Издержки по оплате услуг АО «Фондовый центр» за поддержание обращения ценных бумаг 
и актуализации реестра держателей ценных бумаг АО «АТФБанк»; 

 Издержки АО «АТФБанк» по оплате ежегодного листингового сбора АО «Казахстанская 
фондовая  биржа» 

4) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и 
дальнейших планах размещения. 
Общество в отчетном периоде разместило  2.250.000  (два миллиона двести пятьдесят   тысяч) 
простых акций без привлечения андеррайтеров.  

11. Сведения о цене исполнения опционов. 
Опционы на свои акции обществом не заключались. 
11-1. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. 

Рыночная стоимость акций* 

Рыночная стоимость акций 
KZ1C35970017, тенге 

Рыночная стоимость акций 
KZ1Р35970618, тенге 

Рыночная стоимость 
акций KZ1Р35970816, 

тенге Период 
Наименьшая 

цена 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 

цена 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 

цена 

Наивысшая 
цена 

За последние три года 

За 2006 2 200 9 333 1 390 2 812 1 160 2 525 

За 2007 9 138 12 747 2 820 6 253 1 550 6 169 

За 2008  9 138 12747 2 800 6 253 1 550 6 169 

За каждый квартал 2007г. 

01.01-
31.03.07 

9 528 12 343 2 800 2 933 1 550 1 660 

01.04.-
30.06.07 

9 138 12 312 3 289 5 107 1 582 2 830 

01.07.-
30.09.07 

9 461 12 747 4 017 6 253 4 042 5 464 

01.10-
31.12.07 

9156 10181 4 029 5 694 4 059 6 169 

За каждый квартал 2008г. 

01.01-
31.03.08 

9 528 12 343 2 800 2 933 1 550 1 660 

01.04.-
30.06.08 

9 138 12 312 3 289 5 107 1 582 2 830 

01.07.-
30.09.08 

9 461 12 747 4 017 6 253 4 042 5 464 

01.10-
31.12.08 

9156 10181 4 029 5 694 4 059 6 169 
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За последние шесть месяцев 

01.03-
31.03.09 

-** -** 

01.04-
30.04.09 

-** -** 

01.05-
31.05.09 

-** -** 

01.06-
30.06.09 

-** -** 

01.07-
31.07.09 

-** -** 

01.09-
31.08.09 

-** -** 

*** 

*источник АО «Казахстанская фондовая биржа» 
** В соответствии с данными  АО «Казахстанская фондовая биржа» с акциями АО «АТФБанк» методом 
открытых торгов не было заключено сделок. 
***  Привилегированные акции, конвертируемые в простые акции (НИН KZ1P35970816;  KZ1P35970618)  
03 марта 2009 года конвертировались в простые акции (НИН KZ1C35970017) АО «АТФБанк» 

Балансовая стоимость акций 

Дата Балансовая стоимость акций, тенге 

Собственный капитал/ общее количество размещенных акций на 
указанную дату 

За последние три года 

01.01.2006 1 656,10 

01.01.2007 2 054 

01.01.2008 2 367,36 

За каждый квартал 2007 года 

01.04.2007 2 076,39 

01.07.2007 2 055,28 

01.10.2007 2 573,33 

За каждый квартал 2008 года 

01.04.2008 2 227,38 

01.07.2008 2 809,99 

01.10.2008 2 904,85 

За последние шесть месяцев 

01.03.2009 2 171,32 

01.04.2009 2 024,88 

01.05.2009 2 471,65 

01.06.2009 2 427,81 

01.07.2009 2 401,59 

01.08.2009 2 502,17 
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12. Сведения о выплате дивидендов: 
1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была 
осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных 
дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и 
выплаченного в бюджет) по итогам завершенного финансового года, со ссылкой на реквизиты 
протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение; 

Согласно решению Годового общего собрания акционеров от 07 мая  2009 года (Протокол №2(49), 
по итогам 2008 года выплата дивидендов по простым акциям не производилась. 

1-1) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного 
сообщения; 
Общество не размещало сообщение о выплате дивидендов в средствах массовой информации, так 
как дивиденды не выплачивались.   
2) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную 
акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по 
итогам завершенного финансового года; 
Общество за отчетный период дивиденды не выплачивало. 

Чистый доход на одну простую  акцию  по итогам 2008 года составил 0 тенге, так как чистый 
доход  АО «АТФБанк» отсутствует. 

 
3) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать 
причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения 
акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению 
задолженности перед акционерами. 

Задолженности по выплате дивидендов не имеется. 

13. Сведения о регистраторе общества: 
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы 
реестра держателей акций; 
Акционерное общество «Фондовый центр» , 050012, г. Алматы, ул. Желтоксан,79 «А» 
2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества. 
Ведение реестра держателей акций общества осуществляется на основании заключенного между 
обществом и регистратором  договора  № 217 от 23 февраля 2001 года, дополнительное 
соглашение № 1 от 28.02.2001г., дополнительное соглашение  № 2 от 12.04.2001г., дополнительное 
соглашение от 10.07.2003г., дополнительное соглашение б/н  от 20.09.2007г.  

14. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода размещения акций. Данные 
сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную 
дату, которая является неотъемлемой частью отчета: 

  
Полное 

наименование 
акционеров - 
юридических 

лиц или 
фамилия, имя, 
при наличии 
отчество 

акционеров 
физических лиц 

Наименование и 
реквизиты документа, 
удостоверяющего 

личность акционера -
физического лица, или 

номер и дата 
государственной 
регистрации 

(перерегистрации) 
акционера -

юридического лица и 
его место нахождения 

Общее 
количество 
акций, 

принадлежащих 
акционеру, с 

указанием вида 
акций 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 

общему количеству 
размещенных 

акций с указанием 
вида акций 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 
общему 

количеству 
голосующих 

акций 

UniCredit Bank 
Austria AG 

FN 150714p 29.09.2008 
Министерство Юстиции 

Австрии  

37 527 405  
(простые)  

99,6994% 
(простые) 

99,7127 % 
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15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, 
находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального 
депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в номинальном 
держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за 
вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций. 
 
Собственникам, информация о которых не раскрыта в  системе учета АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг», принадлежат простые акции в количестве – 5 022 штуки.  

В номинальном держании, отсутствуют акционеры, владеющие десятью и более процентами от 
размещенных акций АО «АТФБанк» на дату окончания периода. 

 
 
Председатель Правления        Пикер А. 
 
 
 
Главный бухгалтер         Деревянко А.М. 
 
 


