
2006 жылғы  7 қыркүйекте  тіркелген, «АТФБанк» акционерлік қоғамының   
       2007 жылғы 7 қыркүйектен  2008 жылғы  7 наурызға  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. Мемлекеттік тіркеу  (қайта тіркеу) туралы мəліметтер. 
Қазақстан Республикасы Əділет Министрлігі 2003 жылғы 03 қазанда берген заңды 
тұлғаны мемлекеттік тіркеу  (қайта тіркеу) туралы № 345-1900-АО (ИУ) куəлік. 

2. Жарияланған акциялар шығарылы-мының мемлекеттік тіркеуден өткен күні 
(жарияланған акциялар шығарылымының  мемлекеттік тіркеу туралы 
куəлігінің  ауыстырылуы) жəне  шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі. 

2006 жылғы 7 қыркүйек  - № А3597. 

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

2008 жылғы 08 наурыз күніндегі жағдай бойынша,   төленген жарғылық капитал  
71 097 204 000,00 (жетпіс бір миллиард тоқсан жеті миллион екі жүз төрт мың) теңгені, 
ал меншікті капиталы  83 997 287 000,00 ( сексен үш миллиард тоғыз жүз тоқсан жеті 
миллион екі жүз сексен жеті мың) теңгені  құрады. 

4. Акцияларды орналастыру жəне дивидендтердің төленуі  туралы, күні көрсетілген 
осы хабарламаны,  қоғамның жариялауға берген бұқаралық ақпарат 
құралдарының атауы. 

Артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша артықшылықты акцияларды 
орналастыру туралы хабарлама «Казахстанская правда» газетінің 2007 жылғы  17 
қарашадағы №180 (25425) санында  жəне «Егемен Қазақстан»  газетінің 2007 жылғы 
17 қарашадағы     №357-358 (24931) сандарында  жарияланған. 

Есептік кезеңде дивидендтерді төлеу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат 
құралдарына  орналастырылған жоқ. 

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

1) хабарлама бағытының күні көрсетілген   жеке жазбаша  хабарламаны  жіберу 
арқылы; 
қоғам акционерлерге жеке жазбаша  хабарламаны  жіберген жоқ. 

2) көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарының  атауы мен 
жарияланымның күнін көрсету арқылы, бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялау.  
Артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша, жай акцияларды орналастыру туралы 
хабарлама «Казахстанская правда» газетінің 2007 жылғы  17 қарашадағы №180 (25425) 
санында  жəне «Егемен Қазақстан»  газетінің 2007 жылғы 17 қарашадағы       №357-358 
(24931) сандарында  жария-ланған. 

5. Акциялар туралы мəліметтер: 
– жарияланған акциялардың  жалпы саны  47.000.000  дана, сонымен қатар: 
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      жай акциялар: 
ҰСН KZ1C35970017- 35.600.000 дана;

      артықшылықты: 
      ҰСН KZ1P35970618- 400.000 дана;
      ҰСН KZ1P35970816- 11.000.000 дана;
 
2) артықшылықты акциялар бойынша  дивидендтің кепілдік мөлшері: 
       ҰСН KZ1P35970618 бір акциясына 120 теңге. 

ҰСН KZ1P35970816 бір акциясына 100 теңге. 

3) акцияларды айырбастау іске асырылған жағдайда, айырбасталатын акциялар 
санын жəне  айырбастау тəртібін көрсету қажет.  
Акциялар шығарылымының проспектісімен  акцияларды айырбастау қарастырылмаған. 

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

«АТФБанк» АҚ-тың бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының  ұйымдастырыл-
маған нарығында орналастыру тəртібі Директорлар кеңесінің  шешімімен  бекітілген 
(2007 жылғы 09 сəуірдегі  №09/2007 хаттама). Қазақстан Республикасының  
ұйымдастырыл-маған бағалы қағаздар рыногында  «АТФБанк»   АҚ  бағалы қағаздарын  
орналастыру реті туралы Ереже Директорлар Кенесінің шешімімен бекітілген (2007 
жылғы 15 қарашадағы №28/2007 хаттама).   

7. Егер қоғамның акциялары сатуды ұйымдастырушылар тізіміне қосылса, онда 
олардың қосылған уақытын көрсету керек.  
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың  «А»  листингісіне акциялардың қосылған күні: 

Жай акциялар (ҰСН KZ1C35970017) – 2003 жылғы 20 маусым;

Артықшылықты акциялар (ҰСН KZ1P35970618) - 2001 жылғы 08 маусым; 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ Биржа кеңесінің шешімімен (26.12.2007ж. № 34 хаттама) 
«АТФБанк»   АҚ  артықшылықты акциялары (ҰСН KZ1P35970816) 2007 жылғы 27 
желтоқсаннан бастап, «А»  категориясынан «В» категориясына ауыстырылды.

Алматы қалалық Аймақтық қаржы орталығының арнайы сауда алаңының ресми 
тізіміне  акцияларды  қосқан күні: 
Жай акциялар (НИН KZ1C35970017)- 26.04.2007ж.; 

 Артықшылықты акциялар (НИН KZ1P35970618) –26.04.2007ж.; 

 Артықшылықты акциялар (НИН KZ1P35970816) – 26.04.2007ж. 

 «Қазақстан қор биржасы» АҚ Сараптау Кеңесінің шешімімен (26.12.2007ж. № 14 
хаттама) АТФБанк»   АҚ  артықшылықты акциялары (ҰСН KZ1P35970618 жəне ҰСН 
KZ1P35970816) 2007 жылғы 27 желтоқсаннан бастап, Алматы қалалық Аймақтық 
қаржы орталығының арнайы сауда алаңының ресми тізімінен шығарылған. 

  «Қазақстан қор биржасы» АҚ Сараптау Кеңесінің шешімімен (31.01.2008ж. № 1 
хаттама) АТФБанк»   АҚ  артықшылықты акциялары (ҰСН KZ1C35970017)            
2008 жылғы 01 ақпаннан бастап,    Алматы қалалық Аймақтық қаржы орталығының 
арнайы сауда алаңының ресми тізімінен шығарылған. 

8. Акцияларды орналастыру  туралы мəлімет: 

1) Орналастырудың есептік кезеңі басталатын күні –2007 жылғы 07 наурызды 
(қоса есептегенде). 
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Акцияны орналастырудың есептік кезеңі аяқталатын күні –2008 жылғы 07 қыркүйек. 

2) орналастырылған акциялардың жалпы саны  жəне келесі есепті ұсынған 
жағдайда, акцияны орналастырудың алдыңғы есептік кезеңдері үшін олардың 
төлеу сомалары көрсетілген алдыңғы есептің (есептердің) бекітілген күні.  

 

Есептің бекітілген күні 

 

Осы есептік кезеңнің соңында 
орналастырылған акциялардың 

жалпы саны 

Орналастырылған 
акциялардың жалпы 
төлем сомасы, теңге 

2001 жылғы 14 қыркүйек 2.011.100 2.011.100.000 

2002 жылғы 28 желтоқсан 1.088.900 1.088.900.000 

2003 жылғы 26 қараша 3.139.523 3.139.523.000 

2004 жылғы 22 қыркүйек 5.351.238 5.351.238.000 

2005 жылғы 03 маусым 4.680.000 4.680.000.000 

2005 жылғы 30 қараша 2.047.724 2.047.724.000 

2006 жылғы 31 қаңтар 1.681.515 1.681.515.000 

2006 жылғы 27 қараша 3.120.000 15.600.000.000 

2007 жылғы 16 шілде 8.000.000 12.000.000.000 

2007 жылғы 24 қазан 883.264 11.924.064.000 

БАРЛЫҒЫ 32.003.264 59.524.064.000 

3) есептік кезеңде орналастырылатын акциялардың санын жəне олардың 
орналастыру бағасын бекіту туралы қоғамның директорлар  кеңесінің шешім 
қабылдаған күні, сонымен қатар шектелмеген инвесторлар тобы арасында  
орналастырғанда, акцияларды орналастыру туралы хабарламаны бұқаралық 
ақпарат құралдарында жарияланған күні;  

– 2007 жылғы  15 қарашада «АТФБанк» АҚ-тың Директорлар кеңесі артықшылықпен 
сатып алу құқығы бойынша, саны 1.210.000 дана «АТФБанк» АҚ  акцияларын, бір акцияға 
10 000 теңге- орналастыру құны бойынша орналастыру туралы шешім қабылдады. 
Артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша «АТФБанк» АҚ  жай акцияларды сатып 
алуға өтінім қабылдау кезеңі  2007 жылғы 17 қарашадан 2007 жылғы 16 желтоқсанға 
дейінгі аралық. 

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

4) есептік кезеңде орналастырылған акциялар саны жəне орналастырылмаған 
акциялар санын түрлері бойынша көрсету.  

2007 жылғы 07 қыркүйектен  бастап, 2008 жылғы 07 наурызға (қоса есептегенде) дейінгі 
кезеңде  орналастырылған жай акциялар  саны 1.157.314  дананы құрады. 

Орналастырылмаған жай акциялар  саны   – 13.839.422 дана.  

Орналастырылмаған артықшылықты акциялар  саны   – 0 дана.  
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5) Бір жай жəне артықшылықты акцияның сатып алу құны, акцияларды сатып алу 
туралы шешім қабылданған күні, сонымен бірге  орналастырылған акияларды 
сатып алу үшін қоғамның жұмсаған  шығыстары көрсетілген, қоғамның мүддесі 
жəне/немесе акционерлердің талабы бойынша есептік кезең аяқталған күні сатып 
алынған акциялар саны (əр сатып алу түрлері бойынша жеке-жеке). 

2007 жылғы 26 шілдедегі «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы   
жиналысының  шешіміне сəйкес,  бесінші сұрақ бойынша «АТФБанк» АҚ-тың барлық 
артықшылықты акцияларын АТФБанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау тəртібі мен 
шарттарын анықтау» жəне жарияланған жай акциялардың жалпы санын бекіту», 
айырбастауға келіспеген акционерлермен 2007 жылғы 20 тамызда шарттар бекітілді жəне  
артықшылықты акциялар   сатып алынды: 

 ҰСН KZ1P35970618- 1 826 дана сатып алу бағасы – 4000 теңге, шығындар 
сомасы 7 304 000 теңге; 

 ҰСН KZ1P35970816- 4 352 дана сатып алу бағасы – 4000 теңге, шығындар 
сомасы 17 408 000 теңге. 

 
2007 жылғы 2 қазандағы «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы   
жиналысының  «2007 жылғы 26 шілдеде өткен  «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен 
тыс жалпы   жиналысындағы  бесінші сұрақ бойынша «АТФБанк» АҚ-тың барлық 
артықшылықты акцияларын «АТФБанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау тəртібі 
мен шарттарын анықтау» жəне жарияланған жай акциялардың жалпы санын бекіту 
жөніндегі шешімін бұзу туралы»,  2007 жылғы 20 тамызда акционерлер мен «АТФБанк» 
АҚ арасында бекілген  «АТФБанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларын сатып алу 
Шарттары бұзылды жəне нəтижесінде  мəмілелер күшін жойды жəне  6 178 (ҰСН 
KZ1P35970618- 1 826 дана, ҰСН KZ1P35970816- 4 352 дана) артықшылықты акциялар 
бастапқы жағдайға келтірілді. 
 
Қоғам акцияларды сатып аларда  қолданатын акция бағасын анықтау əдісінің 
акционерлердің жалпы жиналысында  бекітілген күні. 

«Орналастырылған акцияларды «АТФБанк» АҚ-тың сатып алу əдісі жəне олардың құнын 
анықтау тəртібі»  2006 жылғы 17 сəуірде қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысында қабылданған.    

9. Акцияларды орналастырудың (сату) есептік кезеңде акцияларды орналастыру 
тəсілдері: 

1) Басымырақ сатып алу құқығы бойынша  акциялардың түрлерін, санын, 
орналастыру құнын жəне төлейтін сомасын көрсету арқылы; 
Қоғам артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша  жай акцияларды төмендегідей 
орналастырды: 

• 658 дана жай акциялар орналастыру бағасы бойынша 10 000 теңге 19.12.2007ж., 
сомасы 6.580.000,00 ( Алты миллион бес жүз сексен мың ) тенге;  

• 1.156.656 дана жай акциялар 7.03.2008ж. орналастыру бағасы бойынша 10 000 
тенге, сомасы 11.566.560.000,00 (Он бір  миллиард бес жүз алпыс  миллион бес 
жүз  алпыс мың) теңге.  (Осы орналастыру 7.03.2008ж. Алматы қ. 
мамандандырылған аудан аралық  экономикалық соттың 2007 жылғы 19 
желтоқсандағы  BANK AUSTRIA CREDITANSTALT  AG   «АТФБанк»   АҚ  
акцияларымен  қандай да болмасын мəмілелерді жасауға тыйым салу туралы  
анықтамасына байланысты   жəне 7.03.2008ж. Алматы қ. мамандандырылған 
аудан аралық  экономикалық соттың анықтамасымен 2008 жылғы 17 қаңтардағы  
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Алматы қ. мамандандырылған аудан аралық  экономикалық соттың  
анықтамасын бұзу арқылы жүзеге асырылды. 

2) жазылуды жүргізудің  басталу/аяқталу күнін, акциялардың түрін, санын, 
орналастыру құны мен төлейтін сомасын көрсету арқылы жазылу əдісі бойынша. 
Қоғам жазылу əдісімен акцияларды орналастырған жоқ.  

3) аукцион жүргізу  арқылы, оның жүргізілетін күнін, акцияның түрін, санын жəне 
төлену сомасын көрсету; 

Қоғам аукцион жүргізу арқылы акцияларды орналастырған жоқ.                                                            

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

Қоғам ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында акцияларды орналастырған  жоқ. 

5) құрылтайшылар арасында (жаңа құрылған қоғамдар үшін); 
Қоғам жаңадан құрылған  жоқ. 

6) шетел мемлекетінің территориясында  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 территориясында  туынды бағалы қағаздарды  
орналастырған жоқ. 

10. Саны мен ақшалай сомасы көрсетілген төлем  тəсілдері:  
Қоғам жарғысының 3.14. тармағына сəйкес жəне Қазақстан Республикасының «Банктер 
жəне банктік қызметтер туралы» заңының 16 бабының  тармағының негізінде, акциялар 
тек ақшалай ғана  төленеді.  

2007 жылғы 07 қыркүйектен 2008 жылғы 07 наурызға  (қоса есептегенде) дейінгі 
аралықтағы «АТФБанк» АҚ-тың артықшылықты 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 

Басымырақ сатып алу құқығы бойынша орналастыру 
 Қазақстанның Халық Банкі ЖЗҚ 
АҚ 

19.12.2007 ж.  №913 
 109 1.090.000 

Э.Р.Тұрмағамбетова  
19.12.2007ж. №310 
 19 190.000 

«ЯССЫ» АҚ 
19.12.2007ж. №122 
 500 5.000.000 

ЗПИФРИ «Алтын АФ» ТИЖПИҚ  
 «Астана-Финанс» АҚ Басқарушы 
компания 

19.12.2007ж. №4435   
 
 

12 120.000 

«Астана-Финанс» АҚ Басқарушы  18 180.000 
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компания 
 «Астана финанс Береке» ИПИҚ 

19.12.2007ж. №4435   

BANK AUSTRIA 
CREDITANSTALT  AG* 07.03.2008ж. №1  1 156 656 11.566.560.000 

Артықшылықпен сатып алу 
құқығы бойынша барлық 
орналастырылған акциялар    

1.157.314 11.573.140.000 

_____________________ 
*BANK AUSTRIA CREDINSNALT AG «АТФБанк» АҚ 7.03.2008 жылғы жай акцияларын 17.11.2007 ж. 

тиісті сатып алу құқығы бойынша Алматы қ. Ауданаралық экономикалық сотының 07.03.2008 жылғы 2э-
392/2008 ісі бойынша Анықтамасы арқылы сатып алды (Алматы қаласының  арнаулы Ауданаралық 
экономикалық сотының 2008 жылғы 17 қаңтардағы «Австрия Кредитанштальт Банкінің» «АТФБанк» АҚ 
акцияларымен қандай да бір мəмілелер жасауға рұқсат етпеу; «АТФБанк» АҚ тіркеушісіне  «Австрия 
КредитанштальтБанкінің» «АТФБанк» АҚ акцияларымен қандай да бір мəмілелеріне тіркеу жүргізу;  
«АТФБанк» АҚ акцияларымен мəмілелер бойынша қандайда бір есеп жүргізу  туралы Анықтамасының 
күшін тоқтату туралы;) 

2) бағалы қағаздармен  (бағалы қағаздардың эмитент атауларын, оның 
мекенжайын, ұлттық сəйкестендірілген нөмір жəне олардың саны, бағалау актін кім 
дайындады, оның құрастырылған күнін жəне бағалау сомасын көрсету керек);  

Акциялар бағалы қағаздармен төленбеген. 

3) интеллектуалды қызмет нəтижелеріне құқықтармен (интеллектуалды 
жекеменшік бағалау актісін дайындаған адамды, оның құрастырылған күнін, 
бағалау сомасын, интеллектуалды жекеменшіктің қабылдап-тапсыру актісі туралы 
мəліметтерді көрсету керек); 

Акциялар интеллектуалды 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 дайындаған адамды, оның 
құрастырылған күнін, бағалау сомасын көрсету керек); 

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 ); 
Акциялар қоғамның таза табысты бөлу шотына төленбеген. 

6) басқа мүліктік құқықтармен (бағалау актісін дайындаған адамды, оның 
құрастырылған күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдап-тапсыру актісін көрсету 
керек); 
Акциялар басқа мүліктік құқықтармен төленбеген. 

7) басқа əдіспен. 

Акциялар басқа əдіспен төленбеген.  

10-1. қоғам акцияларын шығару андеррайтерлері (эмиссионных консорциумах) 
туралы ақпараттар выпуска акций общества. Бұл пунктте мына ақпараттарды 
көрсете кету керек: 

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

1-1) андеррайтердің акцияларды орналастыру əдісі туралы; 
Қоғам өз акцияларын орналастырғанда  андеррайтер (эмиссиялық консорциумдарда) 
қызметін қажет етпеді. 

2) андеррайтерлер немесе орналастыруға қатысқан басқа қатысушылар   төлеген 
(төлеуі тиіс) комиссиялық сыйақылар туралы  орналастырудың жалпы көлемінен 
пайыздық өкілдеріне жəне əрбір орналастырылған акцияға, сонымен қатар 
шығындар туралы басқа да мəліметтер; 

Қоғам өз акцияларын орналастырғанда комиссиялық сыйақыны  акцияларды 
орналастырғандағы андеррайтердің (эмиссиялық консорциумдарды) болмауына 
байланысты 

KZ1C35970017 
акциясының  нарықтық 

бағасы, теңге 

KZ1Р35970618 
акциясының  нарықтық 

бағасы, теңге 

KZ1Р35970816 
акциясының  

нарықтық бағасы, 
теңге Кезеңі 

 Ең төменгі 
құны 

Ең 
жоғарғы 
құны 

Ең төменгі 
құны 

Ең 
жоғарғы 
құны 

Ең төменгі 
құны 

Ең 
жоғарғы 
құны 

 

Соңғы үш жылда 

2005-те 1 000 4 500 1 000 1 391 1 000 1 300 

2006-да 2 200 9 333 1 390 2 812 1 160 2 525 

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

2006 жылдың əр  тоқсанында 

01.01-
31.03.06 

2 200 6 320 1 390 2 081 1 160 1 353 

01.04.-
30.06.06 

6 613 8 766 1 822 2 767 1 289 2 525 

01.07.-
30.09.06 

8 350 8 489 2 800 2 812 2 200 2 500 

01.10-
31.12.06 

7 864 9 333 2 800 2 800 1 611 2 334 

2007 жылдың 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 

Соңғы алты айда 
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01.09-
30.09.07 

9 484 10 183 4 017 4 029 4 042 4 532 

01.10.-
31.10.07 

9 412 9 746 4 029 5 060 4 059 6 037 

01.11.-
30.11.07 

9 156 10 180 4 143 5 622 5 674 6 169 

01.12.-
31.12.07 

10 180 10 181 5 666 5 694 5 675 5 707 

01.01.-
31.01.08 

9 052 10 181 5 141 5 670 5 715 5 678 

01.02.-
29.02.08 

8 920 9 052 5 124 5 141 5 678 5 681 

* негізі «Ирбис» АА 

Акцияның баланстық құны 

Күні, айы, жылы 

 

Акцияның баланстық құны, теңге 
Көрсетілген мерзімдегі меншікті капиталы/ орналастырылған 

акциялардың жалпы саны 

Соңғы үш жылда 

01.01.2005 1 275, 45 

01.01.2006 1 656,10 

01.01.2007 2 054, 

2005 жылдың əр  тоқсанында 

01.04.2005 1 363,18 

01.07.2005 1 404,86 

01.10.2005 1 410,81 

2006 жылдың əр  тоқсанында 

01.04.2006 1 624,03 

01.07.2006 1 714,09 

01.10.2006 2 168,97 

2007 жылдың əр  тоқсанында 

01.04.2007 2 076,39 

01.07.2007 2 055,28 

01.10.2007 2 573,33 

 

Соңғы алты айда 

01.09.2007 2 480,89                                                        

01.10.2007 2 573,33 

01.11.2007 2 559,01 

01.12.2007 2 536,93 

 8



01.01.2008 2 367,36 

01.02.2008 2 123,05 

12. Дивиденттерді төлеу туралы мəліметтер: 

1) тиісті шешімдер қабылданған, акционерлердің жалпы  жиналысы хаттамасының 
деректемелеріне  сілтеме жасай отырып, аяқталған қаржылық жылдың 
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; 
Қоғам соңғы есептік кезеңге дивиденттер төлемеген. 

2) бір жай жəне артықшылықты акцияға есептелген жəне төленген дивиденттің 
өлшемі, сонымен қатар аяқталған қаржылық жыл қорытындысы бойынша бір жай 
жəне артықшылықты акцияның таза табыс мөлшері; 
Қоғам соңғы есептік кезеңге дивиденттер төлемеген. 
Таза табыс мөлшері  2007 жылғы акционерлердің жылдық  жалпы жиналысын өткізгеннен 
кейін белгілі болады. Жылдық кезеңде акционерлердің жылдық  жалпы жиналысы 
шақырылған 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. 
Дивиденттерді    төлеу    бойынша     берешектер жоқ. 

13. Қоғам тіркеушісі туралы мəліметтер: 

1) қоғам тіркеушісінің толық атауы – «Қор орталығы» акционерлік қоғамы. 
қоғам тіркеушісінің қысқартылған атауы – «Қор орталығы» АҚ. 
Тіркеушінің орналасқан жері – Алматы қ. Желтоқсан к-сі, 79 «А» 

2) қоғам акциясын ұстаушылар тізілімін енгізу туралы шарттың күні мен нөмірі. 

Қоғам акциясын ұстаушылар тізілімін енгізу қоғам мен тіркеуші арасындағы 2001 жылғы 
23 ақпанда  бекітілген №217 шарт, 2001ж.28.02. №1 қосымша  келісім, 2001ж.12.04. №2 
қосымша келісім, 2003ж.10.07. қосымша келісім, 2007ж. 20.09. н/з қосымша келісім 
негізінде  жүзеге асырылады. 

14. Акцияларды орналастыру кезеңі  аяқталатын күніндегі  ірі акционерлер туралы 
мəліметтер. Берілген мəліметтер тіркеушінің аналогиялық күнге берген    
анықтамасы негізінде толтырылады, ол есептің ажырамас бөлігі болып табылады: 

Заңды тұлға- 
акционерлердің  
толық аталуы 

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 
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21 706 862 

Жай 

 
99,75% 
Жай 

9 740 708 
Артықшылықты 

 
 

85,44% 
Артықшылықты BANK AUSTRIA 

CREDITANSTAL
T  AG 

Вена қ. Австрия 
Əділет Министрлігі 
FN150714p,18.09.19

96 
 
 

31 447 570 
Жай жəне 

артықшылықты  
 
 

94,83% 
Жай жəне 

артықшылықты  
 

99,81% 

 
15. Егер орталық депозитария 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. 

Меншік иелеріне, «Бағалы қағаздардың орталық депозитариі» АҚ есепке алу жүйесінде 
олар туралы ашылмаған ақпараттардың иегерлеріне - 12 022 дана көлеміндегі жай 
акциялар жəне 52 дана көлеміндегі артықшылықты акциялар тиеді. 
Кезең аяқталған күнде орналастырған «АТФБанк» АҚ акцияларына   10 жəне одан жоғары 
пайызға ие  номиналдық ұсаудағы акционерлері жоқ.  
 
 
Басқарма Төрағасы          А. Пикер  
 
Бас бухгалтер           А.М.  Деревянко  
 

М.О. 
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