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№ 3892 от 24.08.2022 

 

          АО «Казахстанская фондовая биржа» 

            

              

ЗАЯВКА 

              

       Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" 

(БИН 010540001007, Казахстан, Z05T3E2, Нур-Султан г.а., Есильский р.а., пр.Мәңгілік 

Ел, зд.55А, н.п.15, (7172) 79-26-88, 79-26-79, info@kdb.kz, gaukharb@kdb.kz, www.kdb.kz) 

направляет текст информационного сообщения "Информация о решении совета 

директоров эмитента (наблюдательного совета эмитента, созданного в иной, помимо 

акционерного общества, организационно-правовой форме) или соответствующего органа 

эмитента о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 

размещения (реализации)" на русском, казахском языке(ах), для 

размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи в соответствии с 

пунктом 1 статьи 3 и пунктом 17  Таблицы 2 Приложения 1  к Правилам расскрытия 

информации инициатором допуска ценных бумаг, утвержденным решением Совета 

директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2021г. 

№14). 

№ 
№ 

п.п. 
Показатель / Көрсеткіш  / Indicator 

Содержание информации / Ақпарат 

мазмұны / Information content 

1 2 3 4 

5 Информация о решении совета директоров эмитента (наблюдательного совета 

эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-

правовой форме) или соответствующего органа эмитента о размещении (реализации) 

акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах 

количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) 

Эмитенттің директорлар кеңесінің (акционерлік қоғамнан басқа, өзге де ұйымдық-

құқықтық нысанда құрылған Эмитенттің қадағалаушы кеңесінің) немесе эмитенттің 

тиісті органының жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру 

(өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды 

орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешімі туралы ақпарат 
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2 решение (решения), принятое 

(принятые) советом директоров 

1. В установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке разместить 

простые акции акционерного общества 

«Банк Развития Казахстана» в количестве 

1250 (одна тысяча двести пятьдесят) штук 

в пределах количества объявленных акций 

по цене размещения 40 000 000 (сорок 

миллионов) тенге за одну простую акцию 

на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят 

миллиардов) тенге путем реализации 

единственным акционером акционерного 

общества «Банк Развития Казахстана» 

права преимущественной покупки акций. 

2. В течение десяти календарных дней 

после даты принятия настоящего решения 

направить письменное уведомление в 

адрес единственного акционера 

акционерного общества «Банк Развития 

Казахстана» - акционерное общество 

«Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек» с предложением о реализации 

права преимущественной покупки акций 

акционерного общества «Банк Развития 

Казахстана» на условиях, определенных в 

пункте 1 настоящего решения. 

3. Признать утратившим силу решение 

совета директоров акционерного общества 

«Банк Развития Казахстана» от 27 июня 

2022 года (протокол № 291-2022-12) по 

третьему вопросу повестки дня «О 

размещении (реализации), в том числе 

количестве размещаемых (реализуемых) 

акций в пределах количества объявленных 

акций, способе и цене их размещения 

(реализации)». 

4. Председателю правления акционерного 

общества «Банк Развития Казахстан» 

(Искаков Р.В.) принять необходимые 
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меры, вытекающие из настоящего 

решения. 

директорлар кеңесімен қабылданған 

шешім (шешімдер) 

1. «Қазақстанның Даму Банкі» 

акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің 

акцияларды басымдықпен сатып алу 

құқығын жүзеге асыруы жолымен 

Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіпте 

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік 

қоғамының бір жай акция үшін 40 000 000 

(Қырық миллион) теңгені орналастыру 

бағасы бойынша жалпы сомасы 50 000 000 

000 (елу миллиард) теңгеге жарияланған 

акциялар саны шегінде 1250 (бір мың екі 

жүз елу) дана санындағы жай акциялары 

орналастырылсын. 

2. Осы шешім қабылданған күннен кейін 

күнтізбелік он күн ішінде осы шешімнің 1-

тармағында айқындалған шарттарда 

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік 

қоғамының акцияларын артықшылықпен 

сатып алу құқығын іске асыру туралы 

ұсыныспен «Қазақстанның Даму Банкі» 

акционерлік қоғамының Жалғыз 

акционері – «Бәйтерек» ұлттық басқарушы 

холдингі» акционерлік қоғамына жазбаша 

хабарлама жіберілсін. 

3. «Қазақстанның Даму Банкі» 

акционерлік қоғамы директорлар 

кеңесінің 2022 жылғы 27 маусымдағы 

(№291-2022-12 хаттама) күн тәртібінің 

«Жарияланған акциялар саны шегінде 

акцияларды орналастыру (өткізу), оның 

ішінде орналастырылатын (өткізілетін) 

акциялардың саны, оларды орналастыру 

(өткізу) тәсілі мен бағасы туралы» үшінші 

сұрағы бойынша шешімінің күші 

жойылды деп танылсын. 
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4. «Қазақстанның Даму Банкі» 

акционерлік қоғамының басқарма 

төрағасы (Р.В.Искаков) осы шешімнен 

туындайтын қажетті шараларды 

қабылдасын. 

3 вид размещаемых (реализуемых) 

акций 

Простые 

орналастырылатын (өткізілетін) 

акциялардың түрі 

Жай 

количество размещаемых 

(реализуемых) акций 

1 250 
  

орналастырылатын (өткізілетін) 

акциялардың саны 
  

4 способ размещения Путем реализации Единственным 

акционером акционерного общества «Банк 

Развития Казахстана» права 

преимущественной покупки акций. 

орналастыру тәсілі «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік 

қоғамы Жалғыз акционерінің акцияларды 

басымдықпен сатып алу құқығын жүзеге 

асыруы жолымен.  

5 цена размещения (реализации), тенге 40 000 000,00   

орналастыру (өткізу) бағасы, теңге   

6 иные сведения при необходимости Выписка из протокола очного заседания 

Совета директоров акционерного 

общества «Банк Развития Казахстана» от 

17 августа 2022 года (протокол 293-2022-

14) 

қажет болған кезде өзге де мәліметтер «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің 2022 

жылғы 17 тамыздағы (№ 293-2022-14 

хаттама) күндізгі отырысы хаттамасынан 

үзінді көшірме. 

              

Заместитель Председателя Правления ______________   Шарипов Асет Булатович 

              
Исп. Касенова Айман Курмановна 

Тел. 8(7172)79-26-44 
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