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О некоторых вопросах Дивидендной 
политики акционерного общества 
«Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек»

№
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город Нур-Султан

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан 
апреля 2016 года «О правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра индустрии и инфраструктурного разі 
Республики Казахстан от 18 января 2019 года № 25 «Об утвержу 
Дивидендной политики акционерного общества «Национальный управляю 
холдинг «Байтерек» следующее изменение:

в Дивидендную политику акционерного общества «Националь 
управляющий холдинг «Байтерек», утвержденную вышеуказанным прика: 
внести изменение, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Акционерному обществу «Национальный управляющий хож 
«Байтерек» принять меры, вытекающие из настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного разв 
Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ является решением единственного акциір 
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подф 
рассылке.
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Приложение к приказу 
Министра индустрии и 
инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 
от 3  июня 2020 года № 330

Изменение, вносимое в Дивидендную политику акционерного 
общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Дивидендная политика акционерного общества 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее -  Дивидендная 
политика) разработана в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 27 марта 2020 года № 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций 
и доходах на государственные доли участия в организациях», Уставом 
акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 
(далее -  АО «НУХ «Байтерек»), Кодексом корпоративного управления АО 
«НУХ «Байтерек», другими внутренними документами АО «НУХ «Байтерек» 
в целях обеспечения предоставления Единственному акционеру АО «НУХ 
«Байтерек» доступа к информации касательно условий и порядка выплаты 
дивидендов, а также обеспечения достоверной информацией о финансовом 
положении АО «НУХ «Байтерек» при выплате дивидендов.».
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«Бәйтерек» ұлттық басқарушы 
холдингі» акционерлік қоғамының 
дивидендтік саясатының кейбір 
мәселелері туралы

город Нур-Султан

ұлт

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қаза^і 
Республикасы Заңының 65-бабының 3-тармағына сэйкес БҮЙЫРАМЫН:

1. «Бәйтерек» Үлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғам 
дивидендтік саясатын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия 
инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 18 қаңтардағы 
бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін:

жоғарыда көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Бәйтерек» 
басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының дивидендтік саясатына 
бұйрыққа қосымшага сэйкес өзгеріс енгізілсін.

2. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы 
бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы бүйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазаі 
Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-минис 
жүктелсін.

4. Осы бұйрық «Бәйтерек» үлттық басқарушы холдингі» акцион^ 
қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және тараты. 
жатады.
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1

Қазақстан Республикасы Индустрия 
жэне инфрақұрылымдық д аму 
министрінің 2020 жылғы 3  
маусымдағы № 35Q бұйрығына 
қосымша

«Бэйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік коғамының 
дивидендтік саясатына енгізілетін өзгеріс

рлік
стан

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы «Бэйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционе 

қоғамының дивидендтік саясаты (бұдан эрі -  Дивидендтік саясат) Қазак 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына, «Акциялардың мемлекеттік 
пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы қатысудың мемлекеттік 
үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 
27 наурыздағы № 142 қаулысына, «Бэйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамының (бұдан эрі -  «Бэйтерек» ¥БХ» АҚ) Жарғыс 
«Бэйтерек» ҮБХ» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне, «Бэйтерек» ¥БХ» АҚ 
басқа ішкі құжаттарына сәйкес «Бэйтерек» ҮБХ» АҚ Жалғыз акционеріне 
дивидендтерді төлеу талаптары мен тэртібіне қатысты ақпаратқа рұқсат бе 
қамтамасыз ету, сондай-ақ дивидендтерді төлеу кезінде «Бэйтерек» ¥БХ> 
қаржылық жағдайы туралы анық ақпаратпен қамтамасыз ету мақсатында 
эзірленген.».
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