«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қазақстан Халық
Банкі» АҚ) облигацияларын ұстаушылардың жылдық жиналысында сырттай дауыс
беруге арналған бюллетені,
Қазақстан Республикасы, A26M3K5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ облигацияларын ұстаушысы (бұдан әрі – облигация
ұстаушысы) туралы мәліметтер (облигация ұстаушы – заңды тұлға толтырады)
Атауы
БСН
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
куәлік/анықтама, нөмірі мен күні
Орналасқан жері
Байланыс телефоны
Басшының лауазымы және Т.А.Ә.
Басшының (өкілдің) ЖСН
Басшының (өкілдің) жеке басын
куәландыратын құжаттың түрі
Басшының (өкілдің) жеке басын
куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген
күні және кім берген
Облигацияларды ұстаушысына тиесілі
облигациялар саны, дана
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ облигацияларын ұстаушылардың жалпы жиналысы туралы
мәліметтер (облигацияларды ұстаушының назарына)
«Қазақстан
Халық
Банкі»
АҚ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі
облигацияларын ұстаушылардың жалпы
жиналысын (бұдан әрі – ОҰЖЖ) ОҰЖЖ
отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру
арқылы шақырудың бастамашысы
Облигациялары ұстаушылардың жалпы
жиналысының күн тәртібі

«Қазақстан
Халық
Банкі»
АҚ-тың
үшінші
обигациялық бағдарламасы (ISIN KZ2С00002855)
шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы
проспектісіне өзгеріс енгізу туралы.
Сырттай дауыс беруге арналған
2020 жылғы 17 наурыз сағат 18:00-ге дейін (Нұрбюллетеньдерді ұсынудың соңғы мерзімі
Сұлтан қ. уақыты бойынша). Облигацияларды
ұстаушының бюллетеньді ұсыну күні болып оны
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың құжат айналымы
жүйесінде тіркеу күні есептеледі
ОҰЖЖ отырысын өткізусіз сырттай дауыс 2020 жылғы 18 наурыз
беру үшін дауыстарды есептеу күні
ОҰЖЖ отырысын өткізусіз сырттай дауыс Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд.,
беру үшін дауыстарды есептеу жері
Әл-Фараби даңғ., 40-үй
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың құжат
айналымы жүйесінде тіркеу күні мен нөмірі 2020 жылғы ____ _______________ № _________

1.

Күн тәртібі мәселесі

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы (ISIN
KZ2С00002855) шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы проспектісіне сырттай
дауыс беру арқылы өзгерістер енгізу.
Дауыс беруге қойылған мәселе
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы (ISIN KZ2С00002855)
шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы проспектісіне өзгерістерді сырттай дауыс
беру арқылы облигацияларды ұстаушылардың осы жалпы жиналысының қарауына ұсынылған
редакцияда бекіту.
Облигацияларды ұстаушысына тиесілі облигациялар саны, __________________ дана
«ЖАҚТАУШЫЛАР»

«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРУДІҢ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАСЫНЫҢ БІРЕУІНЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)
* облигацияларды ұстаушы қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетеньдердің біреуіне қол қоюға
құқылы.
Күн тәртібі мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) тәртібін түсіндіру:
1) ОҰЖЖ күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде
облигацияларды ұстаушыға тиесілі облигациялар санын көрсетіп, дауыс берудің ықтимал
нұсқасының: «жақтаушылар» немесе «қарсы болғандар» немесе «қалыс қалғандар» дегеннің
біреуіне қол қою қажет.
Бюллетень баспалық мәтінмен немесе көк немесе күлгін сиясы бар шарлы қаламмен
толтырылуы тиіс. Бюллетеньде мәліметтер анық жазылады, бюллетеньде дұрыстаулар,
түзетістер және/немесе тазартулар болмауы тиіс. Бюллетеннің бүтінділігін бұзу рұқсат
етілмейді. Көрсетілген талаптарды бұза отырып, толтырылған бюллетень дауыстарды
есептегенде ескерілмейтін болады;
2) облигацияларды ұстаушылардың сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге
облигацияларды ұстаушыларының қолдары: заңды тұлғаның басшысының (немесе оның
өкілінің) қойылуы және де заңды тұлғаның мөрімен (ол болған жағдайда) расталуы тиіс.
Облигацияларды ұстаушы – заңды тұлға басшысының (немесе оның өкілінің) қолы. Сондай-а
заңды тұлғаның мөрі (ол болған жағдайда) қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады;
3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге облигацияларды ұстаушылар мыналарды қоса
ұсынуы тиіс:
облигациялар ұстаушылар – заңды тұлғалар:
облигацияларды ұстаушы – заңды тұлғаның уәкілетті органының оның басшысын
тағайындау/сайлау туралы шешімінің көшірмесі және облигациялар ұстаушының басшысының
жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, бюллетеньге облигацияларды ұстаушы –
заңды тұлғаның өкілі қол қойған жағдайда: облигацияларды ұстаушы өкілінің жеке басын
куәландыратын құжаттың көшірмесі және өкілдің қол қою құқығын растайтын құжаттың
көшірмесі;
4) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді қабылдау «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
атқарушылық органының нақты орналасқан жері бойынша жүргізілетін болады: Қазақстан
Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40, сырттай дауыс беруге
арналған бюллетеньді ұсыну күні болып оны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың құжат
айналымы жүйесінде тіркеу күні есептелетін болады.
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Облигацияларды ұстаушының мемлекеттік
куәлікке/анықтамаға сәйкес толық атауы

тіркеу

(қайта

тіркеу)

туралы

___________________________________________
Басшысының (немесе өкілінің) лауазымының атауы және тегі, аты, әкесінің аты (әкесінің аты –
болған жағдайда):
_____________________
___________________________________
Облигацияларды ұстаушы – заңды тұлғаның басшысының (немесе өкілінің) қолы
Күні: ________________________
М.О. (мөрі – болған жағдайда)
Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім
Осы арқылы Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013
жылғы 21 мамырдағы № 94-V заңына сәйкес облигацияларды ұстаушы атынан осы бюллетеньге
қол қоятын тұлға (бұдан әрі сондай-ақ Субъект) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа Қазақстан
Республикасы заңнамасына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тын ішкі нормативтік
құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау және өңдеу қажеттілігі туындайтын кезде,
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен ОҰЖЖ-ға қатысуға қатысты мәселелері және басқа да
мәселелер бойынша өзара әрекеттесу мақсатында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Субъекттің
дербес деректерін жинауына және өңдеуіне келісім береді.
Субъекттің дербес деректерін жинауды және өңдеуді «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Қазақстан
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырады.
Субъектің қолы
_________________(_______________________________________)
(Субъект өз қолымен ТАӘ (әкесінің аты болған жағдайда) көрсетіп, қол қояды)
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ осы келісімді қабылдады,
___________________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған Банк қызметкерінің лауазымы, Т.А.Ә. көрсетіліп, қолы қойылады)
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметкері толтырады:
Бюллетеньді қабылдаған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметкерінің Т.А.Ә., лауазымы мен
қолы көрсетіледі:
___________________________________________________________________________
Күні: ________________________
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Бюллетень для заочного голосования на общем собрании держателей облигаций
акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»
(далее – АО «Народный Банк Казахстана»),
Республика Казахстан, A26M3K5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
Сведения о держателе облигаций АО «Народный Банк Казахстана» (далее – держатель
облигаций) (заполняются держателем облигаций – юридическим лицом)
Наименование
БИН
Свидетельство/справка
о государственной регистрации
(перерегистрации), номер и дата
Место нахождения
Контактный телефон
Должность и Ф.И.О. руководителя
ИИН руководителя (представителя)
Вид документа, удостоверяющего личность
руководителя (представителя)
Номер документа, удостоверяющего
личность руководителя (представителя),
дата выдачи и кем он выдан
Количество облигаций, принадлежащих
держателю облигаций, штук
Сведения об общем собрании держателей облигаций АО «Народный Банк Казахстана» (для
сведения держателя облигаций)
Инициатор созыва общего собрания Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана»
держателей облигаций (далее – ОСДО)
АО
«Народный
Банк
Казахстана»
посредством
заочного
голосования
без проведения заседания ОСДО
Повестка дня общего собрания держателей
облигаций

О внесении изменения в Проспект седьмого выпуска
облигаций в пределах третьей облигационной
программы АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN
KZ2С00002855).
Окончательная дата представления
до 18:00 часов (по времени г. Нур-Султана)
бюллетеней для заочного голосования
17 марта 2020 года. Датой представления бюллетеня
держателя облигаций считается дата его регистрации
в системе документооборота АО «Народный Банк
Казахстана»
Дата подсчета голосов для заочного 18 марта 2020 года
голосования без проведения заседания
ОСДО
Место подсчета голосов для заочного Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский,
голосования без проведения ОСДО
пр. Аль-Фараби, д. 40
Дата и номер регистрации бюллетеня
в
системе
документооборота № _________ от ____ _______________2020 года
АО «Народный Банк Казахстана»

1.

Вопрос повестки дня

О внесении изменения в Проспект седьмого выпуска облигаций в пределах третьей
облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN KZ2С00002855)
посредством заочного голосования.
Вопрос на голосование
Утвердить изменения в Проспект седьмого выпуска облигаций в пределах третьей
облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN KZ2С00002855) в
редакции, предложенной на рассмотрение настоящего общего собрания держателей
облигаций посредством заочного голосования.
Количество облигаций, принадлежащих держателю облигаций, штук __________________
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ
ГОЛОСОВАНИЯ)
* держатель облигаций вправе поставить подпись в один из бюллетеней на казахском или
русском языке
Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по вопросу повестки дня:
1) в бюллетене для заочного голосования по вопросу повестки дня ОСДО необходимо указать
количество облигаций, принадлежащих держателю облигаций, поставить подпись только в
одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо
«воздержался».
Бюллетень должен быть заполнен печатным текстом или шариковой ручкой с синими или
фиолетовыми чернилами. Сведения в бюллетене пишутся разборчиво, бюллетень не должен
содержать исправлений, помарок и/или подчисток. Не допускается нарушение целостности
бюллетеня. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, не будет
учитываться при подсчете голосов;
2) бюллетень для заочного голосования держателей облигаций должен быть подписан
держателями облигаций: руководителем юридического лица (либо его представителем) и
заверен печатью юридического лица (при ее наличии). Бюллетень без подписи руководителя
держателя облигаций – юридического лица (либо его представителя), а также без печати
юридического лица (при ее наличии) считается недействительным;
3) к бюллетеню для заочного голосования держатели облигаций должны приложить:
держатели облигаций – юридические лица:
копию решения уполномоченного органа держателя облигаций – юридического лица о
назначении/ избрании его руководителя и копию документа, удостоверяющего личность
руководителя держателя облигаций, в случае подписания бюллетеня представителем
держателя облигаций – юридического лица: копию документа, удостоверяющего личность
представителя держателя облигаций, и копию документа, подтверждающего право
представителя на подписание;
4) прием бюллетеня для заочного голосования будет осуществляться по фактическому месту
нахождения исполнительного органа АО «Народный Банк Казахстана»: Республика
Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, 40. Датой представления
бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе
документооборота АО «Народный Банк Казахстана».
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Полное наименование держателя облигаций в соответствии со свидетельством/справкой
о государственной регистрации (перерегистрации)
___________________________________________
Наименование должности и фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии) руководителя
(либо представителя):
_____________________
_______________________________________
подпись руководителя держателя облигаций – юридического лица (либо представителя)
Дата: ________________________
М.П. (печать – при наличии)

Согласие на сбор и обработку персональных данных
Настоящим в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года
№ 94-V «О персональных данных и их защите» лицо, подписывающее настоящий бюллетень
(далее также – Субъект) от имени держателя облигаций, предоставляет АО «Народный Банк
Казахстана» согласие на сбор и обработку АО «Народный Банк Казахстана» персональных
данных Субъекта с целью взаимодействия с АО «Народный Банк Казахстана» по вопросам,
связанным с участием в ОСДО и иным вопросам, когда в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и (или) внутренними нормативными документами АО «Народный Банк
Казахстана» возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.
Сбор и обработка персональных данных Субъекта осуществляется АО «Народный Банк
Казахстана» способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.
Подпись Субъекта_________________(_______________________________________)
(Субъектом собственноручно указываются Ф.И.О. (отчество – при наличии), проставляется
подпись)
Настоящее
согласие
принято
АО
«Народный
Банк
Казахстана»,
___________________________________________________________________________
(указываются должность, Ф.И.О. и проставляется подпись работника Банка, принявшего
настоящее согласие)
Заполняется работником АО «Народный Банк Казахстана»:
Ф.И.О., должность и подпись работника АО «Народный Банк Казахстана», принявшего
бюллетень:
___________________________________________________________________________
Дата: ________________________
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«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қазақстан Халық
Банкі» АҚ) облигацияларын ұстаушылардың жылдық жиналысында сырттай дауыс
беруге арналған бюллетені,
Қазақстан Республикасы, A26M3K5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ облигацияларын ұстаушысы (бұдан әрі – облигация
ұстаушысы) туралы мәліметтер (облигация ұстаушы – жеке тұлға немесе оның өкілі
толтырады)
Облигацияларды ұстаушының тегі, аты,
әкесінің аты (әкесінің аты – болған
жағдайда)
Облигацияларды ұстаушының ЖСН
Облигацияларды ұстаушының жеке басын
куәландыратын құжаттың түрі (жеке куәлік,
паспорт и т.с.с.)
Облигацияларды ұстаушының жеке басын
куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген
күні және кім берген
Облигацияларды ұстаушының тұрғылықты
мекенжайы
Облигацияларды ұстаушының немесе оның
өкілінің байланыс телефоны
Облигацияларды ұстаушысына тиесілі
облигациялар саны, дана
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ облигацияларын ұстаушылардың жалпы жиналысы туралы
мәліметтер (облигацияларды ұстаушының назарына)
«Қазақстан
Халық
Банкі»
АҚ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі
облигацияларын ұстаушылардың жалпы
жиналысын (бұдан әрі – ОҰЖЖ) ОҰЖЖ
отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру
арқылы шақырудың бастамашысы
Облигациялары ұстаушылардың жалпы
жиналысының күн тәртібі

«Қазақстан
Халық
Банкі»
АҚ-тың
үшінші
обигациялық бағдарламасы (ISIN KZ2С00002855)
шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы
проспектісіне өзгеріс енгізу туралы
Сырттай дауыс беруге арналған
2020 жылғы 17 наурыз сағат 18:00-ге дейін (Нұрбюллетеньдерді ұсынудың соңғы мерзімі
Сұлтан қ. уақыты бойынша). Облигацияларды
ұстаушының бюллетеньді ұсыну күні болып оны
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың құжат айналымы
жүйесінде тіркеу күні есептеледі
ОҰЖЖ отырысын өткізусіз сырттай дауыс 2020 жылғы 18 наурыз
беру үшін дауыстарды есептеу күні
ОҰЖЖ отырысын өткізусіз сырттай дауыс Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд.,
беру үшін дауыстарды есептеу жері
Әл-Фараби даңғ., 40-үй
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың құжат
айналымы жүйесінде тіркеу күні мен нөмірі 2020 жылғы ____ _______________ № _________

1.

Күн тәртібі мәселесі

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы (ISIN
KZ2С00002855) шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы проспектісіне сырттай
дауыс беру арқылы өзгерістер енгізу.
Дауыс беруге қойылған мәселе
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы (ISIN KZ2С00002855)
шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы проспектісіне өзгерістерді сырттай дауыс
беру арқылы облигацияларды ұстаушылардың осы жалпы жиналысының қарауына ұсынылған
редакцияда бекіту.
Облигацияларды ұстаушысына тиесілі облигациялар саны, __________________ дана
«ЖАҚТАУШЫЛАР»

«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»

(ДАУЫС БЕРУДІҢ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАСЫНЫҢ БІРЕУІНЕ ҚОЛ ҚОЮ ҚАЖЕТ)
* облигацияларды ұстаушы қазақ немесе орыс тіліндегі бюллетеньдердің біреуіне қол қоюға
құқылы.
Күн тәртібі мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) тәртібін түсіндіру:
1) ОҰЖЖ күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде
облигацияларды ұстаушыға тиесілі облигациялар санын көрсетіп, дауыс берудің ықтимал
нұсқасының: «жақтаушылар» немесе «қарсы болғандар» немесе «қалыс қалғандар» дегеннің
біреуіне қол қою қажет.
Бюллетень баспалық мәтінмен немесе көк немесе күлгін сиясы бар шарлы қаламмен
толтырылуы тиіс. Бюллетеньде мәліметтер анық жазылады, бюллетеньде дұрыстаулар,
түзетістер және/немесе тазартулар болмауы тиіс. Бюллетеннің бүтінділігін бұзу рұқсат
етілмейді. Көрсетілген талаптарды бұза отырып, толтырылған бюллетень дауыстарды
есептегенде ескерілмейтін болады;
2) облигацияларды ұстаушылардың сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге
облигацияларды ұстаушыларының қолдары қойылуы тиіс: жеке тұлға (немесе оның өкілі).
Облигацияларды ұстаушының (немесе оның өкілінің) қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз
болып саналады;
3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге облигацияларды ұстаушылар мыналарды қоса
ұсынуы тиіс:
облигациялар ұстаушылар – жеке тұлғалар:
облигациялар ұстаушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, бюллетеньге
оның өкілі қол қойған жағдайда: облигацияларды ұстаушының және оның өкілінің жеке басын
куәландыратын құжаттың көшірмелері және өкілдің қол қою құқығын растайтын құжаттың
көшірмесі;
4) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді қабылдау «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
атқарушылық органының нақты орналасқан жері бойынша жүргізілетін болады: Қазақстан
Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40, сырттай дауыс беруге
арналған бюллетеньді ұсыну күні болып оны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың құжат
айналымы жүйесінде тіркеу күні есептелетін болады.
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Облигацияларды ұстаушының (немесе оның өкілінің) жеке басын куәландыратын
құжатқа сәйкес тегі, аты, әкесінің аты (әкесінің аты – болған жағдайда):
___________________________________________
___________________________________
Облигацияларды ұстаушының (немесе оның өкілінің) қолы
Күні: ________________________
Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім
Осы арқылы Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013
жылғы 21 мамырдағы № 94-V заңына сәйкес облигацияларды ұстаушы (немесе оның өкілі)
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа Қазақстан Республикасы заңнамасына және «Қазақстан Халық
Банкі» АҚ-тын ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау және
өңдеу қажеттілігі туындайтын кезде, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен ОҰЖЖ-ға қатысуға
қатысты мәселелері және басқа да мәселелер бойынша өзара әрекеттесу мақсатында «Қазақстан
Халық Банкі» АҚ-тың облигацияларды ұстаушының (немесе оның өкілінің) дербес деректерін
жинауына және өңдеуіне келісім береді.
Облигацияларды ұстаушының (немесе оның өкілінің) дербес деректерін жинауды және өңдеуді
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін
тәсілдермен жүзеге асырады.
Облигацияларды ұстаушының (немесе оның өкілінің) қолы
_________________(_______________________________________)
(облигацияларды ұстаушы (немесе оның өкілі) өз қолымен ТАӘ (әкесінің аты болған
жағдайда) көрсетіп, қол қояды)
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ осы келісімді қабылдады,
___________________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған Банк қызметкерінің лауазымы, Т.А.Ә. көрсетіліп, қолы қойылады)
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметкері толтырады:
Бюллетеньді қабылдаған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметкерінің Т.А.Ә., лауазымы мен
қолы көрсетіледі:
___________________________________________________________________________
Күні: ________________________
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Бюллетень для заочного голосования на общем собрании держателей облигаций
акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»
(далее – АО «Народный Банк Казахстана»),
Республика Казахстан, A26M3K5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
Сведения о держателе облигаций АО «Народный Банк Казахстана» (далее – держатель
облигаций) (заполняются держателем облигаций – физическим лицом либо его представителем)
Фамилия, имя, отчество (отчество – при
наличии) держателя облигаций
ИИН держателя облигаций
Вид документа, удостоверяющего личность
держателя облигаций (удостоверение
личности, паспорт и т.п.)
Номер документа, удостоверяющего
личность держателя облигаций, дата
выдачи и кем он выдан
Адрес проживания держателя облигаций
Контактный телефон держателя облигаций
либо его представителя
Количество облигаций, принадлежащих
держателю облигаций, штук
Сведения об общем собрании держателей облигаций АО «Народный Банк Казахстана» (для
сведения держателя облигаций)
Инициатор созыва общего собрания Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана»
держателей облигаций (далее – ОСДО)
АО
«Народный
Банк
Казахстана»
посредством
заочного
голосования
без проведения заседания ОСДО
Повестка дня общего собрания держателей
облигаций

О внесении изменения в Проспект седьмого выпуска
облигаций в пределах третьей облигационной
программы АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN
KZ2С00002855)
Окончательная дата представления
до 18:00 часов (по времени г. Нур-Султана)
бюллетеней для заочного голосования
17 марта 2020 года. Датой представления бюллетеня
держателя облигаций считается дата его регистрации
в системе документооборота АО «Народный Банк
Казахстана»
Дата подсчета голосов для заочного 18 марта 2020 года
голосования без проведения заседания
ОСДО
Место подсчета голосов для заочного Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский,
голосования без проведения ОСДО
пр. Аль-Фараби, д. 40
Дата и номер регистрации бюллетеня
в
системе
документооборота № _________ от ____ _______________2020 года
АО «Народный Банк Казахстана»

1.

Вопрос повестки дня

О внесении изменения в Проспект седьмого выпуска облигаций в пределах третьей
облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN KZ2С00002855)
посредством заочного голосования.
Вопрос на голосование
Утвердить изменения в Проспект седьмого выпуска облигаций в пределах третьей
облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN KZ2С00002855) в
редакции, предложенной на рассмотрение настоящего общего собрания держателей
облигаций посредством заочного голосования.
Количество облигаций, принадлежащих держателю облигаций, штук __________________
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ
ГОЛОСОВАНИЯ)
* держатель облигаций вправе поставить подпись в один из бюллетеней на казахском или
русском языке.
Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по вопросу повестки дня:
1) в бюллетене для заочного голосования по вопросу повестки дня ОСДО необходимо указать
количество облигаций, принадлежащих держателю облигаций, поставить подпись только в
одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо
«воздержался».
Бюллетень должен быть заполнен печатным текстом или шариковой ручкой с синими или
фиолетовыми чернилами. Сведения в бюллетене пишутся разборчиво, бюллетень не должен
содержать исправлений, помарок и/или подчисток. Не допускается нарушение целостности
бюллетеня. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, не будет
учитываться при подсчете голосов;
2) бюллетень для заочного голосования держателей облигаций должен быть подписан
держателями облигаций: физическим лицом (либо его представителем). Бюллетень без
подписи держателя облигаций (либо его представителя) считается недействительным;
3) к бюллетеню для заочного голосования держатели облигаций должны приложить:
держатели облигаций – физические лица:
копию документа, удостоверяющего личность держателя облигаций, в случае подписания
бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность держателя
облигаций и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя
на подписание;
4) прием бюллетеня для заочного голосования будет осуществляться по фактическому месту
нахождения исполнительного органа АО «Народный Банк Казахстана»: Республика
Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, 40. Датой представления
бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе
документооборота АО «Народный Банк Казахстана».
Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии) держателя облигаций (либо его
представителя) в соответствии с документом, удостоверяющим личность:
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___________________________________________
___________________________________
подпись держателя облигаций (либо его представителя)
Дата: ________________________
Согласие на сбор и обработку персональных данных
Настоящим в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года
№ 94-V «О персональных данных и их защите» держатель облигаций (либо его представитель)
предоставляет АО «Народный Банк Казахстана» согласие на сбор и обработку АО «Народный
Банк Казахстана» персональных данных держателя облигаций (либо его представителя) с
целью взаимодействия с АО «Народный Банк Казахстана» по вопросам, связанным с участием
в ОСДО и иным вопросам, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
(или) внутренними нормативными документами АО «Народный Банк Казахстана» возникает
необходимость сбора, обработки таких персональных данных.
Сбор и обработка персональных данных держателя облигаций (либо его представителя)
осуществляется АО «Народный Банк Казахстана» способами, не противоречащими
законодательству Республики Казахстан.
Подпись держателя облигаций (либо его представителя)
_________________(_______________________________________)
(держателем облигаций (либо его представителем) собственноручно указываются Ф.И.О.
(отчество – при наличии), проставляется подпись)
Настоящее согласие принято АО «Народный Банк Казахстана»,
___________________________________________________________________________
(указываются должность, Ф.И.О. и проставляется подпись работника Банка, принявшего
настоящее согласие)
Заполняется работником АО «Народный Банк Казахстана»:
Ф.И.О., должность и подпись работника АО «Народный Банк Казахстана», принявшего
бюллетень:
___________________________________________________________________________
Дата: ________________________
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«Қазақстан Халық жинақ банкі»
акционерлік қоғамының
(«Қазақстан Халық Банкі» АҚ)
ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ
МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЖЕТІНШІ
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ
ӨЗГЕРІС

«Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымы (облигациялық
бағдарламаның, облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымы) проспектісіне
осы өзгерістерде және (немесе) толықтыруларда ұсынылған барлық ақпарат шынайы екенін және эмитентке және
оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңыстырмайтынын растайды».
АЛМАТЫ қ.
2020 ж.
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«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының («Қазақстан Халық Банкі» АҚ)
үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде мемлекеттік емес облигациялардың 2014 жылғы 24
қазанда тіркелген (шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздар тілізіміне № С59-7 болып енгізілді)
жетінші шығарылымы проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) келесі өзгеріс енгізілсін:
3-2-тармағы келесі редакцияда берілсін:
«
3-2. Эмитент қабылдаған және Заңда Эмитент қабылдаған шектеулер (ковенанттар):
көзделмеген (егер бұл эмитент  Эмитент және «Қазақстан қор биржасы» АҚ
органының
облигациялардың
арасында жасалған мемлекеттік емес эмиссиялық
шығарылымы туралы шешімінде
бағалы қағаздар листингісі туралы шартта
көзделген
болса)
шектеулер
белгіленген жылдық және аралық қаржылық
(ковенанттар)
есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;
 Эмитент және «Қазақстан қор биржасы» АҚ
арасында жасалған мемлекеттік емес эмиссиялық
бағалы қағаздар листингісі туралы шартта
белгіленген
Эмитенттің
жылдық
қаржылық
есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну
мерзімін бұзуға жол бермеу.
Эмитент осы тармақта көзделген талаптарды бұзған
жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың
талабы бойынша қай шама ең үлкен болатынына
байланысты жинақталған сыйақыны ескере отырып,
облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін
бағамен немесе облигациялардың әділ нарықтық
бағасымен қайта сатып алуы тиіс.
Осы Проспектінің 3-тармағының 11-1-тармақшасына
сәйкес Эмитенттің осы Проспектіде белгіленген
шектеулерді
(ковенанттарды)
бұзуы
дефолтқа
теңестірілетіндіктен,
жоғарыда
көрсетілген
шектеулердің (ковенанттардың) кез келгенін бұзған
жағдайда,
Эмитенттің
және
облигацияларды
ұстаушылардың әрекет ету тәртібі осы Проспектінің 3тармағының 11-1-тармақшасымен реттеледі.
».

ИЗМЕНЕНИЕ
В ПРОСПЕКТ СЕДЬМОГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
Акционерного общества
«Народный сберегательный банк Казахстана»
(АО «Народный Банк Казахстана»)

«Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или)
дополнениях в проспект выпуска негосударственых облигаций (облигационной программы, выпуска
негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в
заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций».
г. АЛМАТЫ
2020 г.
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В Проспект седьмого выпуска негосударственных облигаций в пределах третьей
облигационной программы акционерного общества «Народный сберегательный банк
Казахстана» (АО «Народный Банк Казахстана»), зарегистрированный 24 октября 2014 года
(выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионых ценных бумаг под № С59-7) (далее –
Проспект), внести следующее изменение:
пункт 3-2 изложить в следующей редакции:
«
3-2.
Ограничения
(ковенанты), Ограничения (ковенанты), принятые Эмитентом:
принимаемые эмитентом и не  не допускать нарушения сроков предоставления
предусмотренные Законом (если это
годовой и промежуточной финансовой отчетности,
предусмотрено решением органа
установленных
договором
о
листинге
эмитента о выпуске облигаций).
негосударственных эмиссионных ценных бумаг,
заключенным
между
Эмитентом
и
АО
«Казахстанская фондовая биржа»;
 не допускать нарушения срока предоставления
аудиторских отчетов по годовой финансовой
отчетности Эмитента, установленного договором о
листинге негосударственных эмиссионных ценных
бумаг, заключенным между Эмитентом и АО
«Казахстанская фондовая биржа».
В
случае
нарушения
эмитентом
условий,
предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент обязан
по требованию держателей облигаций выкупить
облигации по цене, соответствующей номинальной
стоимости облигаций с учетом накопленного
вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене
облигаций в зависимости от того, какая величина
является наибольшей.
Поскольку в соответствии с подпунктом 11-1 пункта 3
настоящего Проспекта к дефолту также приравнивается
нарушение Эмитентом любого из установленных
настоящим Проспектом ограничений (ковенант),
порядок действий Эмитента и держателей облигаций в
случае нарушения любого из вышеуказанных
ограничений (ковенант) регулируется подпунктом 11-1
пункта 3 настоящего Проспекта.
».

