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«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ» 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 
(Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Əл-Фараби даңғ., 40-үй) 

 
«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ 

АКЦИОНЕРЛЕРІ ҮШІН АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 
 
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 51-бабы 6-тармағына 

сəйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының 
отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылғы 23 шілдеде өткен «Қазақстан Халық 
жинақ банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында (бұдан əрі сондай-ақ – 
акционерлердің жалпы жиналысы) сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.  

 
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіне енген мəселелер жəне акционерлердің 

жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, сырттай дауыс беру нəтижелерін көрсетумен:  
1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі мəселесі: «Қазақстан Халық 

Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысының 
күн тəртібін бекіту туралы».  

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім жəне сырттай дауыс беру 
нəтижесі:  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі жасақтаған («Қазақстан Халық Банкі» 
АҚ Директорлар кеңесі жүзбе-жүз отырысының 2020 жылғы 19 маусымдағы № 1 хаттамасындағы 
үшінші мəселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі) «Қазақстан 
Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысының 
күн тəртібі бекітілсін.  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 861 399 226. 
Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының 
жалпы саны 9 475 073 466 болды. «Жақтаушылар» – 9 475 073 466, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс 
қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. 

Шешім жиналыста ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының 
жалпы санынан алғанда, дауыс беру басымдылығымен қабылданды 

 
2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі мəселесі: «Қазақстан Халық 

Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау 
туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін 
бекіту туралы».   

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім жəне сырттай дауыс беру 
нəтижесі: 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді (ISIN 
KZ000A0LE0S4) өткен жылдардың бөлінбеген таза табысынан төлеу: 

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ; 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, 

Алматы қ., Медеу ауд., Əл-Фараби даңғ., 40-үй; 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың банктік жəне басқа деректемелері: Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі; БСК – NBRKKZKX, корреспонденттік шот – 
KZ87125KZT1001300313, БСН – 940140000385, БЕК – 14; 
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дивидендтер төленетін кезең: 2019 жыл; 
бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшері: 17,08 теңге; 
дивидендтерді төлеу басталатын күн: 2020 жылғы 24 шілде; 
дивидендтер төлеу тəртібі жəне нысаны:   
дивидендтер алуға құқылы акционерлер тізімін жасау күні 2020 жылғы 23 шілде сағат 00:00-

дегі жағдай бойынша;  
дивидендтер төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз.  
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 861 399 226. 

Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының 
жалпы саны 9 475 073 466 болды. «Жақтаушылар» – 9 475 073 466, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс 
қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. 

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші 
акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды. 

 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  

Директорлар кеңесі 


