ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

« НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК
КАЗАХСТАНА»
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не
означает предоставление
каких-либо рекомендаций инвесторам относительно
приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций
рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики
Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что
вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение
инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

Г.АЛМАТЫ
2008 г.
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В Проспект выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», зарегистрированного 29
марта 2005 года (с внесенными изменениями от 28 июля 2005 года, 18 ноября 2005
года, 30 мая 2006 года, 04 декабря 2006 года, 06 февраля 2007 года, 18 июня 2007 года,
17 августа 2007 года, 02 ноября 2007 года и 02 апреля 2008 года) (выпуск внесен в
Государственный реестр ценных бумаг под №А3387), внести следующие изменения:
1.

Подпункт 1) пункта 44 «Сведения об акциях» изложить в следующей редакции:

« 1)
Общее количество и виды объявленных акций - 3 080 225 222 (три миллиарда
восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) акции,
в том числе:
- 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) простых акций;
- 600 000 000 (шестьсот миллионов) привилегированных акций;
- 80 225 222 (восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести
двадцать две) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции.»

Заместитель Председателя Правления
АО "Народный Банк Казахстана"

Д. Карабаев

Главный бухгалтер
АО "Народный Банк Казахстана"

П. Чеусов

Директор Департамента
внутреннего аудита
АО «Народный Банк Казахстана»

О. Дияров
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«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»
акционерлік қоғамының
(«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ)
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ

ӨЗГЕРІСТЕР

Жарияланған акциялар шығарылымын уəкілетті органда мемлекеттік тіркеу
инвесторларға осы проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты
қандай да бір ұсыныс беруді білдірмейді. Акциялар шығарылымын мемлекеттік
тіркеуден өткізген уəкілетті орган аталған құжаттағы ақпараттың сенімділігі
үшін жауапкершілік арқаламайды. Акциялар проспектісін уəкілетті орган тек
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкестігі тұрғысынан
қарастырды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі
ақпарат үшін жауап береді жəне қоғам мен оның акцияларына қатысты
инвесторларға берілген ақпараттың дəл əрі сенімді екендігін растайды.

Алматы қаласы
2008 ж.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларының 2005 жылғы 29 наурызда тіркелген
проспектісіне (2005 жылғы 28 шілдеде, 2005 жылғы 18 қарашада, 2006 жылғы 30
мамырда, 2006 жылғы 04 желтоқсанда, 2007 жылғы 06 ақпанда, 2007 жылғы 18
маусымда, 2007 жылғы 17 тамызда, 2007 жылғы 02 қарашада жəне 2008 жылғы 02
сəуірде енгізілген өзгерістерімен қоса) (шығарылым Бағалы қағаздардың мемлекеттік
тізіліміне № А3387 нөмірімен енгізілді) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1. «Акциялар туралы мəлімет» деген 44-тармақтың 1-тармақшасы мынадай
редакцияда берілсін:
«1) Жарияланған акциялардың жалпы саны мен түрі – 3 080 225 222 (үш
миллиард сексен миллион екі жүз жиырма бес мың екі жүз жиырма екі) акция,
оның ішінде:
- 2 400 000 000 (екі миллиард төрт жүз миллион) қарапайым акция,
- 600 000 000 (алты жүз миллион) артықшылықты акция,
- 80 225 222 (сексен миллион екі жүз жиырма бес мың екі жүз жиырма екі)
қарапайым акцияға айырбасталатын артықшылықты акция.»

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Басқарма Төрағасының орынбасары

Д. Қарабаев

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Бас бухгалтері

П.Чеусов

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Ішкі аудит департаментінің директоры

О.Дияров
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