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№ 05-02/73 от 24.01.2022

АО "Казахстанская фондовая 
биржа"

ЗАЯВКА

  Настоящим акционерное общество "Казына Капитал Менеджмент" 
(БИН 070540007641, Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Есильский 
р., пр.Мангилик Ел, д.55А, 8 этаж, (7172) 55-42-22, info@kcm-kazyna.kz, 
www.kcm-kazyna.kz) направляет текст информационного сообщения 
«Информация о решении, принятом советом директоров акционерного 
общества 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 
Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство 
массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 
2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 
года № 189.
№ № 

п.
п.

Показатель / Көрсеткіш  / 
Indicator

Содержание информации / 
Ақпарат мазмұны / Information 
content

1 2 3 4
Информация о решении, принятом советом директоров 
акционерного общества о размещении (реализации) акций, в том 
числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах 
количества объявленных акций, способе и цене их размещения 
(реализации)

5

Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған 
акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде 
жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын 
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(өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі 
мен бағасы туралы ақпарат

дата принятия решения1
шешім қабылданған күн

20.01.2022

решение (решения), принятое 
(принятые) советом 
директоров

1. Разместить 1 (один) простую 
акцию акционерного общества 
«Казына Капитал Менеджмент» в 
пределах объявленных акций 
акционерного общества «Казына 
Капитал Менеджмент» по цене 
размещения 5 000 000 000 (пять 
миллиардов) тенге путем подписки 
акционерным обществом 
«Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек» (в 
соответствии с правом 
преимущественной покупки). 2. 
Председателю Правления 
акционерного общества «Казына 
Капитал Менеджмент» (Куатова 
А.С.) принять меры, вытекающие 
из настоящего решения.

2

директорлар кеңесімен 
қабылданған шешім 
(шешімдер)

1. «Қазына Капитал Менеджмент» 
акционерлік қоғамының 
жарияланған акцияларының 
шегінде «Бәйтерек» ұлттық 
басқарушы холдингі акционерлік 
қоғамының (жылына) жазылуы 
бойынша орналастыру бағасы 5 000 
000 000 (бес миллиард) теңге 
болатын «Қазына Капитал 
Менеджмент» акционерлік 
қоғамының 1 (бір) жай акциясын 
орналастыру (бірінші бас тарту 
құқығына сәйкес). 2. «Қазына 
Капитал Менеджмент» АҚ 
Басқарма төрайымы (Қуатова А.С.) 
осы шешімнен туындайтын 
шараларды қабылдасын.

вид размещаемых 
(реализуемых) акций

Простые3

орналастырылатын 
(өткізілетін) акциялардың түрі

Жай
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количество размещаемых 
(реализуемых) акций
орналастырылатын 
(өткізілетін) акциялардың 
саны

1

способ размещения путем подписки акционерным 
обществом «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек» 
(в соответствии с правом 
преимущественной покупки.

4

орналастыру тәсілі Жалғыз акционердің жазылуы 
бойынша (артықшылықты сатып 
алу құқығына сәйкес

цена размещения (реализации), 
тенге

5

орналастыру (өткізу) бағасы, 
теңге

5 000 000 000 

иные сведения при 
необходимости

 6

қажет болған кезде өзге де 
мәліметтер

 

Заместитель Председателя 
Правления

Г.Маканалина

Исп: Баглан Нургалиева
8 702 940 10 14
b.nurgaliyeva@kcm-kazyna.kz


