
 
 

Исх.№  01-30-11/8151 
от 04.11.2020 

 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 
 
 

АО «KEGOC» сообщает о выплате 30 октября 2020 года дивидендов на 
простые акции АО «KEGOC» по итогам первого полугодия 2020 года. 

1. Решение о выплате дивидендов на простые акции АО «KEGOC» по итогам 
деятельности за первое полугодие 2020 года принято внеочередным Общим 
собранием акционеров АО «KEGOC» 23 октября 2020 года (протокол №19). 

2. Период, за который выплачиваются дивиденды – с 1 января по 30 июня 
2020 года. 

3. Размер дивиденда на одну простую акцию – 77,09 (семьдесят семь) тенге 
09 тиын. 

4. Общая сумма средств, направленная на выплату в виде дивидендов 
акционерам АО «KEGOC» – 20 043 292 844,90 тенге (двадцать миллиардов сорок 
три миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот сорок четыре тенге 90 
тиын). 

5. Список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение 
дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам первого полугодия 2020 
года, зафиксирован по состоянию на 29 октября 2020 года. 

 
 

«KEGOC» АҚ 2020 жылғы 30 қазанда «KEGOC» АҚ жай 
акцияларына 2020 жылғы бірінші жарты жылдық қорытындылары 
бойынша дивидендтер төленгенін хабарлайды.  

1. «KEGOC» АҚ жай акцияларына 2020 жылғы бірінші жарты жылдықтағы 
қызмет қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді «KEGOC» 
АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылғы 23 қазанда (№ 19 
хаттама) қабылдады. 

2. Дивидендтер төленетін кезең – 2020 жылғы қаңтардың 1-інен бастап 
маусымның 30-ын қоса алғанда.  

3. Бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшері – 77,09 (жетпіс жеті) 
теңге 09 тиын. 



4. «KEGOC» АҚ акционерлеріне дивидендтер түрінде төленген 
қаражаттың жалпы сомасы - 20 043 292 844,90 (жиырма миллиард қырық үш 
миллион екі жүз тоқсан екі мың сегіз жүз қырық төрт теңге 90 тиын). 

5. «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша 2020 жылғы бірінші жарты 
жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ 
акционерлерінің тізімі 2020 жылғы 29 қазандағы жай-күй бойынша тіркелді.  

  

KEGOC announced payment of dividends on 30 October 2020 on its ordinary 
shares for H1 2020. 

1. The decision to pay dividends on the ordinary shares of KEGOC for the first half 
of 2020 was taken by the extraordinary General Meeting of Shareholders of 
KEGOC on 23 October 2020 (Minutes No. 19). 

2. The dividend period: 1 January to 30 June 2020. 
3. The dividend per one ordinary share is seventy-seven tenge nine tiyn (KZT 77.09). 
4. The total amount of funds to be paid in the form of dividends to the shareholders of 

KEGOC is KZT 20,043,292,844.90 (twenty billion forty-three million two 
hundred ninety-two thousand eight hundred forty-four tenge 90 tiyn). 

5. The list of KEGOC's shareholders, who has the right for dividends on KEGOC's 
ordinary shares for 2020, was finalised on 29 October 2020. 

 

Управляющий директор по  
финансам и учету АО «KEGOC»                                                            А. Ботабеков 

 
 
 

Исп. Имятов Олжас Жанатович   
Тел. (7172) 69-02-98 

 
 
 

(Документ подписан ЭЦП)  
Подписал: Ботабеков А.Т. (Управляющий директор по финансам и учету)(Согласен) 

 
 


