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Исх.№ 01-30-10/4128 
от 11.06.2020 

 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 
 
 

АО «KEGOC» сообщает о выплате 11 июня 2020 года дивидендов на 
простые акции АО «KEGOC» по итогам 2019 года. 

1. Решение о выплате дивидендов на простые акции АО «KEGOC» по итогам 
деятельности за 2019 год принято годовым Общим собранием акционеров АО 
«KEGOC» 29 мая 2020 года (протокол №17). 

2. Период, за который выплачиваются дивиденды – с 1 января по 31 декабря 
2019 года. 

3. Размер дивиденда на одну простую акцию – 48,86 (сорок восемь) тенге 
восемьдесят шесть тиын. 

4. Общая сумма средств, подлежащая выплате в виде дивидендов акционерам 
АО «KEGOC» – 12 703 532 084,60 тенге (двенадцать миллиардов семьсот три 
миллиона пятьсот тридцать две тысячи восемьдесят четыре тенге шестьдесят 
тиын), составляющая 74% от чистого дохода АО «KEGOC» за  2019 год за 
вычетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года 
в размере 17 464 106 633,70 (семнадцать миллиардов четыреста шестьдесят 
четыре миллиона сто шесть тысяч шестьсот тридцать три тенге семьдесят тиын). 

5. Общая сумма средств, выплаченных в виде дивидендов акционерам АО 
«KEGOC» – 12 703 532 084,60 тенге (двенадцать миллиардов семьсот три 
миллиона пятьсот тридцать две тысячи восемьдесят четыре тенге шестьдесят 
тиын). 

6. Список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение 
дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2019 года, зафиксирован 
по состоянию на 8 июня 2020 года. 

 
 



«KEGOC» АҚ 2020 жылғы 11 маусымда 2019 жылдың қорытындылары 
бойынша «KEGOC» АҚ жай акцияларына дивиденттер төленетінін 
хабарлайды 

1. 2019 жылғы қызмет қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ жай 
акцияларына дивиденттер төлеу туралы шешімді 2020 жылғы 29 мамырда (№ 17 
хаттама) «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық  жалпы жиналысы қабылдады.  

2. Дивиденттер 2019 жылғы қаңтардың 1-інен бастап желтоқсанның 31-і 
аралығындағы кезең үшін төленеді.  

3. Бір жай акцияға шаққандағы дивидент көлемі - 48,86 (қырық сегіз теңге 86 
тиын) теңге. 

4. «KEGOC» АҚ акционерлеріне дивиденттер түрінде төленуі тиіс 
қаражаттың жалпы сомасы – 2019 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындылары 
бойынша 17 464 106 633,70 (он жеті миллиард төрт жүз алпыс төрт миллион жүз 
алты мың алты жүз отыз үш теңге 70 тиын) теңге мөшерінде төленген 
дивиденттер сомасын есепке алғанда 2019 жылғы «KEGOC» АҚ таза кірісінің 
74%-ын құрайтын  12 703 532 084,60  (он екі миллиард жеті жүз үш миллион бес 
жүз отыз екі мың сексен төрт теңге 60 тиын)  теңге. 

5. «KEGOC» АҚ акционерлеріне дивиденттер түрінде төленген қаражаттың 
жалпы сомасы  – 12 703 532 084,60  (он екі миллиард жеті жүз үш миллион бес 
жүз отыз екі мың сексен төрт теңге 60 тиын)  теңге. 

6.  2019 жыл қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ жай акциялары 
бойынша дивиденттер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 
2020 жылғы 8 маусымдағы жай-күй бойынша тіркелді. 

 
 
KEGOC announces payment of dividends on 11 June 2020 on its ordinary 

shares for 2019. 
1. The decision to pay dividends on the ordinary shares of KEGOC for 2019 was 

taken by the annual General Meeting of KEGOC's Shareholders on 29 May 2020 
(Minutes No. 17). 

2. The dividend period: 1 January to 31 December 2019. 
3. The amount of the dividend per ordinary share is KZT 48.86 (forty-eight tenge 

eighty-six tiyn). 
4. The total amount of dividends payable to shareholders of KEGOC is KZT 

12,703,532,084.60 (twelve billion seven hundred three million five hundred thirty-two 
thousand eighty-four tenge sixty tiyn), which, together with dividends paid earlier for 
the first half of 2019 in the amount of KZT 17,464,106,633.70 (seventeen billion four 
hundred sixty four million one hundred six thousand six hundred thirty three tenge 
seventy tiyn), accounts for 74% of the net income of KEGOC for 2019. 

5. The total amount of dividends paid to the shareholders of KEGOC is KZT 
12,703,532,084.60 tenge (twelve billion seven hundred three million five hundred 
thirty-two thousand eighty-four tenge sixty tiyn). 



6. The list of KEGOC's shareholders, who has the right for dividends on KEGOC's 
ordinary shares for 2019 was finalised on 8 June 2020. 
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