
 
№ 01-30-11/8456 от 19.11.2021 

 
АО «Информационно-учетный центр» 

 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 

 
 

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ 
КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" 
(КAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" 
(БИН 970740000838, Казахстан, Z00T2D0, г. Нур-Султан, Алматинская р-н., 
пр.Тәуелсіздік, д.59, (7172) 69-01-59, 69-04-35, 69-04-41, 69-02-19, 
kegoc@kegoc.kz, www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения 
«Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров 
(участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и 
проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента»  на русском, 
казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах 
Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи, 
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 
24. Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) 

инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента 

Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент 
акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де 
оқиғалар туралы ақпарат 
1 Дата события, затрагивающего 

интересы акционеров (участников) 
эмитента и (или) инвесторов, в 
соответствии с уставом и проспектом 
выпуска эмиссионных ценных бумаг 
эмитента 

18.11.2021 

  



эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық 
бағалы қағаздарды шығару 
проспектісіне сәйкес эмитенттің 
акционерлерінің (қатысушыларының) 
және (немесе) инвесторлардың 
мүддесін қозғайтын оқиға күні 

  

2 сведения, затрагивающие интересы 
акционеров (участников) эмитента и 
(или) инвесторов, в соответствии с 
уставом и проспектом выпуска 
эмиссионных ценных бумаг эмитента 

 АО «KEGOC» сообщает о выплате дивидендов на 
простые акции АО «KEGOC» по итогам первого полугодия 
2021 года. 

1. Решение о выплате дивидендов на простые акции АО 
«KEGOC» по итогам деятельности за первое полугодие 2021 год 
было принято на внеочередном Общем собрании акционеров АО 
«KEGOC» 29 октября 2021 года (протокол №24). 

2. Период, за который выплачиваются дивиденды – с 1 
января по 30 июня 2021 года. 

3. Размер дивиденда на одну простую акцию – 84,72 
(восемьдесят четыре) тенге семьдесят два тиын. 

4. Общая сумма средств, направленная на выплату 
дивидендов акционерам АО «KEGOC» составила 
22 027 082 239,20 тенге (двадцать два миллиарда двадцать семь 
миллионов восемьдесят две тысячи двести тридцать девять тенге 
двадцать тиын), составляющую 80% от чистого дохода АО 
«KEGOC» за первое полугодие 2021 года  
5. Список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на 
получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по 
итогам первого полугодия 2021 года, зафиксирован по состоянию 
на 00 часов 00 минут 8 ноября 2021 года. 

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық 
бағалы қағаздарды шығару 
проспектісіне сәйкес эмитенттің 
акционерлерінің (қатысушыларының) 
және (немесе) инвесторлардың 
мүддесін қозғайтын мәліметтер 

 «KEGOC» АҚ 2021 жылдың бірінші 
жартыжылдығының қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ 
жай акцияларына дивидендтер төленеті туралы хабарлайды 

1. 2021 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындылары 
бойынша «KEGOC» АҚ жай акцияларына дивидендтер төлеу 
туралы шешім «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысында 2021 жылғы 29 қарашада (№24 хаттама) 
қабылданды. 

2. Дивидендтер төленетін кезең – 2021 жылғы 1 қаңтардан 
30 маусымға дейін. 

3. Бір жай акцияға есептегенде дивидендтің мөлшері - 84,72 
(сексен төрт) теңге жетпіс екі тиын. 

4. «KEGOC» АҚ акционерлеріне дивидендтер төлеуге 
жіберілген қаражат сомасы 2021 жылғы бірінші жартыжылдық 
бойынша «KEGOC» АҚ таза кірісінің 80%-ын құрайтын 
22 027 082 239,20 теңгені (жиырма екі миллиард жиырма жеті 
миллион сексен екі мың екі жүз отыз тоғыз теңге жиырма тиын) 
құрады.  
5. 2021 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындылары бойынша 
«KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд алуға құқығы 
бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 8 қараша 00 
сағат 00 минуттағы жай-күй бойынша тіркелді. 

3 при несоблюдении эмитентом условий, 
предусмотренных проспектом выпуска 
негосударственных облигаций: 
     

  

эмитент мемлекеттік емес 
облигациялар шығару проспектісінде 
көзделген талаптарды сақтамаған 
кезде: 

  

1  объем неисполненных 
обязательств, тенге 

    

орындалмаған міндеттемелер 
сомасы, теңге   

2 причина неисполнения 
обязательств 

  

міндеттемелерді орындамау 
себептері 

  

3 национальный 
идентификационный номер 
(НИН) или международный 
идентификационный номер (ISIN) 
облигаций 

  

  



облигациялардың ұлттық 
сәйкестендіру номері (ҰСН) 
немесе халықаралық 
сәйкестендіру коды (ISIN) 

  

4 вид облигаций   

облигациялардың түрі   

5 количество размещенных 
облигаций 

    

орналастырылған 
облигациялардың саны   

6 размер купонной ставки     
купон мөлшерлемесінің мөлшері   

7 дата дефолта     
дефолт күні   

8 сумма задолженности по 
купонному вознаграждению, 
тенге 

  
  

купондық сыйақы бойынша 
берешек сомасы, теңге   

9 сумма задолженности по 
основному долгу, тенге 

    

негізгі борыш бойынша берешек 
сомасы, теңге   

10 остаток неурегулированного 
долга, тенге 

    

реттелмеген борыш қалдығы, 
теңге   

 
 
И.о. Председателя 
Правления АО «KEGOC»                                                                        А. Ботабеков 
 

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

 
УТВЕРЖДЕНО 

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


