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KEGOC направит на дивиденды  

весь доход за первое полугодие 2022 года 
 

г. Астана                                                                                 27 октября 2022 года 

27 октября 2022 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров  
АО «KEGOC», на котором была утверждена полугодовая финансовая отчетность 
АО «KEGOC» за 2022 год, принято решение о выплате дивидендов и утвержден 
размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC». 

В соответствии с утвержденной финансовой отчетностью консолидированный 
чистый доход компании за 1-ое полугодие 2022 года составил 14 млрд. тенге. 
Общая сумма дивидендов к выплате составит 17 млрд. тенге, из которых 3 млрд 
тенге — это часть нераспределенной прибыли прошлых периодов.  

Таким образом, АО «KEGOC» направит на выплату 120% от чистой прибыли, 
что в расчете на одну акцию составит 65,44 тенге 

Список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по 
простым акциям компании по итогам первого полугодия 2022 года, будет 
зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 15 декабря 2022 года. Дата начала 
выплаты дивидендов – 20 декабря 2022 года. 

СПРАВОЧНО: 

АО «KEGOC» выполняет функции Системного оператора Единой электроэнергетической системы 
Республики Казахстан, владеет и управляет активами Национальной электрической сети (НЭС). Основные 
виды деятельности относятся к сфере естественной монополии. На балансе компании находятся линии 
электропередачи напряжением 220-1150 кВ протяженностью порядка 27 000 км и 82 электрические 
подстанции с установленной мощностью трансформаторов 38,99 ГВА, образующие НЭС. Более подробная 
информация о компании размещена на ее корпоративном Интернет-ресурсе: www.kegoc.kz. 

http://www.kegoc.kz/
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KEGOC 
2022 жылдың бірінші жартыжылдықтағы барлық кірісін 

дивидендтерге жұмсайды 
 

 Астана қ.                                                                                 2022 жылғы 27 қазан 

2022 жылғы 27 қазанда «KEGOC» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысы өтті. Жиында «KEGOC» АҚ-ның 2022 жылғы жартыжылдық қаржылық 
есептемесі бекітілді. Дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды және 
«KEGOC» АҚ-ның бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшері бекітілді. 

Бекітілген қаржылық есептемеге сәйкес компанияның 2022 жылғы  
1- жартыжылдықтағы шоғырландырылған таза табысы 14 млрд. теңгені құрады. 
Төлеуге берілетін дивидендтердің жалпы сомасы 17 млрд. теңгені құрайды, оның 3 
млрд. теңгесі өткен кезеңдердің бөлінбеген пайдасының бір бөлігі болып 
табылады.  

Осылайша, «KEGOC» АҚ таза пайданың 120% - ын төлемге жұмсайды, бұл 
бір акцияға есептегенде 65,44 теңгені құрайды 

2022 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша компанияның 
жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ 
акционерлерінің тізімі 2022 жылғы 15 желтоқсандағы 00 сағат 00 минуттағы жай-
күй бойынша тіркелетін болады. Дивидендтер төлеу 2022 жылдың  
20 желтоқсанында басталады. 
АНЫҚТАМА РЕТІНДЕ: 

«KEGOC» АҚ Қазақстан Республикасының Біртұтас  энергетикалық жүйесінің Жүйелік операторы 
функцияларын орындайды, Ұлттық электр торабының (ҰЭТ) активтерін иеленеді және басқарады. Негізгі 
қызмет түрлері табиғи монополия саласына жатады. Компанияның балансында ҰЭТ-ты құрайтын кернеуі 
220-1150 кВ шамамен 27 000 км электр жеткізу желілері және трансформаторлардың белгіленген қуаты 
38,99 ГВА 82 электр қосалқы станциялары бар. Компания туралы толығырақ ақпарат оның www.kegoc.kz 
корпоративтік Интернет-ресурсында орналастырылған.  
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