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«КАЗКОММЕРЦБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 
(Қазақстан Республикасы, A15E4D5, Алматы қ., Бостандық ауданы,  

Гагарин даңғ., 135 «ж») 
 

«КАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН  
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР  

 
«Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының 

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 51-бабының 6-тармағына және 23-бабының 1-
тармағына сәйкес, 2018 жылғы 20 ақпанда, Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., 
әл-Фараби даңғылы, 40, 6-қабат, «Астана» залы мекенжайында, сағат 10:00-ден бастап сағат 11:00-
ге дейін (Алматы уақыты бойынша) өткен «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысының дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.  

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 
және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі) көрсетілген, акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысы қабылдаған шешімдер:   

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысындағы күн тәртібінің мәселесі: 
«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін 
бекіту туралы». 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және  
дауыс беру қорытындысы (нәтижесі): 

«Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесімен құрылған («Казкоммерцбанк» АҚ 
Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 22 ақпандағы № 2.6. сырттай дауыс беру хаттамасы), 
Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 

 «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны, – 2 902 362 029 
дана. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қатысу үшін тіркелген 
«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны, – 2 819 423 070. 
«Қолдағандар» – 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс 
беруге қатыспағандар – 0. 

Шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысында ұсынылған 
«Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан көпшілік дауыспен 
қабылданды. 

2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысындағы күн тәртібінің мәселесі: 
«Казкоммерцбанк» АҚ 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы».  

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және  
дауыс беру қорытындысы (нәтижесі): 

Тәуелсіз аудитордың аудиторлық қорытындысы жасалған «Казкоммерцбанк» АҚ-
ның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.  

«Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны, – 2 902 362 029 
дана. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қатысу үшін тіркелген  
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«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны, – 2 819 423 070. 
«Қолдағандар» – 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс 
беруге қатыспағандар – 0. 

Шешім жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының 
жалпы санынан көпшілік дауыспен қабылданды. 

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысындағы күн тәртібінің мәселесі: 
«Казкоммерцбанк» АҚ 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. 
«Казкоммерцбанк» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу бойынша 
шешім қабылдау туралы. «Казкоммерцбанк» АҚ бір жай акциясына есептелген 
дивиденд көлемін бекіту туралы. 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және  
дауыс беру қорытындысы (нәтижесі): 

2017 жылы «Казкоммерцбанк» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесінде қол 
жеткізген «Казкоммерцбанк» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін. 

2017 жылдың қорытындысы бойынша «Казкоммерцбанк» АҚ таза табысы жоқ 
болуына байланысты:  

1) таза табыс бөлінбесін, 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Казкоммерцбанк» 
АҚ таза шығыны өткен жылдардың бөлінбеген табысына (өтелмеген шығынына) 
жатқызылсын;   

2) «Казкоммерцбанк» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер (ҰСН: 
KZ1C00400016) «Казкоммерцбанк» АҚ 2017 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша – 
есептелмесін және төленбесін. 

«Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны, – 2 902 362 029 
дана. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қатысу үшін тіркелген  
«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны,– 2 819 423 070. 
«Қолдағандар» – 2 817 569 544, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 1 853 526, 
дауыс беруге қатыспағандар – 0. 

Шешім жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының 
жалпы санынан көпшілік дауыспен қабылданды. 

4. «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлеріне «Казкоммерцбанк» АҚ 
Директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы көлемі мен құрамы туралы 
ақпарат беру туралы» 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және  
дауыс беру қорытындысы (нәтижесі): 

Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына 2017 жылға «Казкоммерцбанк» АҚ 
Директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы көлемі мен құрамы туралы қарауға 
ұсынылған ақпарат назарға қабылдансын. 

«Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны, – 2 902 362 029 
дана. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қатысу үшін тіркелген  
«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны, – 2 819 423 070. 
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«Қолдағандар» – 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс 
беруге қатыспағандар – 0. 

Шешім жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының 
жалпы санынан көпшілік дауыспен қабылданды. 

5. «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің «Казкоммерцбанк» АҚ-тың және 
оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жасаған өтініштері мен оларды 
қарау қорытындылары жөніндегі мәселені қарастыру туралы». 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және  
дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):  

2017 жылы «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің «Казкоммерцбанк» АҚ және 
оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері болмағаны туралы ақпарат 
назарға алынсын. 

«Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны, – 2 902 362 029 
дана. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қатысу үшін тіркелген  
«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны, – 2 819 423 070. 
«Қолдағандар» – 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс 
беруге қатыспағандар – 0. 

Шешім жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының 
жалпы санынан көпшілік дауыспен қабылданды. 

6. «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ға қосу 
нысанында «Казкоммерцбанк» АҚ-тың ерікті қайта құрылуы туралы».  

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және  
дауыс беру қорытындысы (нәтижесі): 

«Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ға («Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу 
ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40-үй) қосу нысанында «Казкоммерцбанк» АҚ-тың 
(«Казкоммерцбанк» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A15E4D4, Алматы қ., 
Бостандық ауданы, Гагарин даңғылы, 135 «ж») ерікті қайта құрылуы Қазақстан 
Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіп пен шарттары бойынша және 2018 
жылғы 20 сәуірде өтетін  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен «Казкоммерцбанк» АҚ 
акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылсын; 

Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының есебімен «Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ мен «Казкоммерцбанк» АҚ арасында тапсыру актіне қол қойылған күннен 
бастап «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ға қосу нысанында 
«Казкоммерцбанк» АҚ-тың ерікті қайта құрылуы аясында «Казкоммерцбанк» АҚ мүлігі 
(құқықтары мен міндеттемелері) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на өтеді деп белгіленсін; 

«Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ға қосу нысанында 
«Казкоммерцбанк» АҚ-тың ерікті қайта құрылуына рұқсат беру туралы өтінішхатын 
барлық тиісті уәкілетті органдар мен ұйымдарына және соның ішінде, «Казкоммерцбанк» 
АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ға қосу нысанында «Казкоммерцбанк» АҚ-тың ерікті 
қайта құрылуына байланысты заңнамада қарастырылған, аталған ерікті қайта құрылуды 
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жүргізу және «Казкоммерцбанк» АҚ атынан өзге іс-әрекеттерді атқару барысында барлық 
қажетті құжаттарды ұсыну және оларға қол қою өкілеттігі «Казкоммерцбанк» АҚ 
Басқармасының Төрағасы Ульф Вокурка мырзаға (немесе «Казкоммерцбанк» АҚ 
Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы тұлғаға) берілсін. 

«Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны, – 2 902 362 029 
дана. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қатысу үшін тіркелген  
«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны,– 2 819 423 070. 
«Қолдағандар» – 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс 
беруге қатыспағандар – 82 938 959. 

Шешім жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының 
жалпы санынан көпшілік дауыспен қабылданды. 

7. «Акцияны айырбастау  коэффициентін мақұлдау туралы. 
«Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын сату тәртібі және мерзімі туралы» 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және  
дауыс беру қорытындысы (нәтижесі): 

 «Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай 
акцияларына айырбастау коэффициентін (бұдан әрі – Жай акцияларды айырбастау 
коэффициенті немесе Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (Ко)) мақұлдансын, ол 
келесі формуламен есептеледі: 

 
Жай	акцияларды	айырбастау	коэффициенті = 

 

=

«Казкоммерцбанк»	АҚ	(«Қазақстан	Халық	Банкі»	АҚ	қоспағанда)акционерлерінің

пайдасына	орналастырылатын	(өткізілетін)«Қазақстан	Халық	Банкі»	АҚ − ң
жай	акцияларының	саны

«Казкоммерцбанк» АҚ	(«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	қоспағанда)
акционерлерінің	иелігіндегі

«Казкоммерцбанк»	АҚ − ң	жай	акцияларының	саны	

 

мұнда: 
 

«Казкоммерцбанк»	АҚ	(«Қазақстан	Халық	Банкі»	АҚ	қоспағанда)акционерлерінің

пайдасына	орналастырылатын	(өткізілетін)«Қазақстан	Халық	Банкі»	АҚ − ң
жай	акцияларының	саны

= 

 

=

«Казкоммерцбанк»	АҚ − ң	әділ	құны	(«Казкоммерцбанк»	АҚ − ғы
миноритарлық	акционерлер	үлесі)

«Қазақстан	Халық	Банкі»	АҚ − ң	бір	акциясының	әділ	құны
 

 

«Казкоммерцбанк»	АҚ − ң	әділ	құны	 �
«Казкоммерцбанк»	АҚ − та	

миноритарлық	акционерлер	үлесі� 	= 

 
= «Казкоммерцбанк»	АҚ − ң	меншікті	капиталы 
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																													×	× «Казкоммерцбанк»	АҚ − ғы	миноритарлық	акционерлер	үлесі ×	
× «Казкоммерцбанк»	АҚ	�/� 

«Казкоммерцбанк»	АҚ − ғы	миноритарлық	акционерлер	үлесі	 = 
= 	100%

−

«Қазақстан	Халық	Банкі»	АҚ
иелігіндегі	«Казкоммерцбанк»	АҚ	жай	акцияларының	саны

«Казкоммерцбанк» АҚ − ң
орналастырылған	жай	акцияларының	саны	(сатып	алынғандарды	шегергенде)

 

 
«Қазақстан	Халық	Банкі»	АҚ − ң	бір	акциясының	әділ	құны = 

 

	= 	
«Қазақстан	Халық	Банкі»	АҚ − ң	әділ	құны

«Қазақстан	Халық	Банкі»	АҚ − ң
орналастырылған	жай	акцияларының	саны	(сатып	алынғандарды	шегергенде)

 

 
«Қазақстан	Халық	Банкі»	АҚ − ң	әділ	құны = 

 

		
= «Қазақстан	Халық	Банкі»	АҚ − ң	меншікті	капиталы ×

× «Қазақстан	Халық	Банкі»	АҚ	 � �⁄
 

 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң әділ құны және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір 

акциясының әділ құны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ 
акцияларын (бұдан әрі – Иелену үлесі) ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң 
әділ құнын көрсетеді;  

Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (Ко) «Казкоммерцбанк» АҚ-ң бір жай 
акциясына айырбас ретінде «Казкоммерцбанк» АҚ-ң акционерлері алатын «Қазақстан 
Халық Банкі» АҚ-ң жай акцияларының санын білдіреді; 

«Казкоммерцбанк» АҚ Р/B «Казкоммерцбанк» АҚ әділ құнын бағалау 
коэффициентін білдіреді және 1,2 мәніне сәйкес келеді; 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ P/B «Қазақстан Халық Банкі» АҚ әділ құнын бағалау 
коэффициентін білдіреді («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң «Казкоммерцбанк» АҚ-ғы 
Иелену үлесін ескере отырып) және 1,5 мәніне сәйкес келеді; 

«Казкоммерцбанк» АҚ-ң меншікті капиталы – өткізу актісіне қол қою күнінің 
алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне «Казкоммерцбанк» АҚ-ң  меншікті капиталының 
сомасы «Екінші деңгейдегі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық 
шоттарындағы қалдықтар туралы есеп» 700Н нысанына сәйкес;  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң меншікті капиталы – өткізу актісіне қол қою күнінің 
алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң  меншікті 
капиталының сомасы «Екінші деңгейдегі банктердің және ипотекалық ұйымдардың 
баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп» 700Н нысанына сәйкес. 
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Жай акцияларды айырбастау коэффициентін санау формуласын қолдану арқылы 
алынған нәтижелер математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша үтірден кейін алтыншы 
белгіге дейін дөңгелектенеді. 

Мыналармен келіседі:  

жай акцияларды айырбастау коэффициенті (Ко) өткізу актісін бекіту туралы шешім 
қабылдау үшін шақырылатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ 
акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысын өткізу күніне есептеледі;  

 жай акцияларды айырбастау коэффициентін (Ко) есептеу формуласы өткізу актісін 
бекіту туралы шешім қабылдау үшін шақырылатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және 
«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімі бойынша 
өзгертілуі мүмкін.  

«Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акциясына айырбасталатын «Казкоммерцбанк» АҚ-ң і-
акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны (бұдан әрі - 
«Казкоммерцбанк» АҚ-ң акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай 
акцияларының саны (Кi)) келесі формуламен есептеледі:  

Кi = Аi  * Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (Ко), мұнда: 

Аi – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акцияларына «Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай 
акцияларын айырбастау күніне «Казкоммерцбанк» АҚ-ң і-акционеріне тиесілі 
«Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының саны. 

«Казкоммерцбанк» АҚ-ң акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай 
акцияларының санын есептеу формуласын қолдану арқылы алынған нәтиже (Кi) 
математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша бүтін санға дейін дөңгелектенеді; 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ ерікті түрде қайта 
ұйымдастыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсатын «Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ алған жағдайда «Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай 
акцияларын сатып алудың келесі тәртібі мен мерзімдері белгіленсін: 

«Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акциялары тіркелген тұлғалардың дербес шоттарынан 
есептен шығарылуы және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң дербес шотына есепке 
жатқызылуы тиіс; 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акциялары Жай акцияларды айырбастау 
коэффициентінің (Ко) негізінде анықталған санда жарияланған бағалы қағаздарды есепке 
алу үшін эмитенттің дербес шотынан және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздарды 
есепке алу үшін эмитенттің дербес шотынан есептен шығарылуы және бұрын 
«Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акцияларының ұстаушылары болып табылған тіркелген 
тұлғалардың дербес шоттарына есепке жатқызылуы тиіс. 

Жай акцияларды айырбастау коэффициентінің (Ко) негізінде анықталатын санда 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа тиесілі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акциялары 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң сатып алынған жай акцияларының дербес шотына есепке 
жатқызылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жарияланған жай акцияларының 
шотында қалады. 
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«Қазақстан Халық Банкі» АҚ өткізу актісіне қол қойған күннен бастап үш жұмыс 
күні ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы 
қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесінде қажетті іс-әрекеттер жасау үшін «Бағалы 
қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-қа тиісті бұйрық жібереді. 

«Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны, – 2 902 362 029 
дана. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қатысу үшін тіркелген  
«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны, – 2 819 423 070. 
«Қолдағандар» – 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс 
беруге қатыспағандар – 82 938 959. 

Шешім жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының 
жалпы санынан көпшілік дауыспен қабылданды. 

8. «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының «Қазақстан Халық жинақ 
банкі» акционерлік қоғамына қосылуы жөніндегі шарт жобасын мақұлдау туралы»  

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және  
дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):  

«Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының «Қазақстан Халық жинақ банкі» 
акционерлік қоғамына Қосылуы туралы шарт жобасы акционерлердің осы жылдық жалпы 
жиналысына қарауға ұсынылған редакцияда мақұлдансын. 

«Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны, – 2 902 362 029 
дана. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қатысу үшін тіркелген  
«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны, – 2 819 423 070. 
«Қолдағандар» – 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс 
беруге қатыспағандар – 82 938 959.  

Шешім жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының 
жалпы санынан көпшілік дауыспен қабылданды. 

 «Казкоммерцбанк» АҚ  
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