
№
№ 

п.п.

1 2

время проведения общего собрания акционеров 

(участников) эмитента

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы 

жиналысының өткізу уақыты

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу 

орны

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 17/10-үй, 25-қабат, 

бейнеконференция

3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров 

(участников) эмитента

1) утверждение годовой финансовой отчетности АО НК "КазМунайГаз"; 2) утверждение 

порядка распределения чистого дохода АО НК "КазМунайГаз"; 3) утверждение размера 

дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК "КазМунайГаз"; 4) об обращениях 

акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2021 году и 

итогах их рассмотрения.

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн 

тәртібіне енгізілген мәселелер

1) "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ жылдық қаржы есептілігін бекіту; 2) "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ 

таза кірісін бөлу тәртібін бекіту; 3) "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ бір жай акцияға есептегенде 

дивиденд мөлшерін бекіту; 4) акционерлердің "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ және оның 

лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына 2021 жылғы өтініштері және оларды қарау 

қорытындылары туралы.

с / басталу / from 

(HH:MM)

09:00

Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д. 17/10, 25 этаж, 

видеоконференцсвязь

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

3 4

1 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы

2 дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата 

решения единственного акционера (участника) эмитента

06.05.2022

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу 

күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" (БИН 020240000555, Казахстан,

010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Д.Кунаева, д.8, (7172) 78-61-01, 78-60-00, 78-92-61, A.Beknazarova@kmg.kz, info@kmg.kz,

n.nurysh@kmg.kz, www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием

акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для

размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 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.

АО «Казахстанская фондовая биржа»



5 условия реорганизации эмитента

эмитентті қайта құрудың шарттары

6 иные сведения при необходимости Нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер Жоқ

БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН

4 форма реорганизации эмитента

эмитентті қайта құрудың нысаны 

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества 

(участников), с указанием итогов (результатов) голосования

Утвердить: 1) годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО 

НК «КазМунайГаз» (далее - Общество) за 2021 год; 2) следующий порядок 

распределения чистого дохода Общества (расположенного по адресу: 010000, г. Нур-

Султан, район Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, здание 8, БИН 020240000555, ИИК 

KZ356010111000002033 в АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX) 

за 2021 год в размере 1 215 561 468 755,8 (один триллион двести пятнадцать миллиардов 

пятьсот шестьдесят один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот 

пятьдесят пять) тенге 80 (восемьдесят) тиын: сумму в размере 199 997 169 805,4 (сто 

девяносто девять миллиардов девятьсот девяносто семь миллионов сто шестьдесят 

девять тысяч восемьсот пять) тенге 40 (сорок) тиын, составляющую 16,453069215011% 

от консолидированного чистого дохода Общества, приходящегося на акционеров по 

итогам 2021 года направить на выплату дивидендов; оставшуюся сумму чистого дохода 

за 2021 год в размере 1 015 564 298 950,4 (один триллион пятнадцать миллиардов 

пятьсот шестьдесят четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч девятьсот 

пятьдесят) тенге 40 (сорок) тиын оставить в распоряжении Общества; 3) размер 

дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества - 327 (триста двадцать семь) 

тенге 80 (восемьдесят) тиын. 2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих 

право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут 11 мая 2022 года. 3. 

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям на 12 мая 2022 года. 4. 

Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 45 (сорока пяти) календарных дней 

с момента принятия решения о выплате дивидендов путем безналичного перечисления 

на счета акционеров. 5. Обществу осуществить выплату дивидендов в денежной форме 

путем безналичного перевода на банковские счета акционеров Общества, имеющих 

право на получение дивидендов. 6. Принять к сведению информацию об обращениях 

акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2021 году и итогах их 

рассмотрения. 7. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики 

Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 2.2.1 и 2.2.4 Договора настоящее 

решение считать решением лица, владеющего всеми голосующими акциями Общества.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) 

қорытындысын көрсетумен

1. Қоса беріліп отырған: 1) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі - Қоғам) 2021 жылғы 

жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және жеке); 2) Қоғамның (010000, Нқ 

қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Зүбаржат орамы» әкімшілік 

ғимараты, БСН 020240000555, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тағы ЖСК 

KZ356010111000002033, SWIFT BIC: HSBKKZKX) 2021 жылғы 1 215 561 468 755,8 (бір 

триллион екі жүз он бес миллиард бес жүз алпыс бір миллион төрт жүз алпыс сегіз мың 

жеті жүз елу бес) теңге 80 (сексен) тиын мөлшердегі таза кірісін бөлудің келесі тәртібі: 

Қоғамның шоғырландырылған кірісінің 16,453069215011% құрайтын 199 997 169 805,4 

(жүз тоқсан тоғыз миллиард тоғыз жүз тоқсан жеті миллион жүз алпыс тоғыз мың сегіз 

жүз бес) теңге 40 (қырық) тиын дивидендтер төлеуге жіберілсін; таза кірістің 1 015 564 

298 950,4 (бір триллион он бес миллиард бес жүз алпыс төрт миллион екі жүз тоқсан 

сегіз мың тоғыз жүз елу) теңге 40 (қырық) тиын мөлшеріндегі қалған сома Қоғамның 

иелігінде қалдырылсын; 3) Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің 

мөлшері– 327 (үш жүз жиырма жеті) теңге 80 (сексен) тиын. 2. 2022 жылғы 11 

мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша дивидендтер алуға құқығы бар 

Қоғам акционерлерінің тізімі тіркелсін. 3. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуді 

бастау күні болып 2021 жылғы 12 мамыр белгіленсін. 4. Қоғам дивидендтерді Қоғамның 

акционерлерінің банктік шоттарына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы ақшалай 

нысанда дивидендтер төлеу жүзеге асырылсын. 5. Қоғам дивидендтер алуға құқығы бар 

Қоғам акционерлерінің банктік шоттарына ақша аудару арқылы дивидендтерді қолма-

қол төлейді. 6. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2021 

жылғы әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат 

назарға алынсын. 7. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

35-бабының 4 және 5-тармақтарына және Шарттың 2.2.1 және 2.2.4-тармақтарына 

сәйкес осы шешім Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлғаның 

шешімі болып саналсын.

5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества 

(участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной 

реорганизации эмитента его дочерних организаций

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату 

немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического 

лица

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы

1 место нахождения

орналасқан жері

3

1



Диканбаев М.А.

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 

единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған 

шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Исп. Нурыш Нурдаулет Мухамедиярович

Тел. 78 63 41

Директор финансового 

департамента

1


