
№
№ 

п.п.

1 2

время проведения общего собрания акционеров (участников) 

эмитента

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы 

жиналысының өткізу уақыты

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,

Астана 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»

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

27.10.2022

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент 

жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні

с / басталу / from 

(HH:MM)

15:00

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

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

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны Қазақстан Республикасы, Астана қ., көш. Сығанақ, 17/10, 25 қабат, бейнеконференция

3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) 

эмитента

7. Об утверждении дивидендной политики АО НК "КазМунайГаз" и утверждении 

методики определения стоимости акций АО НК "КазМунайГаз" при их обратном выкупе

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне 

енгізілген мәселелер

7. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның дивидендтік саясатын бекіту және оларды кері сатып алу 

кезінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларының құнын айқындау әдістемесін бекіту 

туралы.

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), 

с указанием итогов (результатов) голосования

Утвердить: 1) дивидендную политику АО НК "КазМунайГаз" согласно Приложению №11 

к настоящему протоколу; 2) методику определения стоимости акций АО НК 

"КазМунайГаз" при их обратном выкупе согласно Приложению №12 к настоящему 

протоколу. 2. Председателю Правления АО НК "КазМунайГаз" (Мирзагилев М.М.) 

принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. В соответствии 

с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и 

Договором о передаче в доверительное управление акций акционерного общества 

"Национальная компания "КазМунайГаз" от 12 октября 2015 года № 505НБ/529-И, 

заключенным между АО "Самрук-Қазына" и РГУ "Национальный Банк Республики 

Казахстан", настоящее решение считать решением лица, владеющего всеми 

голосующими акциями АО НК "КазМунайГаз".



Д. Карабаев

1

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

4

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында 

қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Бекітілсін: 1) осы Хаттаманың №11 қосымшасына сәйкес «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 

дивидендтік саясаты; 2) осы Хаттаманың №12 қосымшасына сәйкес оларды кері сатып 

алу кезінде «ҚазМұнайГаз»ҰК АҚ акцияларының құнын айқындау әдістемесі. 2. 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы (М М. Мырзағалиев) осы шешімнен 

туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын. 3. «Акционерлік қоғамдар туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4 және 5-тармақтарына және «Самұрық-

Қазына» АҚ мен «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ арасында жасалған 

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының акцияларын сенімгерлік 

басқаруға беру туралы 2015 жылғы 12 қазандағы № 505НБ/529-И шартымен осы шешім 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның 

шешімі болып есептелсін.

2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы

1 место нахождения

орналасқан жері

3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН

4 форма реорганизации эмитента

эмитентті қайта құрудың нысаны 

6 иные сведения при необходимости Нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер Жоқ

5 условия реорганизации эмитента

эмитентті қайта құрудың шарттары

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. +7 7172 78 63 41

Заместитель председателя Правления по 

экономике и финансам


