БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ТІЗІЛІМІ
РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
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№ 9760434

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета)

Эмитент/басқарушы компания туралы мәлімет
Сведения об эмитенте/управляющей компании
Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы
Полное наименование на государственном или русском языке
Орналасқан жері
Место нахождения
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации)
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні
БCН
БИН
Бағалы қағаздар шығарылымы туралы мәлімет
Сведения о выпуске ценных бумаг
Бағалы қағаздар түрі, ISIN/IDR талап ету құқықтары, инвестициялық пай қорының атауы
Вид, ISIN ценных бумаг/IDR прав требования, наименование паевого инвестиционного фонда
Жарияланған бағалы қағаздар саны
Количество объявленных ценных бумаг
Орналастырылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)
Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом)
Дауыс беретін бағалы қағаздар саны
Количество голосующих ценных бумаг
Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг

(есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
ГОРОД АЛМАТЫ, УЛ. КАРАСАЙ БАТЫРА, 98, АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН, 050012
21.01.2010 37167-1910-АО
001240001720

АКЦИИ ПРОСТЫЕ KZ1C00000637
22000000
15551543
15301543
250000

Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны
Количество ценных бумаг, невостребованных держателями

0

Эмитент сатып алған талап ету құқықтарының саны
Количество выкупленных эмитентом прав требования

0

Бағалы қағаздар мәртебесі
Статус ценных бумаг

В ОБРАЩЕНИИ
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Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәлімет
Сведения о держателях ценных бумаг

Тегі, есімі, әкесінің
есімі (болған кезде)
/Заңды тұлғаның
атауы
№

1

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)/
Наименование
юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ХОЛДИНГ
"БАЙТЕРЕК"

Жеке тұлғаның жеке басын
куәландыратын құжаттың
немесе заңды тұлғаның
тіркелуін растайтын
құжаттың деректемелері
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
физического лица или
документа,
подтверждающего
регистрацию юридического
лица

СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЮР
ЛИЦА, МИНИСТЕРСТВО
ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН 46193-1901АО 2013-05-28

Ұстаушының жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген бағалы қағаздар саны

ЖСН/
БСН
ИИН/
БИН

Жеке
шоттың/қосалқы
шоттың нөмірі

ISIN

№ лицевого
счета/субсчета
держателя

жалпы саны
общее
количество

130540020197

1025700388

ЖСН/
БСН
ИИН/
БИН

Соотношение количества ценных
бумаг, принадлежащих
держателю ценных бумаг, к
количеству ценных бумаг
эмитента, (%)

Количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) держателя

KZ1C00000637

Жиыны
Итого
Ұстаушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет
Сведения об ограничении прав держателей
Тегі, есімі, әкесінің есімі (болған кезде)
/Заңды тұлғаның атауы
№
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/
Наименование юридического лица

Бағалы қағаздар ұстаушысына
тиесілі бағалы қағаздар санының
эмитенттің бағалы қағаздар
санына арақатынасы, (%)

Операция түрі
Вид операции

ISIN

оның ішінде
ауыртпалықтан
бос
в том числе,
свободные от
обременения

оның ішінде
ауыртпалық
салынған

оның ішінде
сенімді
басқаруға
берілген

оның ішінде
оқшауланған
в том числе
блокированныее

в том числе
обремененные

в том числе
переданные в
доверительное
управление

орналастырылғ
андарға

дауыс
беретіндерге

к размещенным

к голосующим

15301543

15301543

0

0

0

98,39244247

100

15301543

15301543

0

0

0

98

100

Бағалы қағаздар саны
Количество ценных бумаг

Негіздеме
Основание
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