
 

 
 
 
 

          АО «Казахстанская фондовая биржа» 
          050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (7272) 37-53-00

          
ЗАЯВКА 

          
       Настоящим АО "Казахтелеком" направляет текст информационного сообщения на русском, 
казахском и английском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 
            

№ 
№ 

п.п. 
Показатель / Көрсеткіш   

/ Indicator 
Содержание информации / Ақпарат мазмұны  

/ Information content 

1 2 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 
Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)
1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров 

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
Name of the issuer body that made a decision General Shareholders' Meeting 

2 дата проведения общего собрания акционеров (участников) 
эмитента / дата решения единственного акционера (участника) 
эмитента 

30.04.2020 
  

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын 
өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім 
қабылдаған күні

  

Date of the General Meeting of Shareholders (Participants) of the 
Issuer / date of the decision of the Sole Shareholder (Participant) of 
the Issuer 

  

  время проведения общего собрания 
акционеров (участников) эмитента

с / басталу / from 
(HH:MM) 

12:00 
Пример / мысал / 
example: 09:00, 14:30 

эмитент акционерлерінің 
(қатысушылардың) жалпы 
жиналысының өткізу уақыты 
time of the general meeting of 
shareholders (members) of the issuer 

место проведения общего собрания акционеров (участников) 
эмитента 

г. Нур-Султан, ул. Сауран, 12, зал заседаний АО 
«Казахтелеком» 

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы 
жиналысының өткізу орны 

Нұр-Султан қ., Сауран көшесі, 12 мекенжайындағы 
«Қазақтелеком» АҚ мәжіліс залында

venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer Nur-Sultan city, 12 Sauran street, Kazakhtelecom JSC 
meeting hall



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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности 
АО «Казахтелеком» за 2019 год. 
2. О порядке распределения чистой прибыли АО 
«Казахтелеком» за 2019 год. 
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО 
«Казахтелеком». 
4. О внесении изменения в Положение о Совете 
директоров АО «Казахтелеком». 
5. Об обращениях акционеров на действия Общества 
и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 
жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 

 1. «Қазақтелеком» АҚ 2019 жылғы қаржылық 
есептілігін бекіту туралы. 
2. «Қазақтелеком» АҚ 2019 жылғы таза пайдасын 
бөлу тәртібі туралы. 
3. «Қазақтелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы. 
4. «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы 
ережеге өзгеріс енгізу туралы. 
5. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды 
тұлғаларының іс-әрекетіне қатысты өтініштері және 
оларды қарау қорытындылары туралы.

issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders 
(members) of the issuer 
 
 
  

1.On the approval of the 2019 Kazakhtelecom JSC’s 
annual financial statements. 
2.On the procedure of net income distribution of 
Kazakhtelecom JSC for 2019. 
3. On introducing amendments and addendums to the 
Charter of Kazakhtelecom JSC. 
4. On introducing an amendment to the Provision on the 
Board of Directors of Kazakhtelecom JSC. 
5. On the shareholders’ claims regarding the actions of 
the Company and the Company’s executives and the 
outcome of the consideration thereof.

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного 
общества (участников), с указанием итогов (результатов) 
голосования 

По результатам голосования решения приняты по 
вопросам 1, 2, 3, 4, 5: 
1. Об утверждении годовой финансовой 
отчетности АО «Казахтелеком» за 2019 год: 
Утвердить годовую финансовую отчетность 
(консолидированную и отдельную) АО 
«Казахтелеком» за 2019 год, согласно приложениям 1 
- 4 к настоящему решению. 
2. О порядке распределения чистой прибыли АО 
«Казахтелеком» за 2019 год: 
1.Утвердить следующий порядок распределения 
чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2019 год: 
15% от консолидированного чистого дохода, 
составляющего 57,086,449,000 (пятьдесят семь 
миллиардов восемьдесят шесть миллионов четыреста 
сорок девять тысяч) тенге направить на выплату 
дивидендов по итогам 2019 года; 
оставшуюся часть оставить в распоряжении АО 
«Казахтелеком». 
2.Утвердить размер дивидендов по итогам 2019 года 
по простым акциям в размере 778 (семьсот семьдесят 
восемь) тенге 11 (одиннадцать) тиын на 1 простую 
акцию. 
3.Зафиксировать список акционеров, имеющих право 
на получение дивидендов по итогам 2019 года, по 
состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья 
после даты проведения годового Общего собрания 
акционеров. 
4.Определить дату начала выплаты дивидендов по 
простым акциям по итогам 2019 года – следующий 
рабочий день после даты фиксации списка 
акционеров, имеющих право на получение 
дивидендов по итогам 2019 года в течение одного 
месяца.  
5.Утвердить порядок выплаты – единовременно 
одним платежом. 
6.Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям 
АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. 
Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: 
БИН 941240000193, ИИК KZ446017131000000356 в 
АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, 



Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на 
банковский счет акционера. 
3. О внесении изменений и дополнений в Устав 
АО «Казахтелеком»: 
1.Внести в Устав АО «Казахтелеком» изменения и 
дополнения, согласно приложению к настоящему 
решению.  
2.Председателю Правления АО «Казахтелеком» 
Есекееву Куанышбеку Бакытбековичу:  
1) подписать от имени акционеров изменения и 
дополнения в Устав АО «Казахтелеком»;  
2) обеспечить осуществление действий в органах 
юстиции Республики Казахстан, связанных с 
внесением изменений и дополнений в Устав АО 
«Казахтелеком», с правом передоверия своих 
полномочий другим лицам. 
4. О внесении изменения в Положение о Совете 
директоров АО «Казахтелеком»: 
Внести в Положение о Совете директоров АО 
«Казахтелеком» следующее изменение:  
в пункте 73 слова «3 (трех) дней» заменить словами 
«7 (семи) дней». 
5. Об обращениях акционеров на действия 
Общества и его должностных лиц и итогах их 
рассмотрения: 
Принять к сведению информацию об обращениях 
акционеров на действия Общества и его 
должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 
году.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 
жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің 
(нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен 

Дауыс беру нәтижелері бойынша 1, 2, 3, 4, 5 
мәселелер жөнінде шешімдер қабылданды: 
1. «Қазақтелеком» АҚ 2019 жылғы қаржылық 
есептілігін бекіту туралы: 
«Қазақтелеком» АҚ 2019 жылға жылдық қаржылық 
есептілігі (шоғырландырылған және жеке) осы 
шешімге 1-4-қосымшаларға сәйкес бекітілсін 
2. «Қазақтелеком» АҚ 2019 жылғы таза пайдасын 
бөлу тәртібі туралы: 
1.«Қазақтелеком» АҚ 2016 жылға таза пайдасын 
бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: 
57,086,449,000 (елу жеті миллиард сексен алты 
миллион төрт жүз қырық тоғыз мың) теңгені 
құрайтын шоғырландырылған таза кірісінің 15%  
2019 жыл нәтижелері бойынша дивидендтер төлеуге 
бағытталсын ; 
қалған бөлігі «Қазақтелеком» АҚ иелігінде қалсын. 
2.2019 жыл нәтижелері бойынша жай акциялар 
бойынша дивиденд көлемі 1 жай акцияға 778 (жеті 
жүз жетпіс сегіз) теңге 11 (он бір) тиын көлемінде 
бекітілсін. 
3.2019 жыл нәтижелері бойынша дивиденд алуға 
құқылы акционерлер тізімі акционерлердің жылдық 
жалпы жиналысын өткізу күнінен кейінгі бірінші 
жексенбі 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша 
тіркелсін. 
4.2019 жыл нәтижелері бойынша  жай акциялар 
бойынша дивидендтер төлемінің басталу күні – бір ай 
ішінде 2019 жыл нәтижелері бойынша дивиденд 
алуға құқылы акционерлер тізімін тіркеу күнінен 
кейінгі келесі жұмыс күні болып белгіленсін.  
5.Төлем тәртібі – бір төлеммен бір рет төлеу болып 
бекітілсін. 
6.Нұрсұлтан  қ., Есіл ауданы, Сауран көшесі, 12 
мекенжайы бойынша орналасқан, деректемелері: 
БСН 941240000193, «Қазақстанның Халық банкі» 
АҚ-дағы ЖСК KZ446017131000000356, БИК 
HSBKKZKX, Кбе16 «Қазақтелеком» АҚ акциялары 
бойынша дивидендтер төлеу нысаны –  ақшалай, 
акционердің банк шотына қолма-қол төлемсіз болып 
белгіленсін. 
3. «Қазақтелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы: 
1.Осы шешімге қосымшаға сәйкес «Қазақтелеком» 
АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін. 



2.«Қазақтелеком» АҚ Басқарма төрағасы Қуанышбек 
Бақытбекұлы Есекеев:  
1)  акционерлердің атынан «Қазақтелеком» АҚ 
Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол 
қойсын;  
2) басқа тұлғаларға өзінің өкілеттіктерін сеніп 
тапсыру құқығымен «Қазақтелеком» АҚ Жарғысына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізумен байланысты 
іс-қимылдарды Қазақстан Республикасының әділет 
органдарында жүзеге асыруды қамтамасыз етсін. 
4. «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы 
ережеге өзгеріс енгізу туралы: 
«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы 
ережеге мынадай өзгеріс енгізілсін:  
73-тармақтағы «3 (үш) күн» деген сөздер «7 (жеті) 
күн» деген сөздермен ауыстырылсын. 
5. Акционерлердің Қоғамның және оның 
лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне қатысты 
өтініштері және оларды қарау қорытындылары 
туралы: 
Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-
әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды 
2019 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат 
назарға алынсын. 

decisions made by the general meeting of the shareholders of  
(members) the joint-stock company (JSC) with the voting output 
(results) 

1, 2, 3, 4, 5 agenda topics have been approved, as per 
voting results: 
1.On the approval of the 2019 Kazakhtelecom JSC’s 
annual financial statements: 
Approve annual financial statements (consolidated and 
separate) of Kazakhtelecom JSC for 2019, according to 
Annexes 1 - 4 to this decision. 
2.On the procedure of net income distribution of 
Kazakhtelecom JSC for 2019: 
1. To approve the following procedure for distribution of 
net income of Kazakhtelecom JSC for 2019: 
15% of the consolidated net income of 57,086,449,000 
(fifty-seven billion eighty-six million four hundred and 
forty-nine thousand) tenge to be allocated for dividend 
payment according to the results of 2019; 
Leave the remaining part at the disposal of JSC 
Kazakhtelecom. 
2. To approve the amount of dividends on the results of 
2019 on ordinary shares in the amount of 778 (seven 
hundred seventy-eight) tenge 11 (eleven) tiyn per 1 
ordinary share. 
3. To record the list of shareholders entitled to receive 
dividends according to the results of the 2019 year, as of 
00 o'clock 00 minutes of the first Sunday after the date of 
the annual General meeting of shareholders. 
4. To determine the date of start of dividend payment on 
ordinary shares according to the results of 2019 - the next 
working day after the date of fixation of the list of 
shareholders entitled to receive dividends according to 
the results of 2019 within one month. 
5. Approve the payment procedure - one payment at a 
time. 
6. To approve a form of payment of dividends for stocks 
of JSC Kazakhtelecom located at the address: Nur-
Sultan, Esil district, Sauran str., 12, details: BIN 
941240000193, IIC KZ446017131000000356 in JSC 
«Halyk Bank of Kazakhstan», BIC HSBKKZKX, 
beneficiary сode 16 – cash, non-cash payment to the 
shareholder’s bank account. 
3. On introducing amendments and addendums to the 
Charter of Kazakhtelecom JSC: 
1. Make amendments and additions to the Charter of JSC 
Kazakhtelecom in accordance with the annex to this 
decision.  
2. Chairman of the Board of JSC Kazakhtelecom 
Yessekeyev Kuanyshbek Bakytbekovich:  
1) sign amendments and additions to the Charter of JSC 
Kazakhtelecom on behalf of the shareholders;  
2) ensure the implementation of actions in the bodies of 
justice of the Republic of Kazakhstan related to the 
introduction of amendments and additions to the Charter 



of JSC Kazakhtelecom, with the right to transfer their 
powers to other persons. 
4. On introducing an amendment to the Provision on 
the Board of Directors of Kazakhtelecom JSC: 
Make the following amendment to the Provision on the 
Board of Directors of the JSC Kazakhtelekom:  
In paragraph 73, the words «3 (three) days» should be 
replaced by the words «7 (seven) days». 
5. On the shareholders’ claims regarding the actions 
of the Company and the Company’s executives and 
the outcome of the consideration thereof: 
Take note of the information of shareholder's appeals to 
the actions of the Company and its officials and the 
results of their consideration in 2019.

          
              

Председатель Правления                                                                               К. Есекеев 
              

              

исп. Г. Кубайжанова 

тел.: +7 (717) 258-77-13 

  


