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     1.  2020  жылғы  27  мамырда  «ҚазТрансОйл»  АҚ  жылдық  компания
акционерлерінің  жалпы  жиналысы  сырттай  дауыс  беру  арқылы  2019  жылға
«ҚазТрансОйл»  АҚ  жай  акциялар  бойынша  дивидендтер  төлеу  туралы  шешім
қабылдады. 
     2. Дивидендтер төленетін кезең - 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды
қоса алғанда. 
     3. Бір жай акцияға дивиденд мөлшері - 118 (жүз он сегіз) теңге. 
     4.  «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлеріне дивидендтер түрінде төлеуге жататын
қаражаттың жалпы сомасы – 45 386 115 682 (қырық бес миллиард үш жүз сексен
алты миллион бір жүз он бес мың алты жүз сексен екі) теңге. Оның ішінде: 2019
жылғы таза табыстың 100% - 45 121 438 000 (қырық бес миллиард бір жүз жиырма
бір миллион төрт жүз отыз сегіз  мың) теңге және өткен жылдардың бөлінбеген
пайдасының бөлігі - 264 677 682 (екі жүз алпыс төрт миллион алты жүз жетпіс жеті
мың алты жүз сексен екі) теңге. 
     5.  «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлеріне дивидендтер түрінде төлеуге жататын
қаражаттың жалпы сомасы – 45 386 115 682 (қырық бес миллиард үш жүз сексен
алты миллион бір жүз он бес мың алты жүз сексен екі) теңге. 
     6.  2019  жылдың  қорытындылары  бойынша  «ҚазТрансОйл»  жай  акциялары
бойынша дивидендтер алуға құқы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі
2020 жылғы 3 маусымдағы 00 сағат 00 минуттегі жағдай бойынша тіркелді. 
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«ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша

2020 жылғы 18 маусымнан бастап 25 маусымды қоса алғанда төленген
дивидендтер туралы хабарлайды

Бас директордың орынбасары Ж. Махин
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    1. 27 мая 2020 года годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл»
посредством заочного  голосования  принято  решение  о  выплате  дивидендов  по
простым акциям АО «КазТрансОйл» за 2019 год. 
 

2. Период, за который выплачиваются дивиденды – с 1 января по 31 декабря 2019
года.
 

3. Размер дивиденда на одну простую акцию – 118 (сто восемнадцать) тенге.
 

4. Общая сумма средств, подлежащая выплате в виде дивидендов акционерам АО
«КазТрансОйл» – 45 386 115 682 (сорок пять миллиардов триста восемьдесят шесть
миллионов сто пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят две) тенге. В том числе:
100% чистого дохода за  2019 год -  45  121 438 000 (сорок пять  миллиардов сто
двадцать  один  миллион  четыреста  тридцать  восемь  тысяч)  тенге  и  часть
нераспределенной прибыли прошлых лет - 264 677 682 (двести шестьдесят четыре
миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят две) тенге.
 

5.  Общая  сумма  средств,  выплаченных  в  виде  дивидендов  акционерам  АО
«КазТрансОйл» – 45 386 115 682 (сорок пять миллиардов триста восемьдесят шесть
миллионов сто пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два) тенге.
 

6.  Список  акционеров  АО  «КазТрансОйл»,  имеющих  право  на  получение
дивидендов  по  простым  акциям  АО  «КазТрансОйл»  по  итогам  2019  года,
зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 3 июня 2020 года.
 

 
     
     
     
     
     
     

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
    050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,

    северная башня МФК «Almaty Towers», 8 этаж;
    Телефон: +7 (727) 237 53 00

    Факс: +7 (727) 296 64 02

АО «КазТрансОйл» сообщает о выплате с 18 по 25 июня 2020 года дивидендов
по простым акциям АО «КазТрансОйл» за 2019 год

Заместитель генерального директора Ж. Махин
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    1. On the 27 of May, 2020 through an absentee voting at the Annual General Meeting of
KazTransOil JSC Shareholders it was decided to pay dividends on ordinary shares of
KazTransOil JSC for 2019.
 

2. The period for which dividends are paid - from January 1 to December 31, 2019.
 

3. The amount of the dividend per ordinary share is 118 (one hundred and eighteen)
tenge.
 

4.  The  total  amount  of  funds  payable  in  the  form of  dividends  to  shareholders  of
KazTransOil JSC is 45 386 115 682 (forty five billion three hundred eighty six million one
hundred fifteen thousand six hundred eighty two) tenge. Out of which: 100% of net income
for 2019 - 45 121 438 000 (forty five billion one hundred twenty one million four hundred
thirty eight thousand) tenge and part of the retained earnings of previous years - 264 677
682 (two hundred sixty four million six hundred seventy seven thousand six hundred
eighty two) tenge.
 

5.  The  total  amount  of  funds  paid  in  the  form  of  dividends  to  KazTransOil  JSC
shareholders - 45 386 115 682 (forty five billion three hundred eighty six million one
hundred fifteen thousand six hundred eighty two) tenge.
 

6. The list of KazTransOil JSC shareholders having the right to receive dividends on
ordinary shares of KazTransOil JSC according to the results of 2019 is fixed at 00:00 on
the 3 of June, 2020.
 

 

    Kazakhstan Stock Exchange JSC
    280 Bayzakov str., 050040, Almaty,

    8th floor, Northern tower of Multifunctional
    Complex Almaty Towers;

    Phone: +7 (727) 237 53 00
    Fax: +7 (727) 296 64 02

    KazTransOil JSC announces payment of dividends on KazTransOil JSC ordinary
shares for 2019 from June 18 to June 25, 2020

Deputy General Director Zh. Makhin
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