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«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын «Нұрбанк» АҚ Басқарма 

төрағасы Эльдар Рашитович Сарсенов ашты, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына 

қатысушылармен сəлемдесті жəне күн тəртібінде көрсетілген бірқатар мəселелерді шешу 

үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен (19.04.2018 жылғы №32-(18) 

Хаттама) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылғанын 

хабарлады. 

Э.Р. Сарсенов «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына 

қатысушыларды тіркеу аяқталған сəтте «Нұрбанк» АҚ-ның дауысқа қатысатын жай 

акцияларының 94,89 %-ын құрайтын, жиынтығында 9 988 978 дауысқа қатысатын жай 

акциясына ие 7 акционері мен олардың өкілдері тіркелгенін хабарлады. 

Осылайша, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 

45-быбының 1-тармағында белгіленген  акционерлердің жалпы жиналысын өтті деп тану 

үшін қажет жəне күн тəртібінің мəселелері бойынша шешім қабылдау үшін құқылы кворум 

қамтамасыз етілді. Соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысын ашық деп санау 

жəне мəселелерді қарауды бастау ұсынылды.  

 

2.  ХАБАРЛАМА  

Э.Р. Сарсенов «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу 

туралы хабарлама «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 

41-быбының 2-тармағына сəйкес əрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы 

акционерлердің назарына жеткізілді, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ-ның www.nurbank.kz.  ресми 

WEB-сайтында жарияланды деп хабарлама жасады. Хабарламаларда акционерлердің 

жалпы жиналысында қаралатын жəне акционерлердің жылдық жалпы жиналысында 

шешімдер қабылдануы тиіс күн тəртібінің мəселелері баяндалған. 

 

3. ДАУЫС БЕРУ ФОРМАСЫ 

Э.Р. Сарсенов жиналыста акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібінің 

мəселелері бойынша «бір акция – бір дауыс», процедуралық мəселелер бойынша «бір 

акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру формасын таңдауды ұсынды. 

Дауыс беруге 7 дауыс қатысты. 

Дауыс берудің қорытындысы: 
«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 дауыс. 

«ҚАРСЫ» -   жоқ. 
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. 

 

Э.Р. Сарсенов дауыс берудің нəтижелері бойынша: жалпы жиналыстың күн тəртібінің 

мəселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жəне жалпы жиналыста 

процедуралық мəселелерді қарау кезінде «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша 

ашық дауыс беру формасы таңдалсын деп шешілгенін хабарлады. 

4.  ЖИНАЛЫСТЫҢ ТӨРАЙЫМЫ 

Э.Р. Сарсенов жылдық жалпы жиналыстың Төрайымы етіп Заң департаментінің 

директоры Алия Кенесбаевна Кожахметованы сайлауды ұсынды.  

Ұсыныс дауысқа салынды. 

«ЖАҚТАЙДЫ»:   
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1. «JP Finance group» ЖШС – 1 дауыс; 

2. «OILTRADELTD» ЖШС –1 дауыс; 

3. «Гелиос» ЖШС – 1 дауыс; 

4. «International  Trade & Service» ЖШС – 1 дауыс;  

5. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ – 1 дауыс; 

6. «Нұрбанк» АК-ның «Нұрлизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс; 

7. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ – 1 дауыс. 

 

Дауыс берудің қорытындысы: 
«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 дауыс. 

«ҚАРСЫ» -   жоқ. 
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. 

 

Акционерлер Алия Кенесбаевна Кожахметованы акционерлердің жалпы 

жиналысының төрайымы (бұдан əрі – Жиналыс төрайымы) деп сайлады. 

5. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ХАТШЫСЫ 

Жиналыс төрайымы күн тəртібінің мəселелері бойынша дауыс беру кезінде 

дауыстарды санау міндеттемесімен жəне акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын 

дайындау үшін жауапты ретінде Жиналыс хатшысы етіп «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік 

хатшысы Данара Рымбаевна Тлегенованы сайлауды ұсынды.   

Жиналыс төрайымы ұсынысты дауысқа салды. 

«ЖАҚТАЙДЫ»:   

1. «JP Finance group» ЖШС – 1 дауыс; 

2. «OILTRADELTD» ЖШС –1 дауыс; 

3. «Гелиос» ЖШС – 1 дауыс; 

4. «International  Trade & Service» ЖШС – 1 дауыс;  

5. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ – 1 дауыс; 

6. «Нұрбанк» АК-ның «Нұрлизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс; 

7. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ – 1 дауыс. 
 

Дауыс берудің қорытындысы: 
«ЖАҚТАЙДЫ» - 7 дауыс. 

«ҚАРСЫ» -   жоқ. 
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. 

 

Акционерлер Данара Рымбаевна Тлегенованы күн тəртібінің мəселелері бойынша 

дауыс беру кезінде дауыстарды санау үшін жəне акционерлердің жалпы жиналысының 

хаттамасын дайындау үшін жауапты етіп бір дауыспен Жиналыс хатшысы етіп сайлады. 

6. КҮН ТƏРТІБІ 

Акционерлерге жиналыстың күн тəртібін толықтыру бойынша ұсыныстардың болуы 

туралы хабарлау үшін Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің 

төрайымы Раушан Зейнуллаевна Ержановаға сөз берді. «Нұрбанк» АҚ Директорлар 

кеңесінің төрайымы Раушан Зейнуллаевна Ержанова «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР 

Заңының 43-бабының 1-тармағында қарастырылған тəртіпте акционерлердің жалпы 
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жиналысын өткізу күніне акционерлердің жалпы жиналасының күн тəртібін өзгерту немесе 

толықтыру бойынша қандай да бір ұсыныстар түспегенін хабарлады. 

Жиналыс төрайымы акционерлерге «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңының 43-бабының 4-тармағының нормаларын түсіндірді жəне 

мақұлдауға акционерлердің жалпы жиналасының келесі күн тəртібін ұсынды: 

1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту»; 

2. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы 

есептілігін бекіту»;  

3. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін 

бекіту»; 

4. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тəртібін бекіту, 2017 жыл үшін 

«Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жəне бір жай акциясына 

есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау»; 

5. «2017 жылы «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне 

акционерлердің жүгінулері туралы жəне сол жүгінулердің қаралу қорытындылары туралы»; 

6. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар 

кеңесінің мүшелеріне жəне Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері жəне құрамы 

туралы хабарлау». 

 

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы 

жиналысының күн тəртібін бекіту туралы мəселені дауысқа салды.  

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты. 

Дауыс берудің қорытындысы: 
«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан 

акциялардың  жалпы санының 100%-ы; 

«ҚАРСЫ» -   жоқ;  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.  

 

Жиналыс төрайымы дауыс берудің нəтижелері бойынша: акционерлердің 
жылдық жалпы жиналысының келесідей күн тəртібі бекітілсін деген шешім 
қабылданғанын хабарлады: 
1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту»; 

2. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы 

есептілігін бекіту»;  

3. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін 

бекіту»; 

4. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тəртібін бекіту, 2017 жыл үшін 

«Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жəне бір жай акциясына 

есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау»; 

5. «2017 жылы «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне 

акционерлердің жүгінулері туралы жəне сол жүгінулердің қаралу қорытындылары туралы»; 

6. «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар 

кеңесінің мүшелеріне жəне Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері жəне құрамы 

туралы хабарлау». 

 

Жиналыс төрайымы күн тəртібінің «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық 

шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту» жөніндегі екінші мəселесі бойынша 

«Нұрбанк» АҚ-ның Бас бухгалтері Альфия Исхаковна Филатоваға сөз берді. А.И. Филатова 
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«Нұрбанк» АҚ-ның аяқталған 2017 жылғы негізгі қаржылық көрсеткіштерімен 

таныстырды. 

А.И. Филатова акционерлердің назарына келесі ақпаратты жеткізді: «Акционерлік 

қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабына сəйкес қоғамның 

жылдық қаржы есептілігі акционерлердің  жыл сайынғы жалпы жиналысында бекітіледі. 

Шоғырландырылмаған жылдық жекелеген қаржы есептілігі қаржы есептілігінің 

халықаралық стандарттарына сəйкес жасалды. 2017 жылдың шоғырландырылмаған 

жылдық жекелеген қаржы есептілігі тəуелсіз аудиторлардың есебімен қоса Хаттамаға 

тіркелді (№1 Қосымша).  

Бұл мəселе бойынша «Нұрбанк» АҚ қызметінің 2017 жылдың 12 айының 

қорытындысы туралы ақпарат беріледі. Аудиттелген шоғырландырылмаған жылдық 

жекелеген қаржы есептілігі қорытындысы бойынша баланс валютасы – 342 782 900 мың 

теңгені құрайды. 2017 жылы таза табыс – 518 568 мың теңгені құрайды. Бір жай акция үшін 

табыс - 49 теңге 26 тиынды құрайды. 

Жиналыс төрайымы акционерлерге жəне акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға 

сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тəртібінің мəселесі бойынша сұрақтар мен комментарийлер 

түспеді. 

 Жиналыс төрайымы күн тəртібінің 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық 

шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы есептілігін бекіту жөніндегі екінші мəселесін 

дауысқа салды. 

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты. 

Дауыс берудің қорытындысы: 
«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан 

акциялардың  жалпы санының 100%-ы; 

«ҚАРСЫ» -   жоқ;  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.  

 

Жиналыс төрайымы: 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық 
шоғырландырылмаған қаржы (жекелеген) есептілігі бекітілсін деген шешім 
бірауыздан қабылданғанын хабарлады. 

Жиналыс төрайымы күн тəртібінің «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның 

шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы» үшінші мəселесі бойынша 

«Нұрбанк» АҚ-ның Бас бухгалтері Альфия Исхаковна Филатоваға сөз берді. 

А.И. Филатова акционерлердің назарына келесі ақпаратты жеткізді: 

Шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі қаржы есептілігінің халықаралық 

стандарттарына сəйкес жасалды. 

«Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі қаржы есептілігінің 

халықаралық стандарттарына сəйкес жасалды. Шоғырландырылмаған жылдық қаржы 

есептілігін «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық компаниясы растаған. Шоғырландырылған 

жылдық қаржы есептілігіне «Нұрбанк» АҚ қаржы есептілігі мен оның еншілес 

ұйымдарының қаржы есептіліктері кіреді. Аудит жүргізілген шоғырландырылған 

есептіліктің қорытындысы бойынша баланс валютасы 343 637 778 мың теңгені құрайды. 

2017 жылы таза пайда 1 271 512 мың теңгені құрайды. Бір жай акцияға пайда 120 теңге            

79 тиынды құрайды. 

 «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі «Нұрбанк» АҚ аудиттелген шоғырландырылған 

қаржы есептілігін алдын ала қарап шығып, оны бекіту үшін "Нұрбанк" АҚ акционерлерінің 
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жалпы жиналысына ұсынған. «Нұрбанк» АҚ–ның шоғырландырылған жылдық қаржы 

есептілігі тəуелсіз аудиторлардың есебімен қоса Хаттамаға тіркелді (№2 Қосымша). 

 Жиналыс төрайымы акционерлерге жəне акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға 

сұрақтар қоюды ұсынды. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ акционерінің өкілі 

баяндамашыға «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылмаған (жекелеген) қаржы 

есептілігін жасақтау құрылымы туралы сұрақ қойды. А.И. Филатова толық қамтыған жауап 

берді. 

 Жиналыс төрайымы күн тəртібінің 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық 

шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту жөніндегі үшінші мəселесін дауысқа салды. 

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты. 

Дауыс берудің қорытындысы: 
«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беретін акция, дауыс беруге қатысқан 

акциялардың  жалпы санының 100%-ы; 

«ҚАРСЫ» -   жоқ;  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.  

 

Жиналыс төрайымы: 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық 
шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін деген шешім бірауыздан 
қабылданғанын хабарлады. 

 

Жиналыс төрайымы күн тəртібінің «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын 

бөлу тəртібін бекіту, 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша 

дивидендтер төлеу жəне бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім 

қабылдау» жөніндегі төртінші мəселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Қаржы директоры-

Басқарма мүшесі Ришат Сельмарович Жаканбаевқа сөз берді. 

Р.С. Жаканбаев «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңының 36-бабына сəйкес аталған мəселені қарау акционерлердің жалпы жиналысының 

ерекше құзыретіне жатқызылған.  

2017 жылғы қызметтің қорытындылары бойынша Банктің шоғырландырылмаған 

қаржылық есептілігі бойынша пайда 342 782 900 мың теңгені құрады.  

Банктерге өз капиталын арттыру бойынша қойылатын талаптарға сəйкес бөлінбеген 

таза пайда банктің өз капиталын арттырудың негізгі көздерінің бірі болып табылады.  

Соған байланысты Банктің 518 568 мың теңге мөлшеріндегі таза пайдасын бөлмей 

қалдыру жəне «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» шотына 

жіберу ұсынылады.   

Жиналыс төрайымы акционерлерге жəне акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға 

сұрақтар қоюды ұсынды. Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ акционерінің өкілі 

баяндамашыға «Нұрбанк» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу мерзімінің жоспары 

туралы сұрақ қойды. Р.С. Жаканбаев қатысушыларға жақын арада Банктің өз меншікті 

капиталын арттыру қажеттілігінің экономикалық негіздемелерін жеткізді.   

Жиналыс төрайымы күн тəртібінің «2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын 

бөлу тəртібін бекіту, 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша 

дивидендтер төлеу жəне бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы» шешім 

қабылдау жөніндегі төртінші мəселесін дауысқа салды. 

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты. 

Дауыс берудің қорытындысы: 
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«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың  

жалпы санының 99,51%-ы; 

«ҚАРСЫ» -   жоқ;  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан 

акциялардың  жалпы санының 0,49%-ы.  

 

Жиналыс төрайымы: Банктің 518 568 мың теңге мөлшеріндегі таза пайдасын 
бөлмей қалдыру жəне «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» 
шотына жіберу, 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер 
есептемеу жəне төлемеу туралы» шешім басым дауыспен қабылданғанын хабарлады. 

Жиналыс төрайымы күн тəртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды 

тұлғаларының əрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы жəне сол жүгінулердің 2017 

жылы қаралу қорытындылары туралы мəселені қарау туралы» жөніндегі бесінші мəселесі 

бойынша Банктің Корпоративтік хатшысы Данара Рымбаевна Тлегеноваға сөз берді. 

Д.Р. Тлегенова акционерлерге «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңының 35-бабының 2-тармағына сəйкес акционерлердің жылдық 

жалпы жиналысында лауазымды тұлғалардың əрекеттеріне акционерлердің жүгінулері 

туралы жəне сол жүгінулердің қаралу қорытындылары қаралатынын хабарлады.  2017 

жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның жəне оның лауазымды тұлғаларының 

əрекеттеріне жүгінулер түспегенін хабарлады.  

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына 

келесідей шешім жобасы ұсынылады:  2017 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның жəне 

оның лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алынсын. 

Жиналыс төрайымы күн тəртібінің бесінші мəселесі «Нұрбанк» АҚ-ның, оның 

лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы жəне сол 

жүгінулердің 2017 жылы қаралу қорытындылары туралы мəселені қарау жөніндегі шешімді 

дауысқа салды. 

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты. 

Дауыс берудің қорытындысы: 

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978  дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан 

акциялардың  жалпы санының 100 %-ы; 

«ҚАРСЫ» -   жоқ;  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.  

 

Жиналыс төрайымы: 2017 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның жəне оның 
лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алынсын деген 
шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады. 

Жиналыс төрайымы күн тəртібінің «2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне 

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жəне Басқармасының мүшелеріне 

сыйақының мөлшері жəне құрамы туралы хабарлау туралы» жөніндегі алтыншы мəселесі 

бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрайымы Раушан Зейнуллаевна 

Ержановаға сөз берді. Р.З. Ержанова акционерлерге «Акционерлік қоғамдар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабының 2-тармағына сəйкес акционерлердің 

жыл сайынғы жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің төрағасы қоғамның 

акционерлеріне Директорлар кеңесінің жəне Банк Басқармасының мүшелеріне есептелген 

сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлайтыны жайында сөйледі. 
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Р.З. Ержанова «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жəне Басқармасының 

мүшелеріне 2017 жыл үшін төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты 

ұсынды. Сыйақы құрамына: Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тəуелсіз директорларға 

тиесілі сыйақы, сондай-ақ еңбек келісімшарты бойынша Басқарма мүшелеріне төленген 

жалақы жəне əлеуметтік төлемдер кіретін. 2017 жылдың ішінде Директорлар кеңесі мен 

Басқарма мүшелеріне 120 194 мың теңге мөлшерінде сыйақы есептелген, ол мыналардан: 

Басқарма мүшелерінің - 106 648 мың теңге мөлшеріндегі жалақысы мен əлеуметтік 

төлемдерінен; Директорлар кеңесінің мүшелері – тəуелсіз директорларының – 10 546 мың 

теңге жалақысынан құралған.  

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына 

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2017 жыл үшін 

сыйақы мөлшері мен құрамы туралы» ақпаратты назарға алу ұсынылады.  

Жиналыс төрайымы акционерлерге жəне акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға 

сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тəртібінің мəселесі бойынша сұрақтар мен комментарийлер 

түспеді.  

Жиналыс төрайымы күн тəртібінің «2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне 

«Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жəне Басқармасының мүшесіне 

сыйақының мөлшері жəне құрамы туралы» алтыншы мəселесін дауысқа салды». 

Дауыс беруге 9 988 978 дауыс қатысты. 

Дауыс берудің қорытындысы: 

«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан 
акциялардың  жалпы санының 100%-ы; 

«ҚАРСЫ» -   жоқ;  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.  

 

Жиналыс төрайымы: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен 
Басқармасының мүшелеріне 2017 жыл үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы 
ақпарат назарға алынсын деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады. 

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы 

жиналысының күн тəртібі аяқталғаны, барлық мəселелер қаралғаны жəне олар бойынша 

шешім қабылданғаны туралы жариялады, жиналысты жабуды ұсынды жəне осы ұсынысты 

дауысқа салды. 

Бұл мəселе бойынша дауыс беру «бір акционер» – «бір дауыс» қағидаты бойынша 

жүзеге асырылады. 

«ЖАҚТАЙДЫ»:   

1. «JP Finance group» ЖШС – 1 дауыс; 

2. «OILTRADELTD» ЖШС –1 дауыс; 

3. «Гелиос» ЖШС – 1 дауыс; 

4. «International  Trade & Service» ЖШС – 1 дауыс;  

5. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ – 1 дауыс; 

6. «Нұрбанк» АК-ның «Нұрлизинг» Лизингі компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс; 

7. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ – 1 дауыс. 
 

Дауыс берудің қорытындысы: 
























