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 «НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ 
КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ 

ХАТТАМАСЫ  
Қоғамның атқарушы органының (Басқармасының) толық атауы жəне орналасқан 
жері:  «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 

10 «В»; 
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілен күн: 25 қыркүйек 2017 

жыл;  

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілген жер: Қазақстан 

Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В», мəжіліс залы  

Акционерлерді тіркеудің басталуы: сағат 09.00 минут; 

Акционерлерді тіркеудің аяқталуы: сағат 09.59 минут; 

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының басталуы: сағат 10.00 минут; 

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының аяқталуы: сағат 10.25 минут. 

 

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына (бұдан əрі – 

акционерлердің жалпы жиналасы/жиналыс) келесі тіркелген акционерлер қатысты:   

 

1. «JP Finance Group» ЖШС, 8 888 753 жай акцияға ие, оның атынан 13.09.2017 жылғы  

№ 4 Сенімхат негізінде іс-əрекет ететін өкілі Алимова Юлия Сергеевна; 

2. «OIL TRADE LTD» ЖШС, 480 960 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-

əрекет ететін Цаголова Фатима Николаевна; 

3. «Гелиос» ЖШС, 324 978 жай акцияға ие, оның атынан 25.09.2017 жылы берілген № 

3/1-173 Сенімхат негізінде іс-əрекет ететін Ибрагимова Лаззат Тулумгазиевна; 

4. «International  Trade & Service» ЖШС, 232 906 жай акцияларға ие, оның атынан Жарғы 

негізінде іс-əрекет ететін Маденалина Меруерт Маденалиевна; 

5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нур Лизинг» Лизингі  компаниясы» ЕҰ» ЖШС, 9 918 жай акцияға 

ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-əрекет ететін Бас директоры Мажуга Алексей 

Николаевич. 

 

 

Шақырылғандар: 
«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевна; 

«Нұрбанк» АҚ Басқарма Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитович; 

Қаржы директоры - «Нұрбанк» АҚ Басқармасының мүшесі Жаканбаев Ришат 

Сельмарович; 

Тəуекелдер департаментінің директоры Козыкеева Элиза Олжабаевна. 

Капитал басқармасының бастығы Салкенова Тауила Казизовна; 
Заң департаменті Банктік жəне басқа қызметті құқықтық сүйемелдеу басқармасының 

бастығы Еримбетова Айнур Мейрамбековна; 

«Нұрбанк» АҚ Корпоративтік хатшысы Тлегенова Данара Рымбаевна. 

 

 

 

1. КВОРУМ 
 

 «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын «Нұрбанк» АҚ 

Басқарма Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитович ашты, акционерлердің кезектен тыс 

жалпы жиналысына қатысушылармен сəлемдесті жəне күн тəртібінде көрсетілген бірқатар 

мəселелерді шешу үшін «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің бастамасымен 
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(07.09.2017 жылғы №64-(17) Хаттама) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 

жалпы жиналысы шақырылғанын хабарлады. 

Э.Р. Сарсенов «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына 

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

акцияларының жалпы санының 94,41%-ын құрайтын жиынтығында 9 937 515 дауысқа 

қатысатын жай акциясына ие 5 акционері мен олардың өкілдері тіркелгенін хабарлады. 

Осылайша, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 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 кезектен тыс жалпы жиналысын 

өткізу туралы хабарлама Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 

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. Хабарламаларда акционерлердің 

жалпы жиналысында қаралатын жəне акционерлердің жалпы жиналысында шешімдер 

қабылдануы тиіс күн тəртібінің мəселелері баяндалған. 

 
3. ДАУЫС БЕРУ ФОРМАСЫ 
 

Э.Р. Сарсенов жиналыста ашық дауыс беру формасын таңдауды, акционерлердің 

жалпы жиналысының күн тəртібінің мəселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» 

қағидаты бойынша, процедуралық мəселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» тəсілін 

ұсынды. 

Дауыс беруге 5 дауыс қатысты. 

Дауыс берудің қорытындысы: 
«ЖАҚТАЙДЫ» - 5 дауыс. 

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

 

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

тəртібінің мəселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жəне жалпы 

жиналыста процедуралық мəселелерді қарау кезінде «бір акционер – бір дауыс» қағидаты 

бойынша ашық дауыс беру формасы таңдалсын деп шешілгенін хабарлады. 

 

4.  ЖИНАЛЫСТЫҢ ТӨРАЙЫМЫ 
 

Э.Р. Сарсенов жиналыстың төрайымы етіп Заң департаменті Банктік жəне басқа 

қызметті құқықтық сүйемелдеу басқармасының бастығы Еримбетова Айнур 

Мейрамбековнаны сайлауды ұсынды.  

Ұсыныс дауысқа салынды. 

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

2. «OIL TRADE LTD» ЖШС – 1 дауыс; 

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

5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нур Лизинг» Лизингі  компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс.  

 

 
Дауыс берудің қорытындысы: 
«ЖАҚТАЙДЫ» - 5 дауыс. 

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

Акционерлер бір дауыспен Еримбетова Айнур Мейрамбековнаны 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 кезектен тыс жалпы 

жиналысының хаттамасын жəне дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы дайындау 

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

хатшысы Тлегенова Данара Рымбаевнаны сайлауды ұсынды.   

Жиналыс төрайымы дауыс беруді ұсынды. 

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

2. «OIL TRADE LTD» ЖШС – 1 дауыс; 

3. «Гелиос» ЖШС – 1 дауыс; 

4. «International  Trade & Service» ЖШС 

5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нур Лизинг» Лизингі  компаниясы» ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс.  

 

Дауыс берудің қорытындысы: 
«ЖАҚТАЙДЫ» - 5 дауыс. 

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

Акционерлер Тлегенова Данара Рымбаевнаны күн тəртібінің мəселелері бойынша 

дауыс беру кезінде дауыстарды санау үшін жəне акционерлердің кезектен тыс жалпы 

жиналысының хаттамасын дайындау жəне дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы 

дайындау үшін жауапты етіп бір дауыспен Жиналыс хатшысы етіп сайлады. 

 
6. КҮН ТƏРТІБІ 

 

Жиналыс төрайымы акционерлерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік 

қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 4-тармағының нормаларын түсіндірді жəне 

акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналасының келесі күн тəртібін мақұлдауға 

ұсынды: 

1) «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 

2) «Нұрбанк» АҚ-ның «Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың «30» маусымындағы 

№ 129 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктік секторының 

қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуы туралы; 

3) «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын атаулы купондық 

субординарлық облигацияларын шығару туралы; 

4) «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының мөлшерін арттыру туралы. 
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Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы 

жиналысының күн тəртібін бекіту туралы мəселені дауысқа салды.  

 

Дауыс беруге 9 937 515  дауыс қатысты. 

 

Дауыс берудің қорытындысы: 
«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан 

акциялардың  жалпы санының 100%-ы; 

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

 

Жиналыс төрайымы акционерлердің жалпы жиналысының келесідей күн 
тəртібі бекітілсін деген шешім қабылданғанын хабарлады: 

 
1) «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 

2) «Нұрбанк» АҚ-ның «Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың «30» маусымындағы 

№ 129 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктік секторының 

қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуы туралы; 

3) «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын атаулы купондық 

субординарлық облигацияларын шығару туралы. Оларды айырбастау шарттары жəне 

тəртібі.; 

4) «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының мөлшерін арттыру туралы. 

 

 

        Жиналыс төрайымы күн тəртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның «Ұлттық Банк Басқармасының 

2017 жылдың «30» маусымындағы № 129 Қаулысымен бекітілген Қазақстан 

Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру 

бағдарламасына» қатысуы туралы екінші мəселесі бойынша Қаржы директоры – Басқарма 

мүшесі Жаканбаев Ришат Сельмаровичке сөз берді. Ол 2015 жылы Қазақстан 

Республикасының Президенті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің алдына 

банктерге күйзеліс-тестілеу жүргізуді қамтитын еліміздің қаржы секторын сауықтыру 

бойынша тапсырма қойғанын хабарлады. Бұл тапсырманы орындау үшін Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі сол күйзеліс-тестінің əдісін жасады. Соған сəйкес 

банктердің несиелік портфелін консервативті бағалау жəне сапасыз кредиттер бойынша 

реттеу провизияларын құру болжалданады.  

         «Нұрбанк» АҚ-ның бағалауы бойынша провизияның қажет сомасын құру – Банктің 

өз капиталының азаюына əкеп соқтыруы мүмкін. Соған байланысты Банктің алдында өз 

капиталын арттыру (капиталын толықтыру) мəселесі тұр. Банктерде орын алуы мүмкін 

капиталдың жетпей қалу мəселесін түсіне отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі əлеуметтік маңызды банктерге қаржылық көмек көрсету бағдарламасын (Қазақстан 

Республикасының банктер секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасы) 

жасады.  

          Осы Бағдарламаның аясында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өз 

капиталының құрамына енгізу критерийлеріне сəйкес келетін  субординарлық қарыздың 

шарттарымен ақша қаражаттарын беру арқылы банктерді қаржылық қолдау механизмін 

іске асыратын болады. Бұл ретте субординарлық қарыз деп Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі банктерден жылдығы 4% сыйақы мөлшерлемесімен, қарызды 15 жыл 

өткеннен кейін өтеу міндеттемесімен сатып алатын қатысушы банктің субординарлық 

облигациялары танылады.  
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          Бағдарламаға қатысудың негізгі шарттары акционерлер тарапынан банктерді 

қосымша капиталдандыру болып табылады. Акционерлердің қатысу үлесі толықтыра 

капиталдандырудың қажет сомасының үштен бір пайызын құрайды, қалған бөлігі келесі 

15 жыл ішінде амортизацияланатын банктің орналастырылған субординарлық 

облигациялардың номиналды жəне нарықтық мөлшерлемелерінің арасындағы 

дисконтталған сомадан, сондай-ақ банктің Бағдарламаға қатысқан кезең ішіндегі банк 

қызметінің (пайдасының) нəтижесінен түскен табысты біржолғы тану арқылы өтеледі.      

         Осылайша, банктің Бағдарламаға қатысуы қысқа кезең ішінде банктің өз капиталын 

аттыруға жəне 2018 жылдың 1-қаңтарынан бастап күшіне енетін Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкінің реттеу талаптарын, ҚЕХС9 талаптарын орындауға, 

сондай-ақ қосымша ұзақ мерзімді қорландыру қаражаттарын алуға мүмкіндік береді.   

          Сонымен қатар, аталған Бағдарламаның шарттары Банктің пруденциялық 

нормативтерді орындау, ағымдағы акционерлердің банктен активтерді шығармау туралы 

жазбаша міндеттемелерін беру жəне банктің болжалды шығындарын өтеу қажеттілігі 

болып табылады. Сондай-ақ Бағдарламада субординарлық облигацияларды банктің 

акцияларына болжалды айырбастау қарастырылған, бұл –ағымдағы іс жүзінде 

акционерлердің меншігін жоғалтуға əкеп соқтыруы мүмкін. 

          Алайда, банк өзіне алған міндеттемелерді орындаған жағдайда Банктің аталған 

Бағдарламаға қатысуы активтерін арттыруға, бір уақытта балансын жаман активтерден 

тазалау арқылы табысын жəне негізгі қызметінің табыстылығын  көбейтуге мүмкіндік 

береді. 2018 жылдан 2022 жылға дейінгі кезеңге банктің қаржылық дамуының қаржылық 

моделі Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді.  

        
Соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысына келесідей шешімдер қабылдау 

ұсынылады:  

1. «Нұрбанк» АҚ-ның Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың 30-маусымындағы 

№ 129 Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының банктік секторының 

қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына қатысуын мақұлдау. 

 

Жиналыс төрайымы акционерлерге жəне акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға 

сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тəртібінің мəселесі бойынша сұрақтар мен пікірлер түскен 

жоқ.  

 

Жиналыс төрайымы баяндамашы ұсынған күн тəртібінің екінші сұрағы бойынша 

«Нұрбанк» АҚ-ның Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың 30-маусымындағы № 129 

Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық 

тұрақтылығын арттыру бағдарламасына қатысуы туралы» шешімді дауысқа салды.  

  

Дауыс беруге 9 937 515 дауыс қатысты. 

Дауыс беру қорытындысы: 
«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан 

акциялардың  жалпы санының 100%-ы; 

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

 

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданғанын жариялады:  
 

1. «Нұрбанк» АҚ-ның Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың 30-маусымындағы 

№129 Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының банктік секторының 

қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына қатысуы мақұлдансын.  
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Жиналыс төрайымы күн тəртібінің үшінші сұрағы: «Нұрбанк» АҚ-ның жай 

акцияларына айырбасталатын атаулы купондық субординарлық облигацияларын шығару 

туралы. Оларды айырбастау шарттары жəне тəртібі» бойынша Капитал басқармасының 

бастығы Салкенова Тауила Казизовнаға сөз берді. Т.К. Салкенова «Нұрбанк» АҚ-ның 

Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру 

бағдарламасына қатысуы үшін Банктің жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз 

етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларын шығару туралы шешім 

қабылдау жəне ондай облигациялардың жай акцияларға айырбастаудың шарттарын, 

тəртібін белгілеу қажет екенін хабарлады.    

 

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына 

сəйкес қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару мəселе 

жəне қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттарын жəне тəртібін белгілеу туралы 

мəселе акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатады. 

 

«Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы 

купондық субординарлық облигацияларын №1 Қосымшасында көрсетілген сомасына 

шығару жəне осы сұрақ бойынша 1-Қосымшаға сəйкес айырбастау шарттары мен тəртібін 

белгілеу ұсынылады.  

 

Соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысына келесідей шешім қабылдауды 

ұсынды: 

1. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін 

атаулы купондық субординарлық облигациялар осы  Хаттаманың №1 Қосымшасына 

сəйкес сомаға шығарылсын.  

2. Осы Хаттаманың № 1 Қосымшасына сəйкес «Нұрбанк» АҚ-ның атаулы купондық 

субординарлық облигацияларды жай акцияларына айырбастау шарттары жəне тəртібі 

бекітілсін.   

3. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық 

субординарлық облигацияларын «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау үшін 

шарттар туындаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын 

қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларының эмиссия 

проспектіcінің шарттарына сəйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларын орналастыру 

бойынша шешім қабылдасын.  

4. «Нұрбанк» АҚ-ның міндеттемелері жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз 

етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларын шығаруға жəне 

орналастыруға байланысты туындайтын өз капиталының мөлшерінің он пайызынан 

астамын құрайтын шамаға арттырылсын. 

 

Жиналыс төрайымы акционерлерге жəне акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға 

сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тəртібінің мəселесі бойынша сұрақтар мен пікірлер түскен 

жоқ. 

Жиналыс төрайымы баяндамашы ұсынған күн тəртібінің екінші сұрағы бойынша 

«Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын атаулы купондық субординарлық 

облигацияларын шығару туралы. Оларды айырбастау шарттары жəне тəртібі» жөніндегі 

шешімді дауысқа салды. 
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Дауыс беруге 9 937 515  дауыс қатысты.  

Дауыс берудің қорытындылары: 
«ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан 

акциялардың  жалпы санының 100%-ы; 

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

Мəжіліс төрайымы шешімнің бірауыздан қабылданғанын жариялады:   

 

1.  «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін 

атаулы купондық субординарлық облигациялар осы  Хаттаманың №1 Қосымшасына 

сəйкес сомаға шығарылсын. 

2. Осы Хаттаманың № 1 Қосымшасына сəйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына 

атаулы купондық субординарлық облигацияларды айырбастау шарттары жəне тəртібі 

бекітілсін.   

3.  «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық 

субординарлық облигацияларын «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау үшін 

шарттар туындаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын 

қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларының эмиссия 

проспектіcінің шарттарына сəйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларын орналастыру 

бойынша шешім қабылдасын. 

4. «Нұрбанк» АҚ-ның міндеттемелері жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз 

етілмейтін атаулы купондық субординарлық облигацияларын шығаруға жəне 

орналастыруға байланысты туындайтын өз капиталының мөлшерінің он пайызынан 

астамын құрайтын шамаға арттырылсын.  

 

Мəжіліс төрайымы күн тəртібіндегі: «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай 

акцияларының мөлшерін арттыру туралы»  төртінші мəселе бойынша сөз кезегін Капитал 

басқармасының бастығы Тауила Казизовна Салкеноваға берді.  

 

Т.К. Салкенова: Ұлттық Банктің Басқармасының 2017 жылдың 30 маусымындағы 

№129 Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының банк секторының қаржылық 

тұрақтылығын арттыру бағдарламасына қатысу үшін қоғамның жай акцияларына 

айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін субординарлық облигациялар шығаруды 

қамтамасыз ету мақсатында қоғамның жарияланған акцияларының жеткілікті көлемде 

болуы жайындағы Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының орындалуын 

банктердің қамтамасыз ету тиіс екенін хабарлады.  

Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру туралы шешім қабылдау 

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабына сəйкес 

акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыреті болып табылады.  
Банктің жарияланған жай акцияларының санын 120 000 000 данаға арттыру туралы 

ұсыныс жасалды. Жарияланған жай акциялар санының артылуын есепке алғандағы саны 

133 375 557 дана құрайды, артықшылықты акциялар – 300 000 дана.   

Жоғарыда баяндалғандарға сүйене отырып, акционерлердің жалпы жиналысына 

төмендегідей шешімдер қабылдау туралы ұсыныс жасалды:  

1. Нұрбанк» АҚ-ның акцияларды шығару проспектісіне тиісті өзгертулерді енгізу 

арқылы «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын 120 000 000 данаға 

арттыру.   
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Жиналыс төрайымы акционерлерге жəне акционерлердің өкілдеріне күн тəртібінің 

мəселесі бойынша баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тəртібінің мəселесі 

бойынша сұрақтар мен пікірлер түскен жоқ. 

 

          Жиналыс төрайымы күн тəртібінің, баяндамашы ұсынған күн тəртібінің «Нұрбанк» 

АҚ-ның  жарияланған жай акцияларын арттыру туралы» төртінші мəселесін дауысқа 

салды. 

 

Дауыс беруге 9 937 515  дауыс қатысты. 

Дауыс берудің қорытындысы: 

«ИЯ» - 9 937 515  дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың  жалпы 
санының 100 %-ы; 

«ҚАРСЫ» -   жоқ;  

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.  

 

Жиналыс төрайымы шешім бірауыздан қабылданды деп хабарлады. 

1. «Нұрбанк» АҚ-ның акцияларды шығару проспектісіне тиісті өзгертулерді енгізу 

арқылы «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын 120 000 000 данаға 

арттырылсын. 

 

Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ жалпы жиналысының күн тəртібі аяқталғанын, барлық 

мəселе қаралып, олар бойынша шешім қабылданған айтып, жиналысты жабу туралы 

ұсыныс жасап, оны дауысқа салды. 

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

жүзеге асырылады. 

Дауыс берудің қорытындысы: 

«ИЯ» - 5 дауыс. 

«ҚАРСЫ» -   жоқ.  

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.  

 

7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ШЕШІМІ 

«Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тəртібінің 

мəселелері бойынша келесі шешімдер қабылдады: 

 

1.  «Нұрбанк» АҚ-ның «Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың «30» маусымындағы 

№ 129 Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының банктік секторының 

қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуы мақұлдансын. 

2. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етілмейтін атаулы 

купондық субординарлық облигациялар осы  Хаттаманың №1 Қосымшасына сəйкес 

сомаға шығарылсын. 

3. Осы Хаттаманың № 1 Қосымшасына сəйкес «Нұрбанк» АҚ-ның атаулы купондық 

субординарлық облигацияларды жай акцияларына айырбастау шарттары жəне тəртібі 

бекітілсін. 

4. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық 

субординарлық облигацияларын «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау үшін 
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