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АО «Информационно-учетный центр» 

010000, г. Астана, пр. Республики,  

д.29, тел. (7172) 55-29-81 

 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

      

ЗАЯВКА   

Настоящим акционерное общество «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Қазына» (БИН 081140000436, Казахстан, 010000, г.Астана, район Есиль, 

улица Сығанақ, строение 17/10, тел: +7(7172) 55-40-02, www.sk.kz) направляет текст 

информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим 

собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на 

русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-

ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство 

массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 

Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года 

№189. 
№ № 

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 

1 Наименование органа 

эмитента, принявшего 

решение 

 Единственный акционер 

Шешім қабылдаған эмитент 

органының атауы 

 Жалғыз акционер 

2 дата проведения общего 

собрания акционеров 

(участников) эмитента / дата 

решения единственного 

акционера (участника) 

эмитента 

 05.12.2022 года 
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эмитент акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы 

жиналысын өткізу 

күні/эмитент жалғыз 

акционердің (қатысушының) 

шешім қабылдаған күні 

05.12.2022 жылғы   

  время проведения общего собрания 

акционеров (участников) эмитента 

с / 

басталу / 

from 

(HH:MM) 

  
 

эмитент акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы 

жиналысының өткізу уақыты 

место проведения общего 

собрания акционеров 

(участников) эмитента 

город Астана 

эмитент акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы 

жиналысының өткізу орны 

 Астана қаласы 

3 вопросы, включенные в 

повестку дня общего 

собрания акционеров 

(участников) эмитента 

Об утверждении решения совета директоров акционерного 

общества  «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»  

о цене, количестве, структуре отчуждения акций акционерного 

общества «Национальная компания «КазМунайГаз» 

эмитент акционерлерінің 

(қатысушыларының) жалпы 

жиналысының күн тәртібіне 

енгізілген мәселелер  

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы 

директорлар кеңесінің «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамының акцияларын иеліктен шығарудың бағасы, 

саны, құрылымы туралы шешімін бекіту туралы 

4 решения, принятые общим 

собранием акционеров 

акционерного общества 

(участников), с указанием 

итогов (результатов) 

голосования 

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 7 Закона Республики 

Казахстан «О Фонде национального благосостояния» Правительство 

Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое решение совета директоров акционерного 

общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» о 

цене, количестве, структуре отчуждения акций акционерного общества 

«Национальная компания «КазМунайГаз» (протокол заседания от 5 

декабря 2022 года № 206). 

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания. 

Приложение: 

  Решение совета директоров акционерного общества  

«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» о цене, 

количестве, структуре отчуждения акций  

акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» 

В соответствии с подпунктом 19) пункта 3 статьи 8 Закона  

Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» 

и постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 

2022 года № 877 «О некоторых вопросах передачи в конкурентную среду 

акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» 

совет директоров РЕШИЛ: 

произвести отчуждение простых акций акционерного общества 

«Национальная компания «КазМунайГаз», принадлежащих 

акционерному обществу «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Қазына», на следующих условиях: 

1) цена отчуждения: 8406 (восемь тысяч четыреста шесть) тенге за одну 

простую акцию; 

2) количество отчуждения: 18303584 (восемнадцать миллионов триста 

три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) простые акции; 

3) структура отчуждения: 100 % от общего количества отчуждения 

предложено к приобретению на бирже Международного финансового 

центра «Астана» и акционерного общества «Казахстанская фондовая 

биржа». 

акционерлік қоғам 

акционерлерінің 

(қатысушыларының) жалпы 

жиналысында қабылданған 

шешімдер, дауыс берудің 

(нәтижелердің) 

қорытындысын көрсетумен   

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-

бабы 2-тармағының 13) тармақшасына сәйкес Қазақстан 

Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса беріліп отырған «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» 

акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің «ҚазМұнайГаз» ұлттық 

компаниясы» акционерлік қоғамының акцияларын иеліктен 

шығарудың бағасы, саны, құрылымы туралы шешімі (2022 жылғы 5 

желтоқсандағы № 206 отырыстың хаттамасы) бекітілсін. 

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қосымша: 
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«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы 

директорлар кеңесінің «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамының акцияларын иеліктен шығарудың 

бағасы, саны және құрылымы туралы шешімі 

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-

бабы 3-тармағының 19) тармақшасына және «ҚазМұнайГаз» ұлттық 

компаниясы» акционерлік қоғамының акцияларын бәсекелес ортаға 

берудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 5 қарашадағы № 877 қаулысына сәйкес директорлар кеңесі 

мынадай деп ШЕШТІ: 

   «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына 

тиесілі «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 

жай акцияларын мынадай шарттармен иеліктен шығару жүргізілсін: 

   1) иеліктен шығару бағасы: бір жай акция үшін 8406 (сегіз мың төрт 

жүз алты) теңге; 

   2) иеліктен шығару саны: 18303584 (он сегіз миллион үш жүз үш мың 

бес жүз сексен төрт) жай акция; 

   3) иеліктен шығару құрылымы: иеліктен шығарудың жалпы санының 

100 %-ын «Астана» халықаралық қаржы орталығы және «Қазақстан қор 

биржасы» акционерлік қоғамын биржасында сатып алу ұсынылды. 
5 в случае принятия общим 

собранием акционеров 

акционерного общества 

(участников) решения о 

добровольной ликвидации 

или добровольной 

реорганизации эмитента его 

дочерних организаций 

  

акционерлік қоғам 

акционерлерінің 

(қатысушыларының) жалпы 

жиналысында эмитентті, 

оның еншілес ұйымдарын 

ерікті түрде тарату немесе 

қайта құру туралы шешім 

қабылданған жағдайда 

  

1 место нахождения   

орналасқан жері   

2 наименование 

реорганизуемого 

или 

ликвидируемого 

юридического лица 

  

қайта құрылатын 

немесе 

таратылатын заңды 

тұлғаның атауы 

  

3 БИН 

реорганизуемого 

или 

ликвидируемого 

юридического лица 

    

қайта құрылатын 

немесе 

таратылатын заңды 

тұлғаның БСН 

  

4 форма 

реорганизации 

эмитента 

  

эмитентті қайта 

құрудың нысаны  

  

5 условия 

реорганизации 

эмитента 
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эмитентті қайта 

құрудың шарттары 

  

6 иные сведения при 

необходимости 

 Нет 

қажет болған кезде өзге де 

мәліметтер 

 Жоқ 

  В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения 

единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), 

иные сведения по решению эмитента. 

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім 

қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша 

өзге де мәліметтер көрсетіледі. 

 

 

 

Управляющий директор 

по развитию и приватизации  

– Член Правления               Е. Жанадил 

 

 

 

  

 
 

Исп.: Жайсамбеков Ж.А. 

Тел.: +7 7172 55 4176 

  

 

Согласовано 

06.12.2022 20:12 Адиходжаев Дастан Арсенович - Согласовано 

07.12.2022 09:19 Тажигалиев Мухтар Утепкалиевич - Согласовано 
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DO
C 

ID
 K

ZC
ZE

5F
20

22
10

02
97

22
80

DB
E7

6



Данный электронный документ DOC ID KZCZE5F20221002972280DBE76 подписан с 

использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной 

системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz. 

Для проверки электронного документа перейдите по 

ссылке:https://doculite.kz/landing?verify=KZCZE5F20221002972280DBE76  

 

Тип документа Исходящий документ 

Номер и дата документа № 14-10-05.2/7822 от 07.12.2022 г. 

Организация/отправитель АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» 

Получатель (-и) 

"АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-

УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"" 

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 

 

Электронные цифровые 

подписи документа 

 
Согласовано: 
 
Время подписи: 06.12.2022 20:12 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД 

НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

«САМРУК-ҚАЗЫНА» 
Согласовано:  ТАЖИГАЛИЕВ МУХТАР 
MIIMYQYJ...uQjOJZ7g= 
Время подписи: 07.12.2022 09:19 

 
Согласовано: 
 
Время подписи: 07.12.2022 11:59 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД 

НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

«САМРУК-ҚАЗЫНА» 
Подписано:  ЖАНАДИЛ ЕРНАР 
MIIUnAYJ...2yuCb1FWm 
Время подписи: 07.12.2022 12:18 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД 

НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

«САМРУК-ҚАЗЫНА» 
ЭЦП канцелярии:  ТАПАЛОВА ЖАННА 
MIIU3AYJ...NbZR8ow== 
Время подписи: 07.12.2022 12:24 

 

 

 
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 

года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой 

подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен 

подписанному документу на бумажном носителе. 

 

DO
C 

ID
 K

ZC
ZE

5F
20

22
10

02
97

22
80

DB
E7

6


