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АО «Казахстанская фондовая биржа» 

      

      

ЗАЯВКА    

Настоящим акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-

Қазына» (БИН 081140000436, Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, 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 

 15.09.2022 года 

 

 

15.09.2022 жылғы 

  

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын 

өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім 

қабылдаған күні 

  

  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 Нур-Султан 

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының 

өткізу орны 

 Нұр-Сұлтан қаласы 
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3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров 

(участников) эмитента 

«О внесении изменений в 

постановления Правительства 

Республики Казахстан от 8 ноября 

2012 года № 1418 «Об утверждении 

Устава акционерного общества 

«Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» и 

от 4 июня 2018 года № 323 «Об 

утверждении Правил поступлений 

от передачи в конкурентную среду 

активов национальных 

управляющих холдингов, 

национальных холдингов, 

национальных компаний и их 

дочерних, зависимых и иных 

юридических лиц, являющихся 

аффилированными с ними, в 

Национальный фонд Республики 

Казахстан» 

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер   

«Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің «Самұрық-Қазына» 

ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік 

қоғамының жарғысын бекіту 

туралы» 2012 жылғы 8 қарашадағы 

№ 1418 және «Ұлттық басқарушы 

холдингтердің, ұлттық 

холдингтердің, ұлттық 

компаниялардың және олардың 

еншілес, тәуелді және олармен 

үлестес болып табылатын өзге де 

заңды тұлғалардың активтерін 

бәсекелес ортаға беруден Қазақстан 

Республикасының Ұлттық қорына 

түсетін түсімдердің қағидаларын 

бекіту туралы» 2018 жылғы 4 

маусымдағы № 323 қаулыларына 

өзгерістер енгізу туралы» 

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного 

общества (участников), с указанием итогов (результатов) 

голосования 

1. Внести в некоторые решения 

Правительства Республики 

Казахстан следующие изменения: 

1) в постановлении 

Правительства Республики 

Казахстан от 8 ноября 2012 года № 

1418 «Об утверждении Устава 

акционерного общества «Фонд 

национального благосостояния 

«Самрук-Қазына»: 

преамбулу изложить в 

следующей редакции: 

«В соответствии с подпунктом 1) 

пункта 2 статьи 7 Закона Республики 

Казахстан «О Фонде национального 

благосостояния» Правительство 

Республики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в Уставе акционерного общества 

«Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» 

(далее – АО «Самрук-Қазына»), 

утвержденном указанным 

постановлением: 

пункт 36 изложить в следующей 

редакции: 

«36. Решение о выплате 

дивидендов по простым акциям по 

итогам года принимается 

Единственным акционером. 

Дивиденды по итогам года 

выплачиваются в срок, 

установленный Единственным 

акционером при принятии решения 

о выплате дивидендов. 
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При этом по решению 

Единственного акционера 

допускается выплата дивидендов по 

простым акциям по итогам 

полугодия в сроки и размере, 

установленных в решении 

Единственного акционера о выплате 

дивидендов. 

Выплата дивидендов, указанных 

в настоящем пункте, осуществляется 

после проведения аудита 

финансовой отчетности Фонда за 

соответствующий период.»; 

пункт 104 изложить в следующей 

редакции: 

«104. По требованию 

Единственного акционера Фонд 

обязан представить ему копии 

документов, предусмотренных 

Законом Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах», не 

позднее десяти календарных дней со 

дня поступления такого требования 

в Фонд, при этом допускается 

введение ограничений на 

представление информации, 

составляющей служебную, 

коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну. 

Размер платы за представление 

копий документов устанавливается 

Фондом и не может превышать 

стоимость расходов на изготовление 

копий документов и оплату 

расходов, связанных с доставкой 

документов Единственному 

акционеру. 

Документы, регламентирующие 

отдельные вопросы выпуска, 

размещения, обращения и 

конвертирования ценных бумаг 

Фонда, содержащие информацию, 

составляющую служебную, 

коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну, должны 

быть представлены для 

ознакомления Единственному 

акционеру по его требованию.»; 

2) в постановлении 

Правительства Республики 

Казахстан от 4 июня 2018 года № 323 

«Об утверждении Правил 

поступлений от передачи в 

конкурентную среду активов 

национальных управляющих 

холдингов, национальных 

холдингов, национальных компаний 

и их дочерних, зависимых и иных 

юридических лиц, являющихся 

аффилированными с ними, в 

Национальный фонд Республики 

Казахстан»: 

в Правилах поступлений от 

передачи в конкурентную среду 

активов национальных 

управляющих холдингов, 

национальных холдингов, 

национальных компаний и их 

дочерних, зависимых и иных 

юридических лиц, являющихся 

аффилированными с ними, в 

Национальный фонд Республики 
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Казахстан, утвержденных 

указанным постановлением: 

пункт 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Настоящие Правила 

поступлений от передачи в 

конкурентную среду активов 

национальных управляющих 

холдингов, национальных 

холдингов, национальных компаний 

и их дочерних, зависимых и иных 

юридических лиц, являющихся 

аффилированными с ними, в 

Национальный фонд Республики 

Казахстан (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с 

подпунктом 3-1) пункта 2 статьи 22 

Бюджетного кодекса Республики 

Казахстан и устанавливают порядок 

поступлений от передачи в 

конкурентную среду активов 

национальных управляющих 

холдингов, национальных 

холдингов, национальных компаний 

и их дочерних, зависимых и иных 

юридических лиц, являющихся 

аффилированными с ними, в 

Национальный фонд Республики 

Казахстан (далее – Нацфонд) по 

перечням, утвержденным 

постановлениями Правительства 

Республики Казахстан от 30 декабря 

2015 года № 1141 и от 29 декабря 

2020 года № 908 (далее – 

перечень).»; 

пункт 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3. Направление средств от 

передачи в конкурентную среду 

активов компаний с прямым 

государственным участием в 

Нацфонд осуществляется на 

основании решения акционера 

компании с прямым 

государственным участием в виде 

распределения чистого дохода 

компаний с прямым 

государственным участием и в 

размере 100 % (сто процентов), за 

исключением средств, поступивших 

от передачи в конкурентную среду 

активов группы акционерного 

общества «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» 

(далее – Фонд) и (или) в результате 

дополнительной эмиссии акций 

компаний в рамках публичного 

размещения.»; 

пункт 4 исключить; 

пункты 5 и 5-1 изложить в 

следующей редакции: 

«5. Средства, поступившие от 

передачи в конкурентную среду 

активов группы Фонда, в размере 

100 % (сто процентов)  

перечисляются в Нацфонд в виде 

распределения чистого дохода, за 

исключением средств, 

направляемых группой Фонда на 

погашение долговых обязательств 

(без учета погашения обязательств 

перед Национальным фондом) и 

(или) реализацию задач, указанных в 
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подпункте 7) пункта 2 статьи 4 

Закона Республики Казахстан «О 

Фонде национального 

благосостояния», которые не 

должны превышать 50 % (пятьдесят 

процентов) от поступивших средств 

в Фонд. 

Размер и целевое использование 

средств, направляемых на 

погашение долговых обязательств и 

(или) реализацию задач, указанных в 

подпункте 7) пункта 2 статьи 4 

Закона Республики Казахстан «О 

Фонде национального 

благосостояния», от поступивших от 

передачи в конкурентную среду 

активов,     определяются в 

соответствии с решением 

Государственной комиссии по 

вопросам модернизации экономики 

Республики Казахстан. 

Размер средств, перечисляемых в 

Нацфонд за счет средств от передачи 

в конкурентную среду активов 

акционерного общества 

«Национальная компания 

«Казахстан инжиниринг» 

(Kazakhstan Engineering)», 

корректируется в соответствии с 

решением Государственной 

комиссии по вопросам 

модернизации экономики 

Республики Казахстан на сумму, 

необходимую для погашения 

внутреннего долга. 

5-1. Средства, направляемые в 

Нацфонд группой Фонда, 

перечисляются в течение 30 

(тридцать) календарных дней с даты, 

следующей за датой принятия 

общим собранием акционеров 

решения о выплате дивидендов по 

простым акциям общества. 

Средства, поступившие от 

передачи в конкурентную среду 

активов, направляемые в Нацфонд 

национальными управляющими 

холдингами (за исключением 

Фонда), национальными 

холдингами, национальными 

компаниями и их дочерними, 

зависимыми и иными 

юридическими лицами, 

являющимися аффилированными с 

ними, перечисляются в течение 30 

(тридцать) календарных дней со дня 

поступления средств на счет 

продавца.». 

2. Настоящее постановление 

вводится в действие по истечении 

десяти календарных дней после дня 

его первого официального 

опубликования. 

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің 

(нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен   

1. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің кейбір шешімдеріне 

мынадай өзгерістер енгізілсін: 

1) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-

ауқат қоры» акционерлік қоғамының 

жарғысын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2012 

жылғы 8 қарашадағы № 1418 

қаулысында: 
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кіріспе мынадай редакцияда 

жазылсын: 

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының 7-

бабы 2-тармағының 1) 

тармақшасына сәйкес Қазақстан 

Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ 

ЕТЕДІ:»; 

көрсетілген қаулымен бекітілген 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 

қоры» акционерлік қоғамының 

(бұдан әрі – «Самұрық-Қазына» АҚ) 

жарғысында: 

36-тармақ мынадай редакцияда 

жазылсын:  

«36. Жылдың қорытындысы 

бойынша жай акциялар бойынша 

дивидендтер төлеу туралы шешімді 

Жалғыз акционер қабылдайды. 

Жылдың қорытындысы 

бойынша дивидендтер Жалғыз 

акционер дивидендтер төлеу туралы 

шешім қабылданған кезде 

белгілеген мерзімде төленеді. 

Бұл ретте Жалғыз акционердің 

шешімі бойынша жай акциялар 

бойынша дивидендтерді Жалғыз 

акционердің дивидендтер төлеу 

туралы шешімінде белгіленген 

мерзімдерде және мөлшерде 

жартыжылдықтың қорытындысы 

бойынша төлеуге жол беріледі. 

Осы тармақта көрсетілген 

дивидендтерді төлеу Қордың тиісті 

кезеңдегі қаржылық есептілігіне 

аудит жүргізілгеннен кейін жүзеге 

асырылады.»; 

104-тармақ мынадай редакцияда 

жазылсын:  

«104. Жалғыз акционердің 

талабы бойынша Қор оған 

«Акционерлік қоғамдар туралы» 

Қазақстан Республикасының 

Заңында көзделген құжаттардың 

көшірмелерін Қорға осындай талап 

келіп түскен күннен бастап 

күнтізбелік он күннен кешіктірмей 

беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, 

коммерциялық немесе заңмен 

қорғалатын өзге де құпияны 

құрайтын ақпаратты беруге 

шектеулер енгізуге жол беріледі. 

Құжаттардың көшірмелерін 

бергені үшін төлем мөлшерін Қор 

белгілейді және ол құжаттардың 

көшірмелерін дайындауға 

жұмсалған шығыстардың құнынан 

және Жалғыз акционерге 

құжаттарды жеткізуге байланысты 

шығыстар төлемінен аспайды. 

Қызметтік, коммерциялық 

немесе заңмен қорғалатын өзге де 

құпияны құрайтын ақпаратты 

қамтитын, Қордың бағалы 

қағаздарын шығарудың, 

орналастырудың, айналымға 

жіберудің және айырбастаудың 

жекелеген мәселелерін 

регламенттейтін құжаттар танысу 

үшін Жалғыз акционерге оның 

талабы бойынша берілуге тиіс.»; 

2) «Ұлттық басқарушы 

холдингтердің, ұлттық 
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холдингтердің, ұлттық 

компаниялардың және олардың 

еншілес, тәуелді және олармен 

үлестес болып табылатын өзге де 

заңды тұлғалардың активтерін 

бәсекелес ортаға беруден Қазақстан 

Республикасының Ұлттық қорына 

түсетін түсімдердің қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2018 

жылғы 4 маусымдағы № 323 

қаулысында:  

көрсетілген қаулымен бекітілген 

Ұлттық басқарушы холдингтердің, 

ұлттық холдингтердің, ұлттық 

компаниялардың және олардың 

еншілес, тәуелді және олармен 

үлестес болып табылатын өзге де 

заңды тұлғалардың активтерін 

бәсекелес ортаға беруден Қазақстан 

Республикасының Ұлттық қорына 

түсетін түсімдердің қағидаларында:  

1-тармақ мынадай редакцияда 

жазылсын:  

«1. Осы Ұлттық басқарушы 

холдингтердің, ұлттық 

холдингтердің, ұлттық 

компаниялардың және олардың 

еншілес, тәуелді және олармен 

үлестес болып табылатын өзге де 

заңды тұлғалардың активтерін 

бәсекелес ортаға беруден Қазақстан 

Республикасының Ұлттық қорына 

түсетін түсімдердің қағидалары 

(бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан 

Республикасы Бюджет кодексінің 

22-бабы 2-тармағының 3-1) 

тармақшасына сәйкес әзірленді және 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 

1141 және 2020 жылғы 29 

желтоқсандағы № 908 

қаулыларымен бекітілген тізбелер 

(бұдан әрі – тізбе) бойынша ұлттық 

басқарушы холдингтердің, ұлттық 

холдингтердің, ұлттық 

компаниялардың және олардың 

еншілес, тәуелді және олармен 

үлестес болып табылатын өзге де 

заңды тұлғалардың активтерін 

бәсекелес ортаға беруден Қазақстан 

Республикасының Ұлттық қорына 

(бұдан әрі – Ұлттық қор) түсетін 

түсімдердің тәртібін белгілейді.»; 

3-тармақ мынадай редакцияда 

жазылсын:  

«3. Мемлекет тікелей қатысатын 

компаниялардың активтерін 

бәсекелес ортаға беруден түсетін 

қаражатты Ұлттық қорға жіберу 

мемлекет тікелей қатысатын 

компания акционерінің шешімі 

негізінде «Самұрық-Қазына» ұлттық 

әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы 

(бұдан әрі – Қор) тобының 

активтерін бәсекелес ортаға беруден 

және (немесе) жария орналастыру 

шеңберінде компаниялар 

акцияларының қосымша эмиссиясы 

нәтижесінде түскен қаражатты 

қоспағанда, мемлекет тікелей 

қатысатын компаниялардың таза 

кірісін бөлу түрінде және 100 % (жүз 
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пайыз) мөлшерде жүзеге 

асырылады.»; 

4-тармақ алып тасталсын; 

5 және 5-1-тармақтар мынадай 

редакцияда жазылсын:  

«5. Қор тобы борыштық 

міндеттемелерді өтеуге (Ұлттық қор 

алдындағы міндеттемелерді өтеуді 

есепке алмағанда) және (немесе) 

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының 4-

бабы 2-тармағының 7) 

тармақшасында көрсетілген 

міндеттерді іске асыруға жіберетін, 

Қорға келіп түскен қаражаттың 50 % 

(елу пайызынан) аспауға тиіс 

қаражатты қоспағанда, Қор тобының 

активтерін бәсекелес ортаға беруден 

түскен қаражат 100 % (жүз пайыз) 

мөлшерде таза кірісті бөлу түрінде 

Ұлттық қорға аударылады. 

Бәсекелес ортаға беруден түскен 

және борыштық міндеттемелерді 

өтеуге және (немесе) «Ұлттық әл-

ауқат қоры туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 4-бабы 2-

тармағының 7) тармақшасына 

көрсетілген міндеттерді іске асыруға 

жұмсалатын қаражаттың мөлшері 

мен нысаналы пайдаланылуы 

Қазақстан Республикасының 

экономикасын жаңғырту жөніндегі 

мемлекеттік комиссияның шешіміне 

сәйкес айқындалады. 

«Қазақстан инжиниринг» 

(Kazakhstan Еngineering) ұлттық 

компаниясы» акционерлік 

қоғамының активтерін бәсекелес 

ортаға беруден түсетін қаражат 

есебінен Ұлттық қорға аударылатын 

қаражат мөлшері Қазақстан 

Республикасының экономикасын 

жаңғырту мәселелері жөніндегі 

мемлекеттік комиссиясының 

шешіміне сәйкес ішкі борышты өтеу 

үшін қажетті сомаға түзетіледі. 

5-1. Ұлттық қорға Қор тобы 

жіберетін қаражат акционерлердің 

жалпы жиналысы қоғамның жай 

акциялары бойынша дивидендтер 

төлеу туралы шешім қабылдаған 

күннен кейінгі күннен бастап 

күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде 

аударылады. 

Активтерді бәсекелес ортаға 

беруден түскен, ұлттық басқарушы 

холдингтер (Қорды қоспағанда), 

ұлттық холдингтер, ұлттық 

компаниялар және олардың еншілес, 

тәуелді және олармен үлестес болып 

табылатын өзге де заңды тұлғалар 

Ұлттық қорға жіберетін қаражат 

сатушының шотына түскен күннен 

бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн 

ішінде аударылады.». 

2. Осы қаулы алғашқы ресми 

жарияланған күнінен кейін 

күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі. 

5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного 

общества (участников) решения о добровольной ликвидации или 

добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций 
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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   

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. 

 
Приложение: на 7 листах. 

 

Управляющий директор по правовому 

сопровождению, обеспечению и 

рискам – член Правления 

 

Н. Казутин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Жаикбаева Л.И. 

Тел.: +7 7172 55 2756 

L.Zhaikbaeva@sk.kz 
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