
 
 

010000 Қазақстан Республикасы 
Нұр-Сұлтан қ., Е-10 көшесі, 17/10 үй 

Тел.: +7 (7172) 55 40 01 
                             Факс: +7 (7172) 55 40 00 

010000 Республика Казахстан  
г.Нур-Султан, ул. Е-10, дом 17/10 

Тел.: +7 (7172) 55 40 01 
Факс: +7 (7172) 55 40 00 

 

17/10, E-10 Street 
Nur-Sultan, 010000, Republic of 
Kazakhstan 
Tel.: +7 (7172) 55 40 01 

    Fax: +7 (7172) 55 40 00 

 

№ 17-40-05.3/6217 от 26.09.2022 

АО "Информационно-учетный 

центр" 

 

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 

22.09.2022 года 

 

 

22.09.2022 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 Астана 

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы 

жиналысының өткізу орны 

Астана қаласы 
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3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания 

акционеров (участников) эмитента 

Об утверждении годовой финансовой отчетности 

(консолидированной и отдельной), порядка 

распределения чистого дохода, размера дивиденда в 

расчете на одну простую акцию и принятии решения о 

выплате дивидендов по простым акциям акционерного 

общества «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Қазына» за 2021 год 

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер   

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» 

акционерлік қоғамының 2021 жылғы жылдық 

қаржылық (шоғырландырылған және жеке) 

есептілігін, таза кірісін бөлу тәртібін, бір жай 

акциясына есептегендегі  дивидендтің мөлшерін бекіту 

және жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу 

бойынша шешім қабылдау туралы 

4 решения, принятые общим собранием акционеров 

акционерного общества (участников), с указанием итогов 

(результатов) голосования 

В соответствии с подпунктами 2) и 10) пункта 2 

статьи 7 Закона Республики Казахстан «О Фонде 

национального благосостояния» Правительство 

Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) прилагаемую годовую финансовую 

отчетность (консолидированную и отдельную) 

акционерного общества «Фонд национального 

благосостояния  

«Самрук-Қазына» (далее – Фонд) за 2021 год; 

2) порядок распределения консолидированного 

чистого дохода Фонда за  

2021 год, составляющего 1629215765000 (один 

триллион шестьсот двадцать девять миллиардов 

двести пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят пять 

тысяч) тенге согласно финансовой отчетности Фонда, 

зарегистрированного по адресу: Республика 

Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, 

улица Сығанақ, строение 17/10; реквизиты: бизнес-

идентификационный номер (БИН) 081140000436, 

индивидуальный идентификационный код (ИИК) 

KZ91125KZT1001300144, банковский 

идентификационный код (БИК) NBRKKZKX в 

государственном учреждении «Национальный Банк 

Pecпyблики Казахстан», город Нур-Султан: 

направить на выплату дивидендов – 170024175553 

(сто семьдесят миллиардов двадцать четыре миллиона 

сто семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три) тенге; 

оставить в распоряжении Фонда и его компаний для 

финансирования инвестиционных программ, 

погашения долговых обязательств и приобретения 

активов 1459191589447 (один триллион четыреста 

пятьдесят девять миллиардов сто девяносто один 

миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста 

сорок семь) тенге; 

3) размер дивиденда за 2021 год в расчете на 

одну простую акцию Фонда 48 (сорок восемь) тенге 83 

(восемьдесят три) тиын. 

2. Установить датой начала выплаты 

дивидендов дату подписания настоящего 

постановления. 

3. Выплату дивидендов произвести в течение 10 

(десять) рабочих дней в денежной форме путем 

безналичного перечисления в республиканский 

бюджет по коду бюджетной классификации «201301». 

4. Настоящее постановление вводится в 

действие со дня его подписания. 

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 2) 

және 10) тармақшаларына сәйкес Қазақстан 

Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Мыналар: 

1) қоса беріліп отырған «Самұрық-Қазына» ұлттық 

әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – 

Қор) 2021 жылғы жылдық қаржылық 

(шоғырландырылған және жеке) есептілігі; 

2) Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан 

қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/10-құрылыс 

мекенжайы бойынша тіркелген; деректемелері: бизнес 
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сәйкестендіру нөмірі (БСН) – 081140000436, жеке 

сәйкестендіру коды (ЖСК) – KZ91125KZT1001300144, 

Нұр-Сұлтан қаласы «Қазақстан Республикасы Ұлттық 

банкі» мемлекеттік мекемесіндегі банктік 

сәйкестендіру коды (БСК) – NBRKKZKX Қордың 

қаржылық есептілігіне сәйкес 1629215765000 (бір 

триллион алты жүз жиырма тоғыз миллиард екі жүз он 

бес миллион жеті жүз алпыс бес мың) теңгені 

құрайтын Қордың 2021 жылғы таза 

шоғырландырылған кірісін бөлу тәртібі: 

дивидендтер төлеуге – 170024175553 (бір жүз 

жетпіс миллиард жиырма төрт миллион бір жүз жетпіс 

бес мың бес жүз елу үш) теңге жіберілсін; 

инвестициялық бағдарламаларды қаржыландыру, 

борыштық міндеттемелерді өтеу және активтер сатып 

алу үшін 1459191589447 (бір триллион төрт жүз елу 

тоғыз миллиард бір жүз тоқсан бір миллион бес жүз 

сексен тоғыз мың төрт жүз қырық жеті) теңге Қор мен 

оның компанияларының иелегінде қалдырылсын; 

3) Қордың бір жай акциясына шаққанда 2021 

жылғы дивидендтің мөлшері 48 (қырық сегіз) теңге 83 

(сексен үш) тиын болып бекітілсін. 

2. Осы қаулыға қол қойылған күн дивидендтерді 

төлеу басталатын күн болып белгіленсін. 

3. Дивидендтер төлеу 10 (он) жұмыс күні ішінде 

«201301» бюджет сыныптамасы коды бойынша 

республикалық бюджетке қолма-қол ақшасыз аудару 

жолымен ақшалай нысанда жүргізілсін. 

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап 

қолданысқа енгізіледі. 

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   

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 0 листах. 
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Управляющий директор по экономике 

и финансам - Член Правления 

Н. Нурбаева 

 

 

Исп.: Жулаева Ж. Т. 

Тел.: +7 7172 55 2695 

Z.Zhulayeva@sk.kz  

 

Согласовано 

26.09.2022 09:42 Шомаева Гульсара Карибековна - Согласовано 

26.09.2022 10:35 Абдрахманова Алмаз Женисовна - Согласовано 

Подписано 

26.09.2022 19:45 Нурбаева Назира Нуртулеуовна 
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