
 
ОТЧЕТ 

 ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ 
 
1. Наименование общества и его место нахождения.  
Дочерняя организация Акционерного общества "Банк Туран Алем" - Акционерное 
общество "Темiрбанк", 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, дом 
68/74. 
1-1.  Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества. 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №4814-1900-АО 
от 24 августа 2007 года. Зарегистрирован Министерством Юстиции Республики 
Казахстан. 
2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства 
о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной 
регистрации выпуска.  
13 декабря 2007 года, номер государственной регистрации выпуска А0026. 
3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой 
отчетности. 
Оплаченный уставной капитал – 34 461 408 тыс. тенге;  
Просим обратить внимание на то, что в отчетном периоде Уставный капитал Банка 
корректировался в сторону уменьшения на сумму в размере 7 тыс. тенге (сумма была 
получена от размещения ранее выкупленных акций Банка), путем переноса на балансовый 
счет №3599 "Нераспределенный чистый доход (Непокрытый убыток)" согласно письму 
Национального Банка Республики Казахстан № 24124/1405 от 10 августа 2007 года (копия 
письма прилагается). 
Собственный капитал – 49 799 214 тыс. тенге. 
4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием даты 
данного сообщения.  
"Казахстанская правда" №183 (25428) от 23 ноября 2007 года - сообщение о выплате 
дивидендов. 
"Казахстанская правда" №49 (25496) от 5 марта 2008 года - сообщение о выплате 
дивидендов. 
4-1. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения 
приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки 
акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества: 
1) Посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием 
даты направления уведомления; 
Согласно п. 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", 
общество не направляло индивидуального письменного уведомления своим акционерам. 
2) Посредством публикации указанного предложения в средствах массовой 
информации с указанием наименования средств массовой информации и даты 
опубликования. 
"Казахстанская правда" №109 (25354) от 19 июля 2007 года - сообщение о размещении 
акций. 
5. Сведения об акциях:  
1) общее количество объявленных акций в том, числе:  
простых акций -95 000 000 (Девяносто пять миллионов) штук;  
привилегированных акций - 5 000 000 (Пять миллионов) штук;  
2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: 
гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 100 (Сто) 
тенге на одну привилегированную акцию в год.  Выплата дивидендов по 
привилегированным акциям осуществляется ежеквартально, в размере 25 (Двадцать пять) 
тенге на 1 (Одну) привилегированную акцию в квартал (согласно действующей редакции 



Устава Общества, утвержденного общим собранием акционеров 26 апреля  2007 года и 
зарегистрированным в Министерстве Юстиции РК 24 августа 2007 года).  
3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок 
конвертирования и количество конвертируемых акций: 
конвертирование акций не осуществлялось. 
6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях 
и порядке проведения аукционов или подписки.  
Положение о порядке размещения ценных бумаг Общества на неорганизованном рынке 
ценных бумаг посредством подписки утверждено решением Совета директоров Общества 
10 ноября 2006 года (Протокол  Совета Директоров №96 от 10.11.2006г). 
7. В случае если акции общества были включены в список организатора торгов, то 
необходимо указать дату их включения.  
Решением Биржевого совета от 08 октября 1998 года включены в категорию А 
официального списка ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи. 
Решением Экспертного совета от 26 апреля 2007 года включены в официальный список 
специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы.  
8. Сведения о размещении акций:  
1) дата начала отчетного периода размещения и дата окончания отчетного периода 
размещения акций: 
дата начала отчетного периода размещения – 26 сентября 2007 года;  
дата окончания отчетного периода размещения акций – 26 марта 2008 года. 
2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием общего 
количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие отчетные периоды 
размещения акций при представлении последующего отчета: 
 

№ Даты утверждения  
предыдущих отчетов 

Количество 
размещенных акций 
(штук) 

Сумма оплаты (тенге) 

1. 14 февраля 1997 года 250 000 250 000 000,00 

2. 28 октября 1997 года 250 000 250 000 000,00 

3. 09 июля 1998 года 500 000 500 000 000,00 

4. 10 октября 2000 года 400 000 
420 000 000,00  
(в том числе премия по акциям 20 000 000,00 
тн.) 

5. 03 июня 2004 года 1 727 500 
1 728 606 000,00  
(в том числе премия по акциям 1 106 000,00 
тн.) 

6. 04 марта 2005 года 572 500 572 500 000,00 

7.  20 июля 2006 года 5 136 936  
5 140 296 001 
(в том числе премия по акциям 3 360 001,00 
тн.) 

8. 28 ноября 2006 года 1 790 400 1 790 400 017,38 
(в том числе премия по акциям 17,38 тн.) 

9.  26 февраля 2007 года 9 372 664 9 372 664 000 

10. 11 июня 2008 года 4 054 048 18 936 740 000 

 
3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении количества 
размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а также дата 



опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой информации при 
размещении среди неограниченного круга инвесторов;  
Решение по итогам заочного голосования членов Совета директоров от 18 июля 2007 года. 
Сообщение опубликовано в "Казахстанской правде" №109 (25354) от 19 июля 2007 года (о 
размещении простых акций Банка в количестве 1 400 000 штук, по цене  5 000 тенге за 1 
акцию); 
4) количество размещенных за отчетный период акций и неразмещенных акций в разрезе 
по видам: 
всего за отчетный период было размещено 12 952 (двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят 
две) акций, из них: 
простых именных акций: 12 952 (двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят две) штуки;  
привилегированных: за отчетный период  размещение привилегированных акций не 
производилось; 
количество неразмещенных акций на дату окончания отчетного периода размещения 
акций, из них: 
простых именных акций: 75 933 000 (Семьдесят пять миллионов девятьсот тридцать три 
тысяч) штук;  
привилегированных: за отчетный период  размещение привилегированных акций не 
производилось; 
5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе 
общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и 
привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, 
понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа 
отдельно).  
На дату окончания отчетного периода, в соответствии с требованиями действующего 
«Положения о порядке выкупа Обществом размещенных акций и методики определения 
стоимости акций при их выкупе» был осуществлен выкуп Банком собственных 
привилегированных акций у акционера, обратившегося с заявлением о выкупе 
принадлежащих ему привилегированных акций. 
Количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода – 96 620 
привилегированных акций. Цена выкупа одной привилегированной акции – 1 108 тенге 17 
тиын. Расходы, понесенные Банком на выкуп размещенных акций – 107 071 385,40 тенге.  
Дата принятия решения о выкупе акций – 20 сентября 2006 года (Протокол Совета 
директоров №72 от 20.09.2006г). 
Дата утверждения общим собранием акционеров, методики определения стоимости акций 
при их выкупе обществом.  
Положение о порядке выкупа Обществом размещенных акций и методики определения 
стоимости акций при их выкупе утверждено внеочередным общим собранием акционеров 
10 февраля 2006 года. 
9. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:  
1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, цене 
размещения и суммы оплаты: 
Общество в течение отчетного периода не размещало свои акции по праву 
преимущественной покупки: 
2) посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения подписки, 
вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты; 
В течение отчетного периода Общество размещало свои простые акции после реализации 
права акционеров на преимущественную покупку ценных бумаг, дата завершения 
проведения подписки не определена.  
22 октября 2007 года на основании поступившей в Общество письменной заявки 
размещено 12 952 (двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят две) штуки простых акций на 
общую сумму 64 760 000 (шестьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) тенге. 
Цена размещения одной акции составила 5 000 (пять тысяч) тенге;  



3) посредством аукциона с указанием даты его проведения, вида, количества акций и 
суммы оплаты - нет;  
4) на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей 
суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, указывается наименьшая и 
наивысшая цена размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночная 
стоимость одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если 
рассчитывалась).  
За отчетный период на организованном рынке ценных бумаг акции Общества не 
размещались. 
рыночная стоимость одной простой акции на дату окончания отчетного периода – 7 000,00 
тенге (на 26 марта 2008 года - дата окончания отчетного периода). 
рыночная стоимость одной привилегированной акции на дату окончания отчетного 
периода – 2 640,00 тенге (на 26 марта 2008 года - дата окончания отчетного периода). 
5) среди учредителей (для вновь созданных обществ) - нет; 
6) посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного 
государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, 
размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, 
предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, 
государства в соответствии, с законодательством которого осуществлено размещение 
производных ценных бумаг) - нет. 
 
10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:  
1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), 
подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму 
платежа и наименование плательщика)на общую сумму 64 760 000 (шестьдесят четыре 
миллиона семьсот шестьдесят тысяч)  тенге, в том числе: 

в тенге 

Дата оплаты 

Реквизиты платежного 
документа, 

подтверждающего оплату 
акций инвесторами 

Сумма платежа Наименование плательщика 

22 Октябрь , 2007 
Платежный ордер 
№66234796 64 760 000,00 ТОО "Компания "Global Securities" 

 
2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, 
национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, кем 
подготовлен акт оценки, дату его составления и сумму оценки) - нет;  
3) правом на результаты интеллектуальной деятельности (указать, кем подготовлен акт 
оценки интеллектуальной собственности, дату его составления, сумму оценки, акт 
приема-передачи интеллектуальной собственности) - нет;  
4) по договору погашения задолженности перед кредитором (указать каким органом 
кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату 
принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт 
оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки) - нет;  
5) за счет распределения чистого дохода общества (указать дату проведения собрания 
акционеров, на котором принято соответствующее решение, сумму дохода, направленного 
на оплату акций, сумму налога, выплаченного в бюджет) - нет;  
6) другими имущественными правами (кем подготовлен акт оценки, дату его составления, 
сумму оценки, акт приема–передачи имущества) - нет;  
7) иным способом - нет.  
При осуществлении реорганизации общества необходимо указать реквизиты документов, 
указанных в пункте 2 Правил.  



10-1. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций 
общества.  
В данном пункте следует указать информацию:  
1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере 
договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках 
эмиссионного консорциума: 
общество размещает акции самостоятельно;  
1-1) о способе размещения акций андеррайтером: 
 общество размещает акции самостоятельно;  
2) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) 
андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном 
выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также 
другие сведения о расходах - нет;  
3) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В 
случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, 
их оплачивающее: 
при размещении акций обществом были понесены следующие издержки: 
зачисление акций на счет объявленных ценных бумаг в регистраторе общества, согласно 
установленных тарифов;  
перевод акций на счет объявленных ценных бумаг в АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг», согласно установленных тарифов; 
перевод акций на лицевые субсчета инвесторов в АО «Центральный депозитарий ценных 
бумаг», согласно установленных тарифов; 
листинговый сбор за включение акций в официальный список категории «А» АО 
«Казахстанская фондовая биржа» в размерах и порядке, установленных внутренними 
документами биржи; 
4) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и 
дальнейших планах размещения. 
количество размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров 
составило 12 952 (двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят два) простых акций. Общество, 
заинтересовано и в дальнейшем, осуществлять государственную регистрацию и 
размещение собственных акций среди действующих акционеров, а также неограниченного 
круга инвесторов. 
11. Сведения о цене исполнения опционов.  
Опционы на акции общества не заключались. 
11–1. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.  
В случае, если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то 
необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за 
последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных 
года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска 
акций.  
История рыночной стоимости акций за последние три завершенных года (с разбивкой по 
годам): 

 
в тенге 

Наименование показателя 2004 год  
(в тенге) 

2005 год  
(в тенге) 

2006 год  
(в тенге) 

наивысшая рыночная цена простой именной акции 1059,9000 1092,9000 3166,6700 
наименьшая рыночная цена простой именной акции 744,9000 942,6316 979,375 
наивысшая рыночная цена привилегированной акции 802,1053 1153,47 1151,9444 
наименьшая рыночная цена привилегированной акции 676,0000 676,0000 1057,0313 

 
История рыночной стоимости акций за последние два завершенных года (с разбивкой по 
кварталам): 

в тенге 



2006 год  2007 год  Наименование 
показателя 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
наивысшая рыночная 
цена простой именной 
акции 1032,6316 2120,3505 3125,001 3166,67 4928,11 6542,11 7865 7566,67
наименьшая рыночная 
цена простой именной 
акции 979,375 1041,1111 2520,35 3000 3366,67 5017,78 7589,47 6504

наивысшая рыночная 
цена привилегированной 
акции 1097,6111 1151,9444 1097,2 1114,72 1182,22 2576,01 2769,55 2400

наименьшая рыночная 
цена привилегированной 
акции 1057,0313 1071,6667 1083 1070 1114 1193,61 2428,95 2200,25
 
История рыночной стоимости акций за последние шесть месяцев с даты проспекта 
выпуска акций (с разбивкой по месяцам): 

в тенге 

Наименование показателя 
Сентябрь 
2007 

Октябрь 
2007 

Ноябрь  
2007 

Декабрь  
2007 

Январь 
2008 

Февраль  
2007 

наивысшая рыночная цена простой именной 
акции 7773,68 7566,67 7000 7000 7000 7000,01
наименьшая рыночная цена простой именной 
акции 7589,47 7138,89 6504 6600 7000 7000
наивысшая рыночная цена привилегированной 
акции 2644,44 2400,24 2415 2500,02 2573 2738,22
наименьшая рыночная цена привилегированной 
акции 2428,95 2400 2200,25 1978 2398 2433,8
 
 
Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о 
балансовой стоимости акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за 
последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с 
даты окончания периода размещения акций (на 1 число месяца).  
История балансовой стоимости акций за последние три завершенных года (с разбивкой по 
годам): 

в тенге 
Наименование показателя 2005 год  2006 год  2007 год  
наивысшая балансовая цена простой именной акции 1502,94 1460,41 2677,88 
наименьшая балансовая цена простой именной акции 1227,08 1258,63 1516,27 
наивысшая балансовая цена привилегированной акции 1502,94 1460,41 1019,77 
наименьшая балансовая цена привилегированной акции 1227,08 1258,63 1019,77 

  
История балансовой стоимости акций за последние два завершенных года (с разбивкой по 
кварталам): 

в тенге 
2006 год  2007 год  

Наименование показателя 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

наивысшая балансовая 
цена простой именной 
акции 1420 1429,26 1460,41 1322,85 1814,8947 2225,36 2541,13 2581,27

наименьшая балансовая 
цена простой именной 
акции 1385,13 1379,42 1258,63 1304,73 1505,2819 1814,89 2194,51 2459,87



наивысшая балансовая 
цена привилегированной 
акции 1420 1429,26 1460,41 1322,85 1019, 76 1019, 76 1019, 76 1019, 76 

наименьшая балансовая 
цена привилегированной 
акции 1385,13 1379,42 1258,63 1304,73 1019, 76 1019, 76 1019, 76 1019, 76

 
 

История балансовой стоимости акций за последние шесть месяцев с даты окончания 
периода размещения акций (на 1 число месяца): 
в тенге 
 
Наименование 
показателя на 1 октября на 1 ноября на 1 декабря на 1 января на 1 февраля на 1 марта 
балансовая цена 
простой именной 
акции 2 536,28 2 514,46 2 542,80 2 531,75 2 588,09 2 634,55 

балансовая цена 
привилегированной 
акции 1019, 76 1019, 76 1019, 76 1019, 76 1019, 76 1019, 76 

 
12. Сведения о выплате дивидендов:  
1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым 
была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и 
выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям (суммы налога 
начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершенного финансового года, со 
ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров,  
на котором было принято соответствующее решение: 
на основании решения годового общего собрания акционеров (Протокол годового общего 
собрания акционеров АО «Темiрбанк» №17 от 26 апреля 2007 года) выплата дивидендов 
по простым акциям не осуществлялась.  
В соответствии с действующим Уставом Общества выплата дивидендов по 
привилегированным акциям осуществляется ежеквартально в размере 25 (двадцать пять) 
тенге на 1 (одну) привилегированную акцию в квартал. 

Период выплаты дивидендов по привилегированным акциям за первый квартал 2007 года: 
с 16 апреля по 16 мая 2007 года.  

Количество акционеров, которым были выплачены дивиденды за первый квартал 2007 
года: 68 (шестьдесят восемь) акционеров. Сумма начисленных дивидендов по 
привилегированным акциям за первый квартал 2007 года с учетом налогов составила 122 
584 500 (Сто двадцать два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге. 
Сумма налога у источника выплаты, начисленного и выплаченного в бюджет, составила 1 
756 935 (Один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) тенге. 
Сумма выплаченных дивидендов по привилегированным акциям Общества за первый 
квартал 2007 года составила 120 827 565 (Сто двадцать миллионов восемьсот двадцать 
семь тысяч пятьсот шестьдесят пять) тенге. 

Период выплаты дивидендов по привилегированным акциям за второй квартал 2007 года: 
с 25 июля по 25 августа 2007 года.  

Количество акционеров, которым были выплачены дивиденды за второй квартал 2007 
года: 119 (Сто девятнадцать) акционеров. Сумма начисленных дивидендов по 
привилегированным акциям за второй квартал 2007 года с учетом налогов составила 122 
584 500 (Сто двадцать два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге. 
Сумма налога у источника выплаты, начисленного и выплаченного в бюджет, составила 2 
039 817 (Два миллиона тридцать девять тысяч восемьсот семнадцать) тенге 50 тиын. 



Сумма выплаченных дивидендов по привилегированным акциям Общества за первый 
квартал 2007 года составила 120 544 682 (Сто двадцать миллионов пятьсот сорок четыре 
тысячи шестьсот восемьдесят два) тенге 50 тиын. 

Период выплаты дивидендов по привилегированным акциям за третий квартал 2007 года: 
с 12 ноября по 12 декабря 2007 года.  

Количество акционеров, которым были выплачены дивиденды за третий квартал 2007 
года: 94 (девяносто четыре) акционера. Сумма начисленных дивидендов по 
привилегированным акциям за третий квартал 2007 года с учетом налогов составила 122 
584 500 (Сто двадцать два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге. 
Сумма налога у источника выплаты, начисленного и выплаченного в бюджет, составила 2 
452 796 (Два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) тенге 25 
тиын. Сумма выплаченных дивидендов по привилегированным акциям Общества за 
третий квартал 2007 года составила 120 131 703 (Сто двадцать миллионов сто тридцать 
одна тысяча семьсот три) тенге 75 тиын. 

Период выплаты дивидендов по привилегированным акциям за четвертый квартал 2007 
года: с 25 февраля по 12 марта 2008 года.  

Количество акционеров, которым были выплачены дивиденды за четвертый квартал 2007 
года: 90 (девяносто) акционеров. Сумма начисленных дивидендов по привилегированным 
акциям за четвертый квартал 2007 года с учетом налогов составила 122 584 500 (Сто 
двадцать два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге. Сумма налога 
у источника выплаты, начисленного и выплаченного в бюджет, составила 6 465 246 
(шесть миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч двести сорок шесть) тенге 25 тиын. 
Сумма выплаченных дивидендов по привилегированным акциям Общества за четвертый 
квартал 2007 года составила 116 119 253 (Сто шестнадцать миллионов сто девятнадцать 
тысяч двести пятьдесят три) тенге 75 тиын. 
 
размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную 
акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по 
итогам завершенного финансового года: 
размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну привилегированную акцию по 
итогам завершенного финансового года указан в абзаце втором п.п. 1) п.12 отчета; 
2) размер чистого дохода на одну простую акцию по итогам завершенного финансового 
2007 года составил 412,97 тенге. 
размер чистого дохода на одну привилегированную акцию по итогам завершенного 
финансового года составил 0,00 тенге. 
3) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать 
причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения 
акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению 
задолженности перед акционерами: 
 выплата дивидендов осуществлялась своевременно.  
13. Сведения о регистраторе общества:  
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы 
реестра держателей акций: АО "Первый независимый регистратор", 050060, г. Алматы, ул. 
Хусаинова, 225, кв. 321; 
2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: договор – 
поручение на оказание услуг по ведению системы реестра №177 от 07 ноября 2007 года. 
14. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода размещения акций. 
Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на 
аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:   
 
Полное 
наименование 

Наименование и 
реквизиты документа, 

Общее 
количество 

Процентное 
соотношение акций, 

Процентное 
соотношение 



акционеров – 
юридических лиц или 
фамилия, имя, при 
наличии – отчество 
акционеров – 
физических лиц 

удостоверяющего 
личность акционера – 
физического лица или 
номер и дата 
государственной 
регистрации 
(перерегистрации) 
акционера – 
юридического лица и 
его место нахождения 

акций, 
принадлежащих 
акционеру,  
с указанием 
вида акций 

принадлежащих 
акционеру к общему 
количеству 
размещенных акций  
с указанием вида акций 

акций, 
принадлежащ
их акционеру 
к общему 
количеству 
голосующих 
акций  

Акционерное 
общество «БТА 

Банк» 

050051,  
г. Алматы,  

ул. Джолдасбекова,97 
свидетельство  

о государственной 
перерегистрации  
№3903-1900-АО  
от 24.01.2008 г. 

12 263 024 
простых  

именных акций 

50,95%  
от общего количества 
размещенных акций;  

64,32%  
от общего 
количества 
голосующих 

акций 

 
15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, 
находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального 
депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в 
номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций 
общества (за вычетом акций, выкупленных Обществом) по состоянию на  26 марта 2008 
года: у Общества нет акционеров информация о которых не раскрыта номинальному 
держателю.  
 
 
 

Исполнительный директор                 Д.Х. Шибутов  
 

Главный бухгалтер           Х.Х. Абдраева 



 
АКЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

ТУРАЛЫ  ЕСЕП 
 

1. Қоғамның атауы жəне оның орналасқан жері:   

“ТұранƏлемБанкі” Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы – “Темірбанк” акционерлік қоғамы, 
050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 68/74 үй. 

1-1.  Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер: 
2007 жылғы 24 тамыздағы № 4814-1900-АҚ  Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік. 
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігімен тіркелген. 
 

2. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген күн (жарияланған акциялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті алмастыру) жəне шығарылымның мемлекеттік 
тіркеу нөмірі: 
2007 жылдың 13 желтоқсаны, шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі А0026. 

3. Қаржылық есептің мəліметтеріне сəйкес қоғамның жарғылық жəне меншік капиталы жөніндегі 
деректер. 

Төленген жарғылық капитал – 34 461 408  мың теңге; 

Сондай-ақ, сіздердің назарларыңызды акцияларды алғашқы орналастырудағы есептілік кезеңінде 
Банктің жарғылық капиталы 7 мың теңге сомаға төмендегеніне (бұл сома қайта сатып алынған 
акцияларды орналастырылғаннан түскен) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2007 жылғы 10 
тамыздағы № 24124/1405 хатына (хаттың көшірмесі қоса тігілген) сəйкес, сонымен қатар бул сома 
№3599 "Бөлінбеген табыс" атты баланс шотына аударылған . 

Меншіктік капитал 49 799 214 мың теңге. 

4. Акцияларды үлестіру жəне дивидендтерді төлеу туралы хабарландыруды жариялаған күннің 
датасын көрсете отырып, оны жариялауда көмек көрсеткен бұқаралық ақпарат құралдарының атауы: 

«Казахстанская правда» №183 (25428) 2007 жылдың 23 қарашасы – дивидендтерді төлеу туралы 
хабарландыру. 

«Казахстанская правда» №49 (25496) 2008 жылдың 5 наурызы – дивидендтерді төлеу туралы 
хабарландыру  

4-1. Қоғамның өз акционерлеріне қоғамның акцияларын олардың артықшылықты сатып алу 
құқықтарына сəйкес орналастырылған акцияларды сатып алулары жөнінде  ұсыныстар жібергендігі 
туралы ақпарат қоғам жарғысында қарастырылған төмендегідей тəсілдер арқылы жүзеге асырылады: 

1) Хабарлама жіберілген күнді көрсетіп, жеке жазбаша хабарлама жолдау арқылы; 

Қоғам  “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасы Заңының 16 бабының 1 т. сəйкес өз 
акционерлеріне жеке жазбаша хабарлама жолдамаған. 

2) Көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарының атауын жəне жарияланған күнін көрсетіп 
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы; 

«Казахстанская правда» №109 (25354) 2007 жылдың 19 шілдесі – акцияларды үлестіру туралы 
хабарландыру. 

5. Акциялар туралы деректер: 

1) жарияланған акциялардың жалпы саны, оның ішінде: 

 жай акциялар – 95 000 000 (тоқсан бес миллион) дана; 

 артықшылықты акциялар – 5 000 000 (бес миллион) дана; 

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік мөлшері: 

 артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік мөлшері жылына бір артықшылықты 
акция 100 (жүз) теңгені құрайды. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу 
тоқсанына 1 (бір) артықшылықты акцияға 25 (жиырма бес) теңге көлемінде тоқсан сайын жүзеге 



асырылады (2007 жылғы 26 сəуірдегі Акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген жəне 2007 
жылғы 24 тамызда ҚР Əділет министрлігінде тіркелген Қоғам Жарғысының қолданыстағы 
редакциясына сəйкес). 

3) Егер, акцияларды айырбастау жүзеге асырылған болса, онда айырбасталған акциялардың санын 
жəне тəртібін көрсету керек: 

 акцияларды айырбастау жүзеге асырылған жоқ. 

6. Аукциондарды немесе жазылуды өткізу шарттары мен тəртібі жөніндегі қоғамның ішкі құжатын 
қабылдау  жəне бекіту күні туралы деректер. 

Қоғамның құнды қағаздарын жазылыс арқылы құнды қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында 
орналастыру тəртібі туралы Ереже 2006 жылғы 10 қарашада Қоғамның Директорлар кеңесінің 
шешімімен бекітілген (Директорлар кеңесінің 2006 жылғы 10 қарашадағы № 96 хаттамасы). 

7. Егер, қоғамның акциясы сауданы ұйымдастырушылардың тізіміне кіргізілсе, онда оны енгізген 
күнді көрсету керек. 

Биржа Кеңесінің 1998 жылғы 8 қазандағы шешімімен Қазақстан Қор биржасының құнды қағаздар 
ресми тізімінің А санатына енгізілген. 

Сараптау кеңесінің 2007 жылғы 26 сəуірдегі шешімімен Алматы қаласы аймақтық қаржы 
орталығының арнайы сауда алаңының ресми тізіміне енгізілген. 

8. Акцияларды үлестіру туралы деректер: 

1) Үлестірудің есептік уақытының басталу күні мен акцияларды орналастырудың есептік кезеңінің 
аяқталу күні. 

орналастырудың есептік кезеңінің басталу күні – 2007 жылдың 26 қыркүйегі; 

акцияларды орналастырудың есептік кезеңінің аяқталу күні – 2008 жылдың 26 наурызы. 

2) Келесі есепті ұсынуда акцияларды орналастырудың бұдан бұрынғы есептік кезеңдеріне 
орналастырылған акциялардың жалпы санын жəне оның төлем сомасын көрсете отырып, бұдан 
бұрынғы есепті (есептерді) бекіту мерзімі.  

 

№ Бұдан бұрынғы есептерді 
бекіткен күндер датасы 

Орналастырылған 
акциялардың саны 

(дана) 
Төлем сомасы (теңге) 

1 14 ақпан 1997 жыл 250 000 250 000 000,00 

2 28 қазан 1997 жыл 250 000 250 000 000, 00 

3 9 шілде 1998 жыл 500 000 500 000 000, 00 

4 10 қазан 2000 жыл 400 000 
420 000 000, 00 

(оның ішінде акция бойынша сыйақы  
20 000 000, 00 теңге) 

5 3 маусым 2004 жыл 1 727 500 
1 728 606 000,00 

(оның ішінде акция бойынша сыйақы  
1 106 000, 00 теңге) 

6 4 наурыз 2005 жыл 572 500 572 500 000, 00 

7 20шілде 2006 жыл 5 136 936 
5 140 296 001 

(оның ішінде акция бойынша сыйақы  
3 360 001, 00 теңге) 

8 28 қараша 2006 жыл 1 790 400 
1 790 400 017,38 

(оның ішінде акция бойынша сыйақы  
17,38 теңге) 

9 26 ақпан 2007 жыл 9 372 664 9 372 664 000 

10 11 маусым 2008 жыл 4 054 048 18 936 740 000 



 

3) Есептік кезеңде орналастырылған акциялардың саны мен оларды орналастыру құнын белгілеу 
жөнінде қоғамның Директорлар кеңесінің шешімін қабылдау күні, сондай-ақ шектелмеген 
инвесторлардың арасында орналастыру кезінде акцияларды үлестіру туралы хабарламаны бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялаған күн; 

2007 жылғы 18 шілдедегі Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары 
бойынша шешім. Хабарландыру 2007 жылғы 19 шілдеде № 109 (25354) «Казахстанская правда» 
газетінде  жарияланды (1 акцияның бағасы 5 000 теңге бойынша 1 400 000 дана көлемінде Банктің 
жай акцияларын орналастыру туралы); 

4) Есептік кезеңде орналастырылған акциялар мен орналастырылмаған акциялардың саны: 

Жалпы есептік кезеңде 12 952 (он екі мың тоғыз жүз елу екі) акция орналастырылды, оның ішінде: 

жай атаулы акциялар: 12 952 (он екі мың тоғыз жүз елу екі) дана; 

артықшылықты акциялар: есеп беру кезеңінде артықшылықты акцияларды орналастыру жүргізілген 
жоқ; 

Акцияларды орналастыру есептік кезеңінің аяқталу күнінде үлестірілмеген акциялардың саны: 
олардың ішінде:  

жай атаулы акциялар: 75 933 000 (жетпіс бес миллион тоғыз жүз отыз үш мың) дана; 

артықшылықты акциялар: есеп беру кезеңінде артықшылықты акцияларды орналастыру жүргізілген 
жоқ; 

5) акционерлердің талабы жəне/немесе қоғамның бастамасы бойынша есептік кезеңінің аяқталу 
күніндегі бір жай жəне артықшылықты акцияларды сатып алу құны көрсете отырылып, сатып 
алынған акциялардың саны, акцияны сатып алу жөнінде шешім қабылданған күн, сондай-ақ 
орналастырылған акцияларды сатып алу үшін қоғам жұмсаған шығындар (сатып алудың əрбір түрі 
бойынша жекелеп). 

Есептік кезең ішінде қолданыстағы “Орналастырылған акцияларды қоғамның сатып алу тəртібі жəне 
акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау əдістемесі туралы Ереже” талаптарына сəйкес 
Банк өзіне тиісті артықшылықты акцияны сату жөнінде арыз жазған акционердің жеке 
артықшылықты акцияларын сатып алуды жүзеге асырды. 

Есептік кезеңнің аяқталуы күніндегі сатып алынған акциялардың саны – 96 620 артықшылықты 
акция. Бір артықшылықты акцияның сатып алу құны – 1 108 теңге 17 тиын. Орналастырылған 
акцияларды сатып алу үшін Банктің жұмсаған шығыны – 107 071 385,40 теңге. Акцияларды сатып 
алу туралы қабылданған шешім – 2006 жылдың 20 қыркүйегі. (Директорлар кеңесінің 
2006ж.20.09.№72 хаттамасы) 

Акционерлердің жалпы жиналысының акцияларды Қоғамның сатып алуы кезінде олардың құнын 
белгілеу əдістемесін бекіткен күн. 

Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу тəртібі жəне олардың құнын белгілеу əдістемесі 
туралы ереже акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында 2006 жылғы 10 ақпанда бекітілген. 

9. Акцияларды орналастыру есептік кезеңінде акцияларды орналастыру (пайдалану) тəсілдері: 

1) акциялардың түрлері, саны көрсетіліп артықшылықты сатып алу құқы, орналастыру құны жəне 
төлем сомасы бойынша: 

Қоғам есеп беру кезеңі ішінде артықшылықты сатып алу құқы бойынша өз акцияларын 
орналастырмады: 

2) жазылысты өткізудің басталуы мен аяқталуы күнін, түрін, акциялар санын, орналастыру құнын 
жəне төлем сомасын көрсете отырып, жазылыс арқылы: 

Қоғам акционерлердің құнды қағаздарды артықшылықты сатып алу құқығын жүзеге асырғаннан 
кейін, есеп беру кезеңі ішінде өзінің жай акцияларын үлестірді, жазылыстың аяқталу күні 
белгіленбеген. 

Қоғамға келіп түскен жазбаша тапсырыстар негізінде 2007 жылғы 22 қазанда жалпы 64 760 000 
(алпыс төрт миллион жеті жүз алпыс мың) теңге сомасында 12 952 (он екі мың тоғыз жүз елу екі) 



дана жай акцияларды орналастырылды. Бір акцияның орналастыру құны 5 000 (бес мың) теңгені 
құрайды; 

3) аукцион арқылы акциялардың саны, түрі, өткізілуі көрсетіледі жəне төлемақы құны – жоқ; 

4) акциялардың саны, түрі, төлемақының жалпы құны, алғашқы жəне соңғы сауданың өткізілу күні 
көрсетілген құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында, есептік кезеңде өткізілген саудадағы 
бір акцияны орналастырудағы ең жоғарғы құны мен төменгі бағасы көрсетіледі (егер есептелген 
болса). 

Есептік кезеңде құнды қағаздардың ұйымдық нарығында Қоғамның акциялары орналастырылмаған. 

Есептік кезеңнің аяқталған күніндегі бір жай акцияның нарықтық құны – 7 000,00 теңге (2008 
жылдың 26 наурызында – есепті кезеңнің аяқталу күні). 

Есептік кезеңнің аяқталған күніндегі бір артықшылықты акцияның нарықтық құны – 2 640,00 теңге  
(2008 жылдың 26 наурызында – есепті кезеңнің аяқталу күні). 

5) құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін) – жоқ; 

6) шет мемлекет аумағында туынды құнды қағаздарды орналастыру арқылы (туынды құнды қағаздар 
атауларын, туынды құнды қағаздарды орналастыру арқылы таратылған акциялар санын, Қазақстан 
Республикасының заңнамаға сəйкес туынды құнды қағаздарды орналастыруды жүзеге асырған 
мемлекеттің құнды қағаздар нарығында сатып алуға ұсынылған акциялар санын көрсетіп) – жоқ. 

10. Акция саны мен төлем сомасын көрсете отырып, акцияларды төлеу тəсілі: 

1) ақшалай (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияны төлегендігін растайтын төлем 
құжатының (төлем құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасын жəне төлеушінің атауын көрсетіп) 
жалпы сомасы 64 760 000 (алпыс төрт миллион жеті жүз алпыс мың) теңге, оның ішінде: 

теңгемен 
 

Төлем күні 

Инвесторлардың акцияны 
төлегендігін растайтын 

төлем құжатының 
деректемелері 

 

Төлем сомасы 

 

Төлеушінің атауы 

22 қазан, 2007 №66234796 төлем ордері 64 760 000,00 "Global Securities" ЖШС 
 

2) құнды қағаздармен (құнды қағазбен эмиссия жүргізетін мекеменің атын, оның мекен-жайын, 
құнды қағаздың ұлттық сəйкестендіру нөмірін, оның санын, баға беру актін кім дайындағанын, оны 
жасау, бағалау күнін көрсету керек) – жоқ; 

3) интеллектуалды қызметтің нəтижесіне байланысты құқықпен (интеллектуалды меншікке баға беру 
актін кім дайындағанын, оны құрау күнін, баға беру құны, интеллектуалды меншікті қабылдау актін 
көрсету керек) – жоқ; 

4) несие беруші алдында қарызды өтеу шарты бойынша (несие берушінің қандай органы акцияны 
төлеу есебінен қарызды өтеу туралы шешімді қабылдағанын жəне осындай шешім қабылданған 
күнді, қарызды салыстыру актісінің деректемелерін, талап ету құқығын бағалау актісін кім 
дайындағанын, оны жасаған күнді, бағалау сомасын көрсету) – жоқ; 

5) қоғамның таза кірісін бөлу есебі арқылы (акционерлердің тиісті шешім қабылданған жиналысын 
өткізген күн, акцияға төлеуге бағытталған кірістің құны, бюджетке төленген салықтың құны) – жоқ; 

6) басқа да мүліктік құқықтармен (баға беру актін кім дайындады, оны құрау түрі, баға беру құны, 
мүлікті қабылдау-беру акті) – жоқ; 

7) басқа тəсілдермен – жоқ. 

Қоғамды қайта ұйымдастыруды жүзеге асыру кезінде Ереженің 2 тармағында көрсетілген 
құжаттардың деректемелерін көрсету керек. 

10-1. Қоғамның акцияларын шығарудағы андеррайтерлер туралы ақпарат (эмиссиондық 
консорциумдерде).  

Осы тармақта мына ақпаратты көрсету керек: 



1) құнды қағаз саудасына қатысқан кəсіби қатысушының аты-жөні, андеррайтерлік қызмет көрсетуге 
арналған шарттың күні жəне нөмірі, эмиссиондық консорциумға қатысушылар көрсетіледі: 

қоғам акцияларды өзі орналастырады; 

1-1) андеррайтердің акцияларды үлестіру тəсілі туралы: 

қоғам акцияларды өзі орналастырады; 

2) дисконттың жəне андеррайтерге немесе орналасудың басқа қатысушысына, өкілдеріне төленген 
(төлеуге жататын) комиссиялық сыйақылар көлемі жөнінде орналастырудың жалпы көлемінің 
пайыздық шарты, дисконттың жəне əрбір орналастырылған акция үшін комиссиялық жалпы көлемнің 
пайыздық шарты жəне шығыстар туралы басқа да мəліметтер  – жоқ; 

3) шығарылымды ұстаудың негізгі санаттары, листингіге орналастыру жəне қосу туралы. Егер 
көрсетілген шығынды эмитенттің өз төлемеген жағдайда, төлеушінің аты-жөнін көрсету керек:  

Қоғам акцияны орналастырған кезде келесі шығындар болды: 

белгіленген тарифтерге сəйкес, қоғамның тіркеушісінде жарияланған құнды қағаздар есеп шотына 
акцияларды аудару; 

белгіленген тарифтерге сəйкес “Құнды қағаздардың орталық депозитарийі” АҚ-да жарияланған 
құнды қағаздар есеп-шотына акцияларды аудару; 

белгіленген тарифтерге сəйкес “Құнды қағаздардың орталық депозитарийі” АҚ-дағы инвесторлардың  
дербес ішкі шотына акцияларды аудару; 

биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген көлемде жəне тəртіпте “Қазақстандық жинақтау биржасы” 
АҚ-ның “А” санатының ресми тізіміне акцияларды енгізу үшін листингтік жинақ; 

биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген көлемде жəне тəртіпте акцияларды алғаш рет 
орналастырған кезде “Қазақстандық жинақтау биржасы” АҚ-ның комиссиялық алымы. 

4) есептік кезеңде андеррайтерлерді қоспай орналастырылған акциялар саны жəне одан əрі 
орналастырудың жоспары. 

есептік кезеңде андеррайтерлерді қоспай орналастырылған акциялар саны – 12 952 (он екі мың тоғыз 
жүз елу екі) жай акция. Қоғам алдағы уақытта да əрекет етуші акционерлер, сондай-ақ шектелмеген 
инвесторлар арасында өзінің жеке меншік акцияларын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға жəне 
орналастыруға мүдделі.   

11. Опциондарды орындау бағасы  туралы деректер. 

         Қоғамның акцияларына опциондар жасалған жоқ. 

         11-1 Акциялардың нарықтық жəне баланстық құнының тарихы жөніндегі ақпарат 

Егер, қоғамның акциялары ұйымдастырылған құнды қағаздар нарығында айналысқа түссе, онда 
соңғы қорытындылаушы үш жылды жылдар бойынша бөле отырып, соңғы қорытындылаушы екі 
жылды тоқсан бойынша бөле отырып, соңғы қорытындылаушы алты айды акцияларды шығару 
анықтамалығы шыққан күннен бастап акциялардың ең жоғары жəне ең төменгі нарықтық құны 
жөніндегі мəліметтерді көрсету керек. 

Соңғы қорытындылаушы үш жылдағы акциялардың  нарықтық құнының тарихы (жылдар бойынша  
бөлгенде):  
                                                                                                                                                                                                              теңге бойынша 

Көрсеткіш атауы 2004 жыл 
(теңгемен) 

2005 жыл  
(теңгемен) 

2006 жыл  
(теңгемен) 

жай атаулы акцияның ең жоғары нарықтық құны 1059,9000 1092,9000 3166,6700 

жай атаулы акцияның ең төменгі нарықтық құны 744,9000 942,6316 979,375 

артықшылықты акцияның ең жоғары нарықтық құны 802,1053 1153,47 1151,9444 

артықшылықты акцияның ең төменгі нарықтық құны 676,0000 676,0000 1057,0313 

 

Соңғы қорытындылаушы екі жылдағы акциялардың  нарықтық құнының тарихы (тоқсан бойынша 
бөлгенде):                 теңге бойынша 



2006 жыл 2007 жыл 
Көрсеткіш атауы 

1 тоқс. 2 тоқс. 3 тоқс. 4 тоқс. 1 тоқс. 2 тоқс. 3 тоқс. 4 тоқс. 

жай атаулы акцияның 
ең жоғары нарықтық 

құны 
2120,3505 3125,001 3166,67 3166,67 4928,11 6542,11 7865 7566,67 

жай атаулы акцияның 
ең төменгі нарықтық 

құны 
979,375 1041,1111 2520,35 3000,00 3366,67 5017,78 7589,47 6504 

артықшылықты 
акцияның ең жоғары 
нарықтық құны 

1097,6111 1151,9444 1097,20 1114,72 1182,22 2576,01 2769,55 2400 

артықшылықты 
акцияның ең төменгі 
нарықтық құны 

1057,0313 1071,6667 1083,00 1070,00 1114 1193,61 2428,95 2200,25 

 

Акцияларды шығару анықтамалығы күнінен бастап соңғы алты айдағы  акциялардың нарықтық 
құнының тарихы (айларға бөлгенде):                                                                                                  

теңге бойынша 

Көрсеткіш атауы Қыркүйек 
2007 

Қазан 
2007 

Қараша  
2007 

Желтоқ-
сан 2007 

Қаңтар 
2008 

Ақпан
2008 

жай атаулы акцияның ең жоғары 
нарықтық құны 

7773,68 7566,67 7000 7000 7000 7000,01 
жай атаулы акцияның ең төменгі 

нарықтық құны 
7589,47 7138,89 6504 6600 7000 7000 

артықшылықты акцияның ең жоғары 
нарықтық құны 

2544,44 2400,24 2415 2500,02 2573 2738,22 
артықшылықты акцияның ең төменгі 

нарықтық құны 
2428,95 2400 2200,25 1978 2398 2433,8 

 

Акциялардың баланстық құнының тарихы жөніндегі ақпаратта жылдарға бөлінген соңғы 
қорытындылаушы 3 жылдағы, тоқсанға бөлінген соңғы қорытындылаушы екі жылдағы акцияларды 
үлестіру кезеңінің аяқталу күнінен соңғы алты айдағы акциялардың баланстық құны жөніндегі 
мəліметтер болуы қажет. (айдың 1 күнінде) 

Соңғы қорытындылаушы үш жылдағы акциялардың баланстық құнының тарихы (жылдар бойынша 
бөлумен):               теңге бойынша 

Көрсеткіш атауы 2005 жыл  2006 жыл  2007 жыл  

жай атаулы акцияның ең жоғары баланстық құны 1502,94 1460,41 2677,88 

жай атаулы акцияның ең төменгі баланстық құны 1227,08 1258,63 1516,27 

артықшылықты акцияның ең жоғары баланстық құны 1502,94 1460,41 1019,77 

артықшылықты акцияның ең төменгі баланстық құны 1227,08 1258,63 1019,77 

 

Соңғы қорытындылаушы екі жылдағы акциялардың баланстық құнының тарихы (тоқсанға бөлгенде):
                теңге бойынша 

2006 жыл 2007 жыл   
Көрсеткіш атауы 

1 тоқс. 2 тоқс. 3 тоқс. 4 тоқс. 1 тоқс. 2 тоқс. 3 тоқс. 4 тоқс. 

Жай атаулы акцияның ең 
жоғары баланстық құны 1420,00 1429,26 1460,41 1322,85 1814,8947 2225,36 2541,13 2581,27 

Жай атаулы акцияның ең 
төменгі баланстық құны 1385,13 1379,42 1258,63 1304,73 1505,2819 1814,89 2194,51 2459,87 



Артықшылықты 
акцияның ең жоғары 
баланстық құны 

1420,00 1429,26 1460,41 1322,85 1019,76 1019,76 1019,76 1019,76 

Артықшылықты 
акцияның ең төменгі 
баланстық құны 

1385,13 1379,42 1258,63 1304,73 
 
1019,76 

 
1019,76 

 
1019,76 

 
1019,76 

Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күнінен соңғы алты айдағы акциялардың 
баланстық құнының тарихы (айдың 1 күнінде ): 

Көрсеткіш атауы 1 қазанда 1 қарашада 1 желтоқсанда 1 қаңтарда 1 ақпанда 1 наурызда 

Жай атаулы акцияның 
баланстық құны 2 536,28 2 514,46 2 542,80 2 531,75 2 588,09 2 634,55 

Артықшылықты акцияның 
баланстық құны 1019, 76 1019, 76 1019, 76 1019, 76 1019, 76 1019, 76 

 

12. Дивидендтерді төлеу туралы мəліметтер: 

1) дивидендтер төленген акционерлердің санын көрсете отырып, аяқталған қаржы жылының 
қорытындылары бойынша жай жəне артықшылықты акциялар бойынша есептелген жəне төленген 
дивидендтердің жалпы сомасын (бюджетке есептелген жəне төленген салық сомасы), тиісті шешім 
қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының деректеріне сүйене отырып, соңғы 
дивидендтер төленген күн: 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы негізінде (2007 жылғы 26 сəуірдегі “Темірбанк” АҚ 
акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының №17 хаттамасы) жай акциялар бойынша дивиденд 
төлеу жүзеге асырылған жоқ.  

Қоғамның қолданыстағы Жарғысына сəйкес артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу 
тоқсанына 1 (бір) артықшылықты акцияға 25 (жиырма бес) теңге көлемінде тоқсан сайын жүзеге 
асырылады. 

2007 жылдың бірінші тоқсаны үшін артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі: 
2007 жылдың 16 сəуірінен 16 мамырына дейін. 

2007 жылдың бірінші тоқсаны үшін дивиденд төленген акционерлердің саны: 68 (алпыс сегіз) 
акционер. 2007 жылдың бірінші тоқсаны үшін салықты есепке ала отырып, артықшылықты акциялар 
бойынша есептелген дивидендтер сомасы 122 584 500 (бір жүз жиырма екі миллион бес жүз сексен 
төрт мың бес жүз) теңгені құрайды. Бюджетке аударылған жəне төленген төлем бастауының салық 
сомасы – 1 756 935 (бір миллион жеті жүз елу алты мың) теңгені құрайды. Қоғамның 2007 жылдың 
бірінші тоқсаны үшін артықшылықты акциялар бойынша төленген дивиденд сомасы – 120 827 565 
(бір жүз жиырма миллион сегіз жүз жиырма жеті мың бес жүз алпыс бес) теңгені құрады. 

2007 жылдың екінші тоқсаны үшін артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі: 
2007 жылдың 25 шілдесінен 25 тамызына дейін. 

2007 жылдың екінші тоқсаны үшін дивиденд төленген акционерлердің саны: 119 (бір жүз он тоғыз) 
акционер. 2007 жылдың екінші тоқсаны үшін салықты есепке ала отырып, артықшылықты акциялар 
бойынша есептелген дивидендтер сомасы 122 584 500 (бір жүз жиырма екі миллион бес жүз сексен 
төрт мың бес жүз) теңгені құрайды. Бюджетке аударылған жəне төленген төлем бастауының салық 
сомасы – 2 039 817 (екі миллион отыз тоғыз мың сегіз жүз он жеті) теңгені құрайды. Қоғамның 2007 
жылдың екінші тоқсаны үшін артықшылықты акциялар бойынша төленген дивиденд сомасы – 120 
544 682 (бір жүз жиырма миллион бес жүз қырық төрт мың алты жүз сексен екі) теңге 50 тиынды 
құрады. 

2007 жылдың үшінші тоқсаны үшін артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі: 
2007 жылдың 12 қарашасынан 12 желтоқсанына дейін. 

2007 жылдың үшінші тоқсаны үшін дивидендт төленген акционерлердің саны: 94 (тоқсан төрт) 
акционер. 2007 жылдың үшінші тоқсаны үшін салықты есепке ала отырып, артықшылықты акциялар 
бойынша есептелген үлесақылар сомасы 122 584 500 (бір жүз жиырма екі миллион бес жүз сексен 
төрт мың бес жүз) теңгені құрайды. Бюджетке аударылған жəне төленген төлем бастауының салық 
сомасы – 2 452 796 (екі миллион төрт жүз елу екі мың жеті жүз тоқсан алты) теңгені құрайды. 
Қоғамның 2007 жылдың үшінші тоқсаны үшін артықшылықты акциялар бойынша төленген 



үлесақының сомасы – 120 131 703 (бір жүз жиырма миллион бір жүз отыз бір мың жеті жүз үш) теңге 
75 тиынды құрады. 

2007 жылдың төртінші тоқсаны үшін артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі: 
2008 жылдың 25 ақпанынан 12 наурызына дейін. 

2007 жылдың төртінші тоқсаны үшін дивидендт төленген акционерлердің саны: 90 (тоқсан) 
акционер. 2007 жылдың төртінші тоқсаны үшін салықты есепке ала отырып, артықшылықты 
акциялар бойынша есептелген үлесақылар сомасы 122 584 500 (бір жүз жиырма екі миллион бес жүз 
сексен төрт мың бес жүз) теңгені құрайды. Бюджетке аударылған жəне төленген төлем бастауының 
салық сомасы – 6 465 246 (төрт миллион төрт жүз алпыс бес мың екі жүз қырық алты) теңге 25 
тиынды құрайды. Қоғамның 2007 жылдың төртінші тоқсаны үшін артықшылықты акциялар бойынша 
төленген үлесақының сомасы – 116 119 253 (бір жүз он алты миллион бір жүз он тоғыз мың екі жүз 
елу үш) теңге 75 тиынды құрады. 

Бір жай жəне артықшылықты акцияға есептелген жəне төленген дивидендт мөлшері, сонымен қатар 
аяқталған қаржы жылының қорытындысы бойынша 1 жай жəне артықшылықты акцияға таза кірістің 
көлемі: 

Аяқталған қаржы жылының қорытындысы бойынша 1 артықшылықты акцияға есептелген жəне 
төленген дивиденд мөлшері Есептің  12.т. 1) тармақшасының екінші абзацында көрсетілген; 

2) Аяқталған 2007 қаржы жылының қорытындысы бойынша 1 жай акцияға таза кіріс көлемі 412,97 
теңгені құрады. 

Аяқталған қаржы жылының қорытындысы бойынша 1 артықшылықты акцияға таза кіріс көлемі – 
0,00 теңгені құрады. 

3) Егер дивидендті уақытында төлемеу салдарынан қарыздар болған кезде, оның себебін жəне 
акцияларды енгізу кезеңінің аяқталу күніндегі қарыздың көлемін көрсету керек. Мұнда акционерлер 
алдындағы қарызды жою үшін қоғам қандай шараларды қолданғанын да көрсету керек: 

Дивиденд төлеу уақытында жүзеге асырылды. 

13. Қоғамның тіркеушісі туралы дерек: 

1) акцияларды ұстаушылырдың реестрілік жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің атауы 
жəне орналасқан жері: ”Бірінші тəуелсіз тіркеуші” АҚ, 050060, Алматы қаласы, Хұсайынов 
көшесі, 225 үй, 321 пəтер; 

2) қоғамның акцияларын ұстаушыларының реестрін жүргізу туралы шарт жасалған күн жəне оның 
нөмірі: 2007 жылғы 07 қарашадағы № 177  Реестр жүйесін жүргізу бойынша қызмет көрсетуге 
арналған тапсырма-шарт. 

14. Акцияларды орналастыру кезеңі аяқталған күндегі ірі акционерлер жөніндегі мəліметтер.   Осы 
мəліметтер сол күні тіркеуші берген, есептің ажырамас бөлігі болып табылатын анықтама негізінде 
толтырылады: 

Акционерлер-заңды 
тұлғалардың  толық 

атауы немесе 
акционерлер-заңды 

тұлғалардың 
фамилиясы, аты, 
болған жағдайда  
əкесінің аты 

Жеке тұлғаның-
акционердің тұлғасын 
растайтын құжаттың 
атауы жəне деректе-
мелері немесе   заңды 
тұлға-акционерді  

мемлекеттік тіркеуден 
(қайта тіркеуден) 
өткізген күні жəне 
нөмірі жəне оның 
орналасқан орны 

Акцияның түрін 
көрсете отырып, 
акционерге тиісті 

акциялардың жалпы 
саны 

Акционерге тиесілі 
акциялардың 

(акциялардың түрін 
көрсете отырып) 
үлестірілген 

акциялардың жалпы 
санына пайыздық ара 

салмағы 

Акционерге тиесілі 
акциялардың дауыс 
беретін акциялардың 

жалпы санына 
пайыздық ара салмағы 



«БТА Банкі” 
акционерлік қоғамы 

050051 
Алматы қаласы, 
Жолдасбеков 
көшесі, 97 

2008ж.24.01. 
№3903-1900-АҚ 
мемлекеттік қайта 
тіркеу жөніндегі 

куəлік 
 

 
 
 

12 263 024 жай 
атаулы акциялар 

 
 
 
 
 
 

Орналастырылған 
акциялардың жалпы 
санының 50,95% 

 
 

 
 
 

Дауыс беретін 
акциялардың жалпы 
санының 64,32% 

 
 
 
 

 

15. Егер, орталық депозитария есеп жүйесінде акциялары номиналдық ұсталымдағы, 2008 жылғы 26 
наурыздағы жағдай бойынша қоғамның орналыстырылған акциясының он жəне одан да көп 
пайызына (Қоғам сатып алған акциялардан басқа) ие акционерлер туралы мəліметтер жоқ болған 
жағдайда, номиналды ұсталымдағы номиналды ұстаушының атауы жəне қоғам акцияларының саны 
туралы мəліметтер: Қоғамда номиналды  ұстаушыға ақпарат айтылмаған акционерлер жоқ. 
 
 
 
 
 
Орындаушы директор                                                                                                        Д.Х. Шибутов  
 
                                                                                                                                                                                              
Бас бухгалтер                                                                                                                        Х.Х. Абдраева  
 


