
 

ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ 

 
1. Наименование общества и его место нахождения.  
Акционерное общество "Темiрбанк", 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, дом 68/74. 
2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной 
регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.  
07 апреля 2005 года, номер государственной регистрации выпуска А0026. 
3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности. 
Оплаченный уставной капитал составляет – 8 860 509 тыс. тенге;  
Собственный капитал составляет – 10 959 697 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" №87 (24697) от 14 апреля 2005 года - сообщение о размещении акций. 

"Казахстанская правда" №127 (24737) от 19 мая 2005 года - сообщение о выплате дивидендов. 
5. Сведения об акциях:  
1) общее количество объявленных акций в том, числе:  
простых акций -15 000 000 (Пятнадцать 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. 
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.  
В настоящий период АО «Темiрбанк» разрабатывает процедуры по внедрению принципов и условий 
проведения аукционов или подписки при размещении собственных ценных бумаг в соответствии  
с требованиями действующего законодательства, внутренних документов АО «Казахстанская фондовая 
биржа». 
7. В случае, если акции общества были включены в список организатора торгов, то необходимо указать дату 
их включения.  
08 октября 1998 года.  
8. Сведения о размещении акций:  
1) дата начала отчетного периода размещения и дата окончания отчетного периода размещения акций 
дата начала отчетного периода размещения – 07 апреля 2005 года;  
дата окончания отчетного периода размещения акций – 07 октября 2005 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 

 
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;  
Протокол Совета директоров Общества №14 от 08.04.2005г. Сообщение опубликовано в "Казахстанской 
правде" №87 (24697) от 14 апреля 2005 года. 

4) количество размещенных за отчетный период акций и неразмещенных акций в разрезе по видам*: 
всего за отчетный период было размещено 5 136 936 (Пять миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот 
тридцать шесть) акций, из них: 
- простых именных акций 1 743 340 (Один миллион семьсот сорок три тысячи триста сорок) штук;  
- привилегированных 3 393 596 (Три миллиона триста девяносто три тысячи пятьсот девяносто шесть) штук; 
количество неразмещенных акций на дату окончания отчетного периода размещения акций составило 11 163 
064 (Одиннадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи шестьдесят четыре) штук, из них: 
- простых именных акций 9 566 660 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) штук; 

- привилегированных 1 596 404 (Один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста четыре) штуки. 
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 (07 октября 2005 года) выкупленных акций нет. 
Выкуп Банком собственных привилегированных акций был осуществлен 28 октября 2005 года в рамках 
исполнения маркет - мейкером Банка своих обязанностей по объявлению и поддержанию непрерывных 
котировок в соответствии с требованиями действующего законодательства РК, внутренних документов 
организатора торгов и заключенного с Банком договора на оказание услуг маркет – мейкера. Данный факт 
отражен в финансовой отчетности, приложенной к настоящему Отчету. 
Цена выкупа одной привилегированной акции - 1299,00 тенге; Расходы, понесенные Банком на выкуп 
размещенных акций – 971 652 тенге.  Дата принятия решения о выкупе акций – 17 октября 2005 года 
(Протокол Совета Директоров №51 от 17.10.2005г. в отношении одобрения условий выкупа акций в случаях 
исполнения маркет - мейкером Банка своих обязанностей по объявлению и поддержанию непрерывных 
котировок по акциям Банка). 

_________ 
*Здесь указано количество акций, размещенных только за период с 07.04.2005г. по 07.10.2005г. В расчет не вошли акции, размещенные обществом до 
даты государственной регистрации настоящего выпуска акций, в количестве 3 690 000 простых и 10 000 привилегированных акций (пожалуйста, см. 
свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг от 07.04.2005г. №А0026). 
 



Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения стоимости акций при их выкупе 
обществом.  
на дату окончания отчетного периода (07 октября 2005 года), методика определения стоимости акций при их 
выкупе обществом была на стадии разработки.  
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:  
1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, цене размещения и суммы 
оплаты – нет;  
2) посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения подписки, вида, количества 
акций, цены размещения и суммы оплаты - нет;  
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 через АО «Казахстанская фондовая биржа» 
были размещены: 
простые именные акции в количестве 388 340 (Триста восемьдесят восемь тысяч триста сорок) штук на 
общую сумму 388 340 000 (Триста восемьдесят восемь миллионов триста сорок тысяч) тенге; 
дата проведения первых и последних торгов за отчетный период – 27 августа 2005 года;  
наименьшая цена размещения одной простой акции - 1000 (Одна тысяча) тенге; 
наивысшая цена размещения одной простой акции - 1000 (Одна тысяча) тенге; 
рыночная стоимость одной простой акции на дату окончания отчетного периода – 1092,90 тенге. 
привилегированные акции в количестве 3 393 596 (Три миллиона триста девяносто три тысячи пятьсот 
девяносто шесть) штук, на общую сумму 3 393 856 001 (Три миллиарда триста девяносто три миллиона 
восемьсот пятьдесят шесть тысяч одна) тенге; 
дата проведения первых торгов за отчетный период – 24 мая 2005 года; 
дата проведения последних торгов за отчетный период – 30 сентября 2005 года; 
наименьшая цена размещения одной привилегированной акции - 1000 (Одна тысяча) тенге; 
наивысшая цена размещения одной привилегированной акции - 1010 (Одна тысяча десять) тенге; 
рыночная стоимость одной привилегированной акции на дату окончания отчетного периода – 1097,45 тенге. 
10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы денег, полученных обществом, в результате 
данного размещения в отчетном периоде:  
1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего 
(подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика) 
на общую сумму 5 140 296 001 (Пять миллиардов сто сорок миллионов двести девяносто шесть тысяч одна) 
тенге, в том числе: 
а) на организованном рынке через АО «Казахстанская фондовая биржа» среди неограниченного круга 
инвесторов путем непрерывного встречного аукциона (данный метод торгов не позволяет 
идентифицировать инвестора (плательщика), подающего заявку на покупку акций):  
платежный ордер № 28986899 от 24 мая 2005 года на сумму 252 400 000,00 тенге;  
платежный ордер № 29807249 от 20 июня 2005 года на сумму 400 000 000,00  тенге 
платежный ордер № 29880513 от 22 июня 2005 года на сумму  66 000 000,00  тенге 
платежный ордер № 30052231 от 28 июня 2005 года на сумму 149 000 000,00  тенге 
платежный ордер № 301452208 от 30 июня 2005 года на сумму 101 800 000,00  тенге; 
платежный ордер № 30377655 от 07 июля 2005 года на сумму 79 000 000,00 тенге;    
платежный ордер № 30377642 от 07 июля 2005 года на сумму 24 000 000,00  тенге; 



платежный ордер № 31193441 от 02 августа 2005 года на сумму 26 260 000,00 тенге;   
платежный ордер № 31970901 от 27 августа 2005 года на сумму 40 290 000,00 тенге;   
платежный ордер № 31970962 от 27 августа 2005 года на сумму 1 360 000,00 тенге;   
платежный ордер № 31971084 от 27 августа 2005 года на сумму 137 350 000,00  тенге; 
платежный ордер № 31975761 от 27 августа 2005 года на сумму  149 000 000,00 тенге; 
платежный ордер № 31975728 от 27 августа 2005 года на сумму  31 500 000,00 тенге; 
платежный ордер № 31975896 от 27 августа 2005 года на сумму 8 340 000,00 тенге; 
платежный ордер № 31975747 от 27 августа 2005 года на сумму  199 400 000,00 тенге; 
платежный ордер № 31977063 от 27 августа 2005 года на сумму  100 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32031591 от 31 августа 2005 года на сумму 25 750 000,00 тенге; 
платежный ордер № 32030473 от 31 августа 2005 года на сумму  500 000,00 тенге; 
платежный ордер № 32120318 от 02 сентября 2005 года на сумму 128 000 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32330756 от 09 сентября 2005 года на сумму  215 000 000,00  тенге;  
платежный ордер № 32330624 от 09 сентября 2005 года на сумму  173 000 000,00  тенге;   
платежный ордер № 32330575 от 09 сентября 2005 года на сумму 160 000 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32330675 от 09 сентября 2005 года на сумму 500 000,00 тенге; 
платежный ордер № 32330639 от 09 сентября 2005 года на сумму 51 500 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32703421 от 22 сентября 2005 года на сумму 11 698 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32703327 от 22 сентября 2005 года на сумму 16 017 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32703242 от 22 сентября 2005 года на сумму 25 364 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32703264 от 22 сентября 2005 года на сумму 109 808 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32703443 от 22 сентября 2005 года на сумму 500 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32703385 от 22 сентября 2005 года на сумму 45 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32703507 от 22 сентября 2005 года на сумму 68 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32743405 от 23 сентября 2005 года на сумму 27 700 000,00 тенге;   
платежный ордер № 32743414 от 23 сентября 2005 года на сумму 88 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32743413 от 23 сентября 2005 года на сумму 707 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32743416 от 23 сентября 2005 года на сумму 500 000,00  тенге;  
платежный ордер № 32790521 от 26 сентября 2005 года на сумму 12 230 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32791462 от 26 сентября 2005 года на сумму 15 570 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32791396 от 26 сентября 2005 года на сумму 26 910 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32791357 от 26 сентября 2005 года на сумму 115 110 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32791300 от 26 сентября 2005 года на сумму 80 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32791026 от 26 сентября 2005 года на сумму 100 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32790985 от 26 сентября 2005 года на сумму  200 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32791482 от 26 сентября 2005 года на сумму  51 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32978055 от 30 сентября 2005 года на сумму  319 800 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32978061 от 30 сентября 2005 года на сумму  319 800 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32978054 от 30 сентября 2005 года на сумму 159 750 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32978049 от 30 сентября 2005 года на сумму 199 850 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32978053 от 30 сентября 2005 года на сумму 100 000,00  тенге; 
платежный ордер № 32978047 от 30 сентября 2005 года на сумму 100 001,00  тенге. 
 
б) 13 июля 2005 года обществом, посредством размещения глобальных депозитарных расписок, базовым 
активом которых являются простые именные акции общества, было размещено 1 355 000 (Один миллион 
триста пятьдесят пять тысяч) акций, на общую сумму 1 358 100 000,00 (Один миллиард триста пятьдесят 
восемь миллионов сто тысяч) тенге, что эквивалентно 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 
(платежное поручение № 30548479 от 13 января 2005 года). Плательщик - The Bank of New York (США) 
согласно Депозитного Соглашения по правилу S от 19 декабря 2002 года, заключенного между  
АО «Темiрбанк» и The Bank of New York. 
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, решение органа кредитора о погашении 
задолженности в счет оплаты акций, акт сверки задолженности - 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 
подпунктах 1)–3) пункта 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) об объеме дисконта и комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) 
андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего 
объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую акцию и 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; 
листинговый сбор за включение акций в официальный список категории «А» АО «Казахстанская фондовая 
биржа» в размерах и порядке, установленных внутренними документами биржи; 
комиссионные АО «Казахстанская фондовая биржа» при первичном размещении акций 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 - 5 136 936 (Пять 
миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть) акций. Общество заинтересовано и в 
дальнейшем осуществлять размещение собственных акций среди действующих акционеров, а также 
неограниченного круга инвесторов. 
11. Сведения о цене исполнения опционов, об истории балансовой и рыночной стоимости акций. 
Информация об истории стоимости акций должна включать наивысшую и наименьшую цену на акцию – за 
последние 3 года (с разбивкой по годам), за последние 2 финансовых года (с разбивкой по кварталам), за 
последние 6 месяцев (помесячно).  
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 2003 год  2004 год  2005 год  

наивысшая рыночная цена простой именной акции н/д 1059,9000 1092,9000 
наименьшая рыночная цена простой именной акции н/д 744,9000 942,6316 
наивысшая рыночная цена привилегированной акции н/д 802,1053 1153,47 
наименьшая рыночная цена привилегированной акции н/д 676,0000 676,0000 

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

в тенге 
2004 год (в тенге) 2005 год (в тенге)  Наименование 

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

наивысшая рыночная цена 
простой именной акции 1018,00 1023,17 1059,90 1015,00 1041,22 1022,58 1051,25 1092,90 

наименьшая рыночная цена 
простой именной акции 1015,00 940,25 744,90 972,05 979,17 1001,33 996,16 942,63 

наивысшая рыночная цена 
привилегированной акции 680,00 796,00 802,11 676,00 714,00 1098,39 1113,37 1153,47 

наименьшая рыночная цена 
привилегированной акции 680,00 680,00 676,00 676,00 676,00 714,00 1031,50 1046,52 

 
История рыночной стоимости акций за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций  
(с разбивкой по месяцам): 

в тенге 

Наименование показателя Март 
2005 

Апрель 
2005 

Май  
2005 

Июнь 
2005 

Июль 
2005 

Август 
2005 

наивысшая рыночная цена простой именной акции 1041,22 1021,67 1004,25 1041,15 1051,25 1049,40 

наименьшая рыночная цена простой именной акции 1012,90 1015,00 1001,33 1013,28 1000,00 987,500 

наивысшая рыночная цена привилегированной акции 714,00 714,00 1098,39 1096,00 1090,85 1097,43 

наименьшая рыночная цена привилегированной акции 714,00 714,00 791,0500 1073,90 1052,90 1031,50 

 
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 2003 год  

(в тенге) 
2004 год  
(в тенге) 

2005 год  
(в тенге) 

наивысшая балансовая цена простой именной акции 1619,82 1469,27 1502,94 
наименьшая балансовая цена простой именной акции 1423,21 1421,91 1227,08 
наивысшая балансовая цена привилегированной акции 1619,82 1469,27 1502,94 
наименьшая балансовая цена привилегированной акции 1423,21 1421,91 1227,08 

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

в тенге 
2004 год (в тенге) 2005 год (в тенге)  Наименование 

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

наивысшая балансовая цена 
простой именной акции 1455,37 1452,97 1452,94 1469,27 1498,00 1502,94 1426,61 1420,00 

наименьшая балансовая цена
простой именной акции 1421,91 1435,58 1435,58 1414,75 1456,79 1410,48 1227,08 1227,08 



наивысшая балансовая цена 
привилегированной акции 1455,37 1452,97 1452,94 1469,27 1498,00 1502,94 1426,61 1420,00 

наименьшая балансовая цена
привилегированной акции 1421,91 1435,58 1435,58 1414,75 1456,79 1410,48 1227,08 1227,08 

 
История балансовой стоимости акций за последние шесть месяцев с даты окончания периода размещения 
акций (на 1 число месяца)*: 

в тенге 
Наименование показателя апрель май июнь июль август сентябрь 

балансовая цена простой именной акции 1498,00 1502,94 1476,49 1410,48 1335,98 1426,61 

балансовая цена привилегированной акции 1498,00 1502,94 1476,49 1410,48 1335,98 1426,61 

 
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» №10 от 29 апреля 2005 года) выплата дивидендов по простым акциям не 
осуществлялась. В свою очередь, для выплаты дивидендов по привилегированным акциям было начислено 
100 000 (Сто тысяч) тенге из расчета 10 тенге на одну размещенную привилегированную акцию 
(действующей на дату выплаты редакцией Проспекта выпуска акций Общества был установлен 
гарантированный размер дивиденда - 10 тенге на одну размещенную привилегированную акцию. Годовым 
общим собранием акционеров от 29 апреля 2005 года было принято решение внести изменения в Проспект 
выпуска акций Общества и определить размер дивиденда по привилегированной акции: 100 (Сто) тенге  
на одну привилегированную акцию в год. Данные изменения в Проспект были зарегистрированы 
Уполномоченным органом 10 августа 2006 года). 
Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществлялась 26 мая 2005 года. Количество 
акционеров, которым были выплачены дивиденды за 2004 год: 7 физических лиц и 1 юридическое лицо 
(номинальный держатель). Сумма налога у источника выплаты, начисленного и выплаченного в бюджет по 
ставке 15% составила 15 000 тенге. Общая сумма выплаченных дивидендов по привилегированным акциям  
составила 85 000 тенге. 
2) 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; 
размер чистого дохода на одну простую акцию по итогам завершенного финансового года составил 98,24 
тенге. 
размер чистого дохода на одну привилегированную акцию по итогам завершенного финансового года 
составил 36249,4 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 "Регистр - Центр", 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 15А; 
_______ 
* в связи с тем, что настоящий отчет рассматривает итоги первого отчетного периода размещения, в данной таблице отражены балансовые цены 

акций за шесть месяцев с даты начала отчетного периода размещения акций.  



2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: договор №001 на ведение 
реестра держателей акций от 21 марта 2002 года. 
14. Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за 
вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций. Данные сведения 
заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является 
неотъемлемой частью отчета:   

Полное наименование 
акционеров – 

юридических лиц или 
фамилия, имя, при 
наличии – отчество 

акционеров – 
физических лиц 

Наименование и 
реквизиты документа, 
удостоверяющего 

личность акционера – 
физического лица или 

номер и дата 
государственной 
регистрации 

(перерегистрации) 
акционера – 

юридического лица и его 
место нахождения 

Общее количество 
акций, 

принадлежащих 
акционеру,  

с указанием вида 
акций 

Процентное 
соотношение акций, 
принадлежащих 

акционеру к общему 
количеству 

размещенных акций  
с указанием вида акций 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащи
х акционеру  
к общему 
количеству 
голосующих 

акций  

150 000  
простых  

именных акций 

2,76%  
от общего количества 
размещенных простых 

именных акций;  
  

1,697%  
от общего количества 
размещенных акций  

7,33%  
от общего 
количества 
голосующих 

акций Акционерное общество 
«Накопительный 
пенсионный фонд  
БТА Казахстан»  

050090,  
г. Алматы,  

ул. Жандосова, 2, 
свидетельство  

о государственной 
перегистрации №15131 

– 1910 – АО от 
30.12.2005г. 

 
879 824 

привилегированных 
акций 

25,85%  
от общего количества 

размещенных 
привилегированных акций,

9,956%  
от общего количества 
размещенных акций 

0%  
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) на дату окончания периода 
размещения акций.  

Полное наименование номинального держателя Общее количество акций,  
находящихся в их номинальном держании 

The Bank of New York 2 636 032 простых акций 
 
 
Управляющий директор             А.А. Кебиров 
 
Главный бухгалтер       Х.Х. Абдраева 
 



 
ЕСЕП 

АКЦИЯЛАРДЫ ҮЛЕСТІРУДІҢ ҚОРТЫНДЫЛАРЫ 
 
1. Қоғамды атау жəне оның орналасу орны:   

Темірбанк акционерлік қоғамы, 050008, Қазақстан республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 
68/74 үй. 

2. Жарияланған акцияларды шығарудың мемлекеттік тіркеуінің күні (жарияланған акцияларды 
шығарудағы мемлекеттік тіркеу туралы күəлікті алмастыру) жəне шығарылымның мемлекеттік 
тіркеуінің нөмірі: 

2005 жылдың 7 сəуірі, шығарылымның мемлекеттік тіркеуінің нөмірі А0026. 

3. Қаржылық есептің деректеріне сүйенген, жеке жəне жарғылық капитал жөніндегі деректер: 

Төленген жарғылық капитал 8 860 509 мың теңгені құрайды. 

Жеке капитал 10 959 697 мың теңгені құрайды. 

4. Акцияларды үлестіру жəне үлесақыны төлеу туралы хабарландыруды жариялауда көмек 
көрсеткен ақпарат құралдарын атау: 

«Казахстанская правда» №87 (24697) 2005 жылдың 14 сəуірі – акцияны үлестіру туралы 
хабарландыру. 

«Казахстанская правда» №127 (24737) 2005 жылдың 19 мамыры – үлесақыны төлеу туралы 
хабарландыру. 

5. Акция туралы деректер: 

1) Жарияланған акциялардың жалпы саны, сонын ішінде: 

Жəй акциялар – 15 000 000 дана; 

Айрықша құқықты акциялар – 5 000 000 дана; 

2) Айрықша құқықты акциялар жөніндегі үлесақының кепілдік көлемі: 

Айрықша құқықты акциялар жөніндегі үлесақының кепілдік көлемі 1 басым акцияға жылына 100 
теңгені құрайды. 

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

Акцияларды айырбастау жүзеге асырылған жоқ. 

6. Аукциондар мен жазылуды өткізудің тəртібі мен жағдайы жөніндегі қоғамның ішкі құжатын 
қабылдау керек. 

Қазіргі таңда «Темірбанк» АҚ «Қазақстандық жинақтау биржасының» ішкі деректеріне, заңына 
сəйкес жеке құнды акцияларды үлестірудегі аукциондар мен жазылуды өткізудің ұстанымы мен 
жағдайын кіргізу жөніндегі тəртіпті жасауда. 

7. Сауданы ұйымдастырушылардың тізіміне көпшіліктің акциялары кіргізілсе, онда оны кіргізген 
күнді көрсету керек. 

1998 жылдың 8 қазаны. 

8. Акцияларды үлестіру туралы дерек: 

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

Енгізудің есептік кезеңінің басталу күні – 2005 жылдың 7 сəуірі; 

Акцияларды еңгізу есептік кезеңінің аяқталу күні – 2005 жылдың 7 қазаны. 

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 
бекіту мерзімі 

Орналастырылған 
акциялардың саны 

(дана) 
Төлем сомасы (теңге) 

1 1997 жылдың 14 ақпаны 250 000 250 000 000,00 
2 1997 жылдың 28 қазаны 250 000 250 000 000, 00 
3 1998 жылдың 9 шілдесі 500 000 500 000 000, 00 

4 2000 жылдың 10 қазаны 400 000 
420 000 000, 00 

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

5 2004 жылдың 3 маусымы 1727 500 
1 728 606 000,00 

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

6 2005 жылдың 4 марты 572 500 572 500 000, 00 
 
3) Есептік кезеңде кіргізілген акциялардың саны мен оны енгізу құнын, сонымен қатар 

шектелмеген инвесторлардың арасына кіргізгенде акциялардың енгізілуі туралы ақпараттың БАҚ-да 
жарияланған күнін анықтау туралы шешімді қоғамның директорлар кеңесі қабылдады, оның 
қабылданған күні: 

Қоғамдық директорлар кеңесінің хаттамасы №14 08.04.2005ж., хабарландыру «Казахстанская 
правда» газетінде 2005 жылдың 14 сəуірінде №87 жарияланды. 

4) Есептік кезеңде енгізілген акциялардың саны мен кіргізілмеген акциялар*: 

Жалпы есептік кезеңде 5 136 936 акция енгізілді, соның ішінде: 

- Жалпы аталмыш акциялар 1 743 340 дана; 

- Айрықша құқықты акциялар 3 393 596 дана. 

Акцияларды енгізу есептік кезеңінің аяқталу күнінде кіргізілмеген акциялардың саны 11 163 064 
дананы құрайды, соның ішінде: 

- Жəй аталмыш акциялар 9 566 660 дана; 

- Айрықша құқықты 1 596 404 дана. 

5) Акционерлердің талабы немесе көпшіліктің бастамасы бойынша есептік кезеңінің аяқталу 
күніндегі сатып алынған акциялардың саны. Сонымен қатар, бір жəй жəне айрықша құқықты 
акцияны сатып алудағы құны, акцияны сатып алу шешімін қабылдаған күні, енгізілген акцияларды 
сатып алуға кеткен шығындар көрсетілу керек. ( əрбір төлемақының түріне бөлек) 

Есептік кезеңнің аяқталу күнінде (2005 жыл, 7 қазан) сатып алынған акциялар жоқ. 

ҚР заңы, сауданы ұйымдастырушылардың ішкі құжаттарына жəне Банкпен маркет-мейкерқызметіне 
негізделген келісім талабына сай, Банктің маркет-мейкерінің үзілмейтін бағалауды жариялау жəне 
қолдау қызметін жүзеге асыру көлемінде Банк жеке айрықша құқықты акцияларды 2005 жылдың 28 
қазанынды сатып алған. Бұл берілген дерек, нағыз есепке кіргізілген нарықтық есепте көресетілген. 

Бір айрықша құқықты акцияның құны - 1299,00 теңге. Енгізілген акцияларды сатып алуға кеткен 
Банктің шығыны – 971 652 теңге. Акцияларды сатып алу туралы шешімнің қабылданған күні – 2005 
жылдың 17 қазаны. Директорлар кеңесінің 17.10.2005 жылы шыққан №51 хаттамасы акцияларды 
сатып алу шарттарын Банктің маркет-мейкері Банктің акциялары бойынша үзілмейтін бағалау мен 
қолдау қызметін орындаған жағдайда қолдайды. 

Акциялардың құнын анықтау методикасын оны қоғам сатып алғанда, акционерлердің жалпы 
жиналысымен бекіту мерзімі. 

Есептік кезеңнің аяқталу күнінде (2005 жыл, 7 қазан) акцияны қоғам сатып алу кезінде оның құнын 
анықтау методикасын дайындалу үстінде болды. 

_______ 
* Мұнда 07.04.2005 жылдан 07.10.2005 ж кезеңінде ғана орналастырылған акциялардың саны көрсетілген. Есепке, акциялардың нағыз 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу мерзіміне дейін, (3690000 жəй жəне 10000 айрықша құқықты акциялар мөлшерімен) қоғаммен 
орналастырылған акциялар кірген жоқ. (07.04.2005 жылдан №А0026құнды қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу жөнінде куəлікті 
қараңыз.) 



Сатып алу кезіндегі акциялардың құнын анықтау методикасы мен қоғамның енгізген акцияларын 
сатып алу тəртібі туралы ереже 2006 жылдың ақпанның 10-да өткен акционерлердің жиылысында 
бекітілді. 

9. Акцияларды орналастыру түрлері: 

1) Сатып алу құқығына сəйкес, акциялардың түрлері мен саны, енгізу құны көрсетіледі. Төлемақы- 
жоқ; 

2) Жазылысты өткізудің басталуы мен аяқталуы, акциялардың түрі, саны, енгізу құны көрсетіледі. 

Төлемақы құны – жоқ; 

3) Аукцион арқылы акциялардың саны, түрі, өткізілуі көрсетіледі. Төлемақы құны – жоқ; 

4) Акциялардың саны, түрі, төлемақының жалпы құны, алғашқы жəне соңғы сауданың өткізілу күні, 
көрсетіледі жəне көрсетілген құнды қағаздарды өткізуге ұйымдастырылған нарықтық саудада, 
есептік кезеңде өткізілген саудадағы бір акцияны енгізудегі ең жоғарғы құны мен төменгі бағасы 
көрсетіледі. 

Есептік кезеңде құнды қағаздарды сатуға арналған саудада «Қазақстандық жинақтау биржасы» 
арқылы: 

Жəй аталмыш акциялар 388 340 дана 388 340 000 теңге қаржыға; 

Есептік кезеңде өткізілген бірінші жəне соңғы сауданың күні – 2005 жыл, тамыздың 27-сі 

Бір жəй акцияны енгізудің төменгі құны – 1000 теңге 

Бір жəй акцияны енгізудің жоғарғы құны – 1000 теңге 

Есептік кезеңнің аяқталу күнінде бір жəй акцияның нарықтық құны – 1092,90 теңге. 

Айрықша құқықты акциялар 3 393 596 дана, 3 393 856 001 теңге қаржыны құрайды. 

Есептік кезеңдегі алғашқы сауданың өткізілу күні – 2005 жылдың мамырдың 24-і. 

Есептік кезеңдегі соңғы сауданың өткізілу күні – 2005 жылдың 30 қыркүйегі. 

Айрықша құқықты бір акцияны енгізудегі ең төменгі құн – 1000 теңге. 

Айрықша құқықты бір акцияны енгізудегі ең жоғарғы құн – 1010 теңге. 

Есептік кезеңнің аяқталу күнінде бір ғана айрықша құқықты акцияның нарықтық бағасы – 1097,45 
теңге. 

10. Есептік кезеңде берілген үлестің нəтижесінде алынған акциялардың саны жəне құны жəне 
акцияларға төлемақының түрлері көрсетілуі тиіс. 

1) қаржылай (құрылтайшылармен (инвесторлармен) акцияларға төлемді растайтын төлемдік 
құжаттың (төлемақы құжаттарының) реквизиті, төлемақының құны жəне төлеушінің аты-жөні 
көрсетіледі) 5 140 296 001 теңгені құрайды, соның ішінде: 

а) үзілмейтін аукцион арқылы шектелмейтін инвесторлар арасындағы “Қазақстандық жинақтық 
биржа” АҚ арқылы болатын ұйымдастырылған саудада: 

төлемақы ордері №28986899 2005 жылдың 24 мамырынан 252 400 000,00 тенгеге; 
төлемақы ордері №29807249 2005 жылдың 20 маусымнан 400 000 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №29880513 2005 жылдың 22 маусымынан 66 000 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №30052231 2005 жылдың 28 маусымынан 149 000 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №30145208 2005 жылдың 30 маусымынан 101 800 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №30377655 2005 жылдың 7 шілдесінен 79 000 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №30377642 2005 жылдың 7 шілдесінен 24 000 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №31193441 2005 жылдың 2 тамызынан 26 260 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №31970901 2005 жылдың 27 тамызынан 40 290 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №31970962 2005 жылдың 27 тамызынан 1 360 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №31971084 2005 жылдың 27 тамызынан 137 350 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №31975761 2005 жылдың 27 тамызынан 149 000 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №31975728 2005 жылдың 27 тамызынан 31 500 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №31975896 2005 жылдың 27 тамызынан 8 340 000,00 теңгеге; 



төлемақы ордері №31975747 2005 жылдың 27 тамызынан 199 400 000,00 тенгеге; 
төлемақы ордері №31977063 2005 жылдың 27 тамызынан 100 000,00 тенгеге; 
төлемақы ордері №32031591 2005 жылдың 31 тамызынан 25 750 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32030473 2005 жыдың 31 тамызынан 500 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері u8470 №32120318 2005 жылдың 2 қыркүйегінен 128 000 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері№ 32330756 2005 жылдың 9 қыркүйегінен 215 000 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32330624 2005 жылдың 9 қыркүйегінен 173 000 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32330575 2005 жылдың 9 қыркүйегінен 160 000 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32330675 2005 жылдың 9 қыркүйегінен 5000000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32330639 2005 жылдың 9 қыркүйегінен 51 500 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32703421 2005 жылдың 22 қыркүйегінен 11 698 000,00теңгеге; 
төлемақы ордері №32703327 2005 жылдың 22 қыркүйегінен 16 017 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32703242 2005 жылдың 22 қыркүйегінен 25 364 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32703264 2005 жылдың 22 қыркүйегінен 109 808 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32703443 2005 жылдың 22 қыркүйегінен 500 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32703385 2005 жылдың 22 қыркүйегінен 45 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32703507 2005 жылдың 22 қыркүйегінен 68 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32743405 2005 жылдың 23 қыркүйегінен 27 700 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32743414 2005 жылдың 23 қыркүйегінен 88 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32743413 2005 жылдың 23 қыркүйегінен 707 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32743416 2005 жылдың 23 қыркүйегінен 500 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32790521 2005 жылдың 26 қыркүйегінен 12 230 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32791462 2005 жылдың 26 қыркүйегінен 15 570 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32791396 2005 жылдың 26 қыркүйегінен 26 910 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32791357 2005 жылдың 26 қыркүйегінен 115 110 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32791300 2005 жылдың 26 қыркүйегінен 80 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32791026 2005 жылдың 26 қыркүйегінен 100 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32790085 2005 жылдың 26 қыркүйегінен 200 000,00 тенгеге; 
төлемақы ордері №32791482 2005 жылдың 26 қыркүйегінен 51 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32978055 2005 жылдың 30 қыркүйегінен 319 800 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32978061 2005 жылдың 30 қыркүйегінен 319 800 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32978054 2005 жылдың 30 қыркүйегінен 159 750 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32978049 2005 жылдың 30 қыркүйегінен 199 850 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32978053 2005 жылдың 30 қыркүйегінен 100 000,00 теңгеге; 
төлемақы ордері №32978047 2005 жылдың 30 қыркүйегінен 100 001,00 теңгеге. 

б) 2005 жылдың 13 шілдесінде базалық активі қоғамның қарапайым акциялары болатын басты 
депозит қолхатын енгізудің көмегі арқылы 1 355 000 акция енгізілді. Ол 1 358 100 000,00 теңгені 
құрайды, бұл АҚШ-тың 10 000 000 доллар эквиваленттіне тең. Төлеуші – 2002 жылдың 19 
желтоқсанында қабылданған келісімнің депозиттік тəртібіне сəйкес, The Bank of New York. Мұнда 
Темірбанк АҚ жəне жоғарыдағы компания өзара келісімге отырды. 

2) Құнды қағазбен (құнды қағазбен эмиссия жүргізетін мекеменің атын, оның адресін, құнды 
қағаздың ұлттық идентификациялық номерін, оның санын, баға беру актін кім дайындағанын, оны 
құрау, бағалау күнін көрсету керек) – жоқ; 

3) Интеллектуалүды қызметтің нəтижесіне байланысты құқықты (интеллектуалды жекеменшікке 
баға беру актін кім дайындағанын, оны құрау күнін, баға беру құны, интеллектуалды жекеменшікті 
қабылдау актін көрсету керек) – жоқ; 

4) Несиеге берушіге қарызды өшіру келісімі бойынша, акцияға төлемақы есепшотына қарызды 
өшіру жөніндегі несиеге беруші органының шешімі – жоқ; 

5) Қоғамның таза кірісін бөлу есебі арқылы (акционерлердің жиылысының өткізілген күні, акцияға 
төлеуге бағытталған кірістің құны, бюджетке төленген салықтың құны) – жоқ; 

6) Басқа мүлікті құқықпен (баға беру актін кім дайындады, оны құрау түрі, баға беру құны, мүлікті 
қабылдау-беру акті) – жоқ; 

7) Басқа түрмен – жоқ. 



Қоғамды қайта ұйымдастыруды жүзеге асыруда 2 ереженің 1)-3) бөлімдерінде көрсетілген 
құжаттардың реквизитін көрсету керек. 

10-1. Қоғамның акцияларын шығарудағы андеррайтер туралы дерек (эмиссиондық 
консорциумдерде) Берілген бөлімде мына деректі көрсету керек: 

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

Қоғам акцияларды өзі орналастырады 

1-1) Андеррайтерлерге акцияларды үлестіру тəсілі туралы 

Қоғам акцияларды өзі орналастырады    

2) дисконтты жəне делдалдық сыйақының көлемі. Ол андеррайтерлер мен енгізуге қатысушыларға 
төленді. (енгізудің жалпы пайдасынан өкілдерге төленді), əрбір енгізілген акцияға дисконт пен 
делдалдың көлемі жəне шығын туралы басқа деректер – жоқ; 

3) шығарылымды ұстаудың негізгі категориялары, листингіге енгізу жəне қосу туралы. Егер 
көрсетілген шығынды эмитенттің өз төлемеген жағдайда, төлеушінің аты-жөнін көрсету керек: 
Қоғам арқылы акцияны енгізуде келесі шығындар болды: 

белгіленген тарифтерге сəйкес, қоғамдық тіркеушінің жарияланған құнды қағаздар есеп шотына 
акңияларды аудару. 

белгіленген тарифтерге сəйкес “Орталықтағы депозиторлық құнды қағаздар” АҚ-да жарияланған 
құнды қағаздар есеп- шотына акцияларды аудару. 

биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген “Қазақстандық жинақтау биржасының” АҚ-ның тəртібі, 
“А” категориясындағы акцияларды листингіге кіргізуге листингтік жинақ. 

биржа белгілеген ішкі құжаттар тəртібіне жəне көлеміне сай акцияларды алғаш рет енгізуде 
комиссиондық “Қазақстандық жинақтау биржасы”. 

4) андеррайтерлер жəне орналастырудың болашақтағы жоспарын қоспай енгізілген акциялардың 
саны жөнінде. 

Андеррайтерлердің көңілін аудармай есептік кезеңде орналастырылған акциялардың саны – 5 136 
936 акция. Қоғам алдағы уақытта да əрекет етуші акционерлер арасында, сонымен қатар 
шектелмеген инвесторлар ортасына жеке акцияларды енгізуді жүзеге асыруды қалайды.   

11. Акциялардың нарықтық жəне баланстық құнының тарихы, опциондарды орындау бағасы  
туралы деректер. 

Акцияның құнының тарихы туралы дерек бойынша акцияға ең жоғарғы жəне ең төменгі бағаны қосу 
керек. Мəселен, соңғы 3 жыл ішінде, соңғы нарықтық 2 жылда, ең соңғы 6 ай ішінде. 

         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 жылдағы, жылдарға бөліп, квартал бойынша бөліп соңғы екі 
қортындылаушы жылдағы, акцияларды шығару проспекті күнінен соңғы алты айдағы акциялардың  
ең жоғарғы жəне ең төменгі нарықтық құны жөніндегі мəліметті көрсету қажет. 

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

Наименование показателя 2003 год  2004 год  2005 год  

қарапайым аталмыш акцияның ең жоғ. нарықтық құны н/д 1059,9000 1092,9000 

қарапайым аталмыш акцияның ең төм. нарықтық құны н/д 744,9000 942,6316 

айрықша құқықты акцияның ең жоғ. нарықтық құны н/д 802,1053 1153,47 

айрықша құқықты акцияның ең төм. нарықтық құны н/д 676,0000 676,0000 



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

теңге бойынша 
2004 год  2005 год  Наименование 

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

қарапайым аталмыш 
акцияның ең жоғары 
нарықтық құны 

1018,00 1023,17 1059,90 1015,00 1041,22 1022,58 1051,25 1092,90 

қарапайым аталмыш 
акцияның ең төм. 
нарықтық құны 

1015,00 940,25 744,90 972,05 979,17 1001,33 996,16 942,63 

айрықша құқықты 
акцияның ең жоғары 
нарықтық құны 

680,00 796,00 802,11 676,00 714,00 1098,39 1113,37 1153,47 

айрықша құқықты 
акцияның ең төм. 
нарықтық құны 

680,00 680,00 676,00 676,00 676,00 714,00 1031,50 1046,52 

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

теңге бойынша 
Наименование показателя Наурыз 

2005 
Сəуiр 
2005 

Мамыр  
2005 

Маусым 
2005 

Шiлде 
2005 

Тамыз
2005 

қарапайым аталмыш акцияның ең жоғары 
нарықтық құны 1041,22 1021,67 1004,25 1041,15 1051,25 1049,40 

қарапайым аталмыш акцияның ең төм. 
нарықтық құны 1012,90 1015,00 1001,33 1013,28 1000,00 987,500 

айрықша құқықты акцияның ең жоғары 
нарықтық құны 714,00 714,00 1098,39 1096,00 1090,85 1097,43 

айрықша құқықты акцияның ең төм. 
нарықтық құны 714,00 714,00 791,0500 1073,90 1052,90 1031,50 

 

Акциялардың баланстық құнының тарихы жөніндегі ақпаратта жылдарға бөлінген соңғы 
қорытындылаушы 3 жылдағы, кварталға 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 
Наименование показателя 2003 год  2004 год  2005 год  

Қарапайым аталмыш акцияның ең жоғарғы баланстық құны 1619,82 1469,27 1502,94 

Қарапайым аталмыш акцияның ең төменгі баланстық құны 1423,21 1421,91 1227,08 

Айрықша құқықты акцияның ең жоғарғы баланстық құны 1619,82 1469,27 1502,94 

Айрықша құқықты акцияның ең төменгі баланстық құны 1423,21 1421,91 1227,08 
  
Соңғы қорытындылаушы екі жылдағы акциялардың баланстық құнының тарихы (кварталға 
бөлгенде): 

теңге бойынша  
2004 год  2005 год   Наименование 

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

Қарапайым аталмыш 
акцияның ең жоғарғы 

баланстық құны 
1455,37 1452,97 1452,94 1469,27 1498,00 1502,94 1426,61 1420,00 



Қарапайым аталмыш 
акцияның ең төменгі 
баланстық құны 

1421,91 1435,58 1435,58 1414,75 1456,79 1410,48 1227,08 1227,08 

Айрықша құқықты 
акцияның ең жоғарғы 

баланстық құны 
1455,37 1452,97 1452,94 1469,27 1498,00 1502,94 1426,61 1420,00 

Айрықша құқықты 
акцияның ең төменгі 
баланстық құны 

1421,91 1435,58 1435,58 1414,75 1456,79 1410,48 1227,08 1227,08 

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

теңге бойынша 
Наименование показателя апрель май июнь июль август сентябрь 

Қарапайым аталмыш акцияның баланстық құны 1498,00 1502,94 1476,49 1410,48 1335,98 1426,61 

Айрықша құқықты акцияның баланстық құны 1498,00 1502,94 1476,49 1410,48 1335,98 1426,61 

 

12. Дивидендтерді төлеу туралы дерек: 

1) Соңғы рет дивидендті төлеген уақыты жəне акционерлердің тізімін көрсету. Аяқталған нарықтың 
жылдық нəтижесі бойынша, қарапайым жəне айрықша құқықты акцияларбойынша аударылған жəне 
төленген дивидендтің жалпы құнын көрсету (бюджетке аударылған жəне төленген салықтың құны). 
Бұл акционерлердің жалпы жиылысындағы қолхаттың реквизитіне сүйене жүзеге асырылды. Онда 
қажетті шешім қабылданды: 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының негізінде (2005 жылдың 29 сəуірінен “Темірбанк” 
АҚ акционелерінің жалпы жылдық жиналысының №10 хаттамасы) жəй акциялар бойынша дивиденд 
төлеу жүзеге асырылған жоқ. Өз кезегінде айрықша құқықты акция бойынша дивиденд төлеу үшін 
бір үлестірілген айрықша құқықты акцияға 10теңге есебінен 100 000 теңге есептелген.  

Төлем мерзімінде əрекет етуші қоғам акцияларының шығарылым проспекті редакциясы бір 
үлестірілген айрықша құқықты акцияға кепілдік берілетін дивиденд мөлшері  10 теңге болып 
белгіленді. 2005 жылдың 29 сəуірінен акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қоғам 
акцияларының шығарылым проспектіне өзгерістер енгізу жəне айрықша құқықты акциялар 
бойынша дивиденд мөлшерін анықтау шешімі қабылданды: жылына бір ғана айрықша құқықты 
акцияға 100 теңге. Проспектіге берілген өзгерістер 2005 жылдың 10 тамызында уəкілді органмен 
тіркелген.   

 Айрықша құқықты акциялар бойынша, дивиденд төлеу 2005 жылдың 26 мамырынан жүзеге 
асырылды. 

2004 жылда дивиденд төленген акционерлердің санын айтсақ – 7 жеке тұлға жəне 1 заңды 
тұлға.(номиналды ұстаушы) 

Бюджетке 15 пайыз ставка бойынша аударылған жəне төленген төлемақының бастауының салық 
құны – 15 000 теңгені құрайды. Айрықша құқықты акциялар бойынша төленген дивидендтің жалпы 
құны – 85 000 теңгені құрады 

2) Бір қарапайым жəне айрықша құқықты акцияға төленген жəне аударылған дивидендтің көлемі, 
сонымен қатар аяқталған нарықтық жылдың нəтижесі бойынша 1 жəй жəне айрықша құқықты 
акцияға таза кірістң көлемі: 

Аяқталған нарықтық жылдың нəтижесі бойынша 1 айрықша құқықты акцияға төленген жəне 
аударылған дивидендтің көлемі 12 есептің 1) бөлімінде көрсетілген; 

Аяқталған нарықтық жылдың қортындысы бойынша 1 жəй акцияға таза пайданың көлемі 98,24 
теңгені құрайды. 

_________ 
*Нағыз есеп үлестірудің бірінші есептік кезеңінің қорытындысын қарастыруына байланысты, бұл таблицада акцияларды 
үлестірудің есептік кезеңінің басталу күнінен алты айда акциялардың баланстық бағасы көрсетілген.  



Аяқталған нарықтың жылдық нəтижесі бойынша, 1 ғана айрықша құқықты акцияға таза күрүстің 
көлемі – 36249,40 теңге құрады. 

3) Егер дивидендті уақытында төлемеудің нəтижесінде болған қарыздар кездессе, 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: 

Дивидендті төлеу уақытында жүзеге асырылды. 

13. Қоғамның тіркеушісі туралы дерек: 

1) акцияларды ұстаушылырдың реестрілік жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің аты 
жəне орналасу орны: ”Регистр-Центр” АҚ, 050010, Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 15 А; 

2) қоғамның акцияларын ұстаушыларының реестрін жүргізу туралы келісімнің шыққан күні, 
нөмірі, 2002 жылы наурыздың 21-нен бастап акция ұстаушылар реестрін жүргізуге №001 
келісім. 

14. Акцияларды енгізу кезеңінің аяқталу күніндегі оншақты жəне одан біршама пайызға көп 
енгізілген қоғамның акцияларына ие акционерлер туралы дерек (қоғам сатып алған акцияларды 
қосқанда). Аталған деректер есептің бөлінбес бөлігі болып есептелетін, белгілі бір уақытта 
тіркеушінің берген анықтамасы негізінде толтырылады. 

Акционерлер-заңды 
тұлғалардың  толық 
аты-жөні немесе 
фамилиясы, аты, 
болған жағдайда  
жеке тұлғалар- 

акционерлердің аты-
жөні 

Жеке тұлғаның-
акционердің тұлғасын 
растайтын құжаттың 
реквизиті жəне аты 
немесе заңды тұлға- 

акционерді  
мемлекеттік тіркеудің 

күні жəне нөмірі 
(қайта тіркеу) жəне 
оның орналасқан 

орны 

Акцияның түрін 
көрсете отырып, 
акционерге тиісті 

акциялардың жалпы 
саны 

Акционерге тиесілі 
акциялардың 

(акциялардың түрін 
көрсете отырып) 
үлестірілген 

акциялардың жалпы 
санына процентті ара 

салмағы 

Акционерге тиесілі 
акциялардың дауыс 
беретін акциялардың 

жалпы санына процентті 
ара салмағы 

«ТАБ Қазақстан 
жинақтау 

зейнетақы қоры” 
акционерлік қоғамы 

050090 
Алматы қаласы, 
Жандосов, 2 
көшесі, 

№15131-1910-АО 
мемлекеттік қайта 
тіркеу жөніндегі 

куəлік 
30.12.2005 жылдан 

 
 
 

150 000 
жəй атаулы 
акциялар 

 
 
 
 
 
 
 

879 824 
айрықша құқықты 

акция 

Үлестірілген жəй 
атаулы акциялардың 
жалпы санынан  2,76% 

 
Үлестірілген 

акциялардың жалпы 
санынан 1,697 % 

 
 
 

Үлестірілген айрықша 
құқықты акциялардың 

жалпы санынан 
25,85% 

 
Үлестірілген 

акциялардың жалпы 
санынан 9,956% 

 
 
 

Дауыс беретін 
акциялардың жалпы 
санынан 7,33% 

 
 
 
 
 
 
 

Дауыс беретін 
акциялардың жалпы 

санынан  0 % 

 
15. Егер орталық депозитарий есеп-шотындағы жүйеде акционерлер туралы дерек жоқ болса, 
номиналды ұстаушылардың аты-жөні жəне номиналды ұсталымдағы қоғамның акция мөлшері 
туралы дерек беріледі. Қоғамның оншақты жəне одан да көп пайызды енгізілген акциялар 
номиналды ұсталымда (қоғам сатып алған акцияларды есептегенде). 
 

Номиналды ұстаушының толық аты-жөні Номиналды ұсталымдағы акциялардың жалпы саны 
The Bank of New York 2 636 032 жəй акция 

 
Басқарушы директор                                                                                                          Кебиров А.А. 
 
                                                                                                                                                                                                
Бас бухгалтер                                                                                                                      Абдраева. Х.Х. 


