
ОТЧЕТ
об итогах размещения акций

  
1. Наименование общества и его место нахождения: Дочерний Банк Акционерное Общество 

«Сбербанк России», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26. 
1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: Свидетельство о 

государственной перерегистрации юридического лица № 1840-1900-АО(ИУ), выдано 
Министерством юстиции Республики Казахстан 15 марта 2007 года 

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о 
государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной регистрации 
выпуска: 08 февраля 2006 года, № А3708

3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой 
отчетности: уставный капитал - 29 000 000 000 тенге, собственный капитал (на 24 октября 2007 года) 
-   32 433 021 332,58 тенге  

4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось 
сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием даты данного сообщения:  

О размещении акций: 
уведомление акционеров, согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу ДБ АО 

«Сбербанк», осуществлялось посредством направления письменного уведомления, а также 
посредством опубликования сообщения в периодических печатных изданиях: «Казахстанская 
Правда» 31 июля 2007 года и «Егемен «Қазақстан» 31 июля 2007 года 

О выплате дивидендов 
уведомление акционеров, согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу ДБ АО 
«Сбербанк», осуществлялось посредством направления письменного уведомления, а также 
посредством опубликования сообщения в периодических печатных изданиях: «Казахстанская 
Правда» 07 июня 2007 года и «Егемен «Қазақстан» 08 июня 2007 год 

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: 31 июля 2007 года 

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с 
указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования: «Казахстанская 
Правда» 31 июля 2007 года и «Егемен «Қазақстан» 31 июля 2007 года 

5. Сведения об акциях: 
1) общее количество объявленных акций в том, числе: 
простых акций: 10 000 000 штук; 
привилегированных: нет; 
2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: нет;  
3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок 

конвертирования и количество конвертируемых акций: конвертирование не осуществлялось. 
6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и 

порядке проведения аукционов или подписки: утвержден решением Совета Директоров ДБ АО 
«Сбербанк» № 3 § 16а от 30 июля 2007 года 

7. В случае если акции общества были включены в список организатора торгов, то необходимо 
указать дату их включения: 21 августа 2006 года акции ДБ АО «Сбербанк» были исключены из 
официального списка организатора торгов. 

8. Сведения о размещении акций: 
1) дата начала отчетного периода размещения и дата окончания отчетного периода размещения 

акций: 30 июля 2007 года – 24 октября 2007 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: А) Уведомление №А3708 от 15.11.2004 года, 
размещено 1 480 466 акций, согласно Отчету об итогах размещения акций, утвержденному 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 15.11.2004 г., оплачено деньгами на основании писем и платежных документов от 
13.08.2004 г. на сумму 140 000 000 тенге, от 18.08.2004 г. на сумму 18 700 000 тенге, от 18.08.2004 г. 



на сумму 140 000 000 тенге, от 23.08.2004 г. на сумму 18 619 000 тенге, Б) Уведомление №А3708 от 
29.12.2005 года, размещено 500 834 акций, согласно Отчету об итогах размещения акций, 
утвержденного Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций 29.12.2005 г. - дивиденды по итогам деятельности за первое полугодие 
2005 года (Протокол от 16.11.2005 года) в размере 295 092 889,54 тенге; 

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 Совета директоров № 3 § 16а от 30.07.2007 года, 
количество размещаемых акций - 8 000 000 штук, цена размещения -  3 375 тенге; 

4) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных акций в разрезе по 
видам: 

Размещено: простых акций – 8 000 000 штук, привилегированных – нет; 
Не размещено: простых акций – нет, привилегированных - нет; 
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): нет. 

Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения стоимости акций при 
их выкупе обществом: согласно Протоколу 03/2007 Внеочередного общего собрания акционеров ДБ 
АО «Сбербанк» 19 сентября 2007 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: простые акции в количестве 8 000 000 штук, цена размещения – 3 375 тенге, сумма 
оплаты – 27 000 000 000 тенге; 

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): нет; 

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): приходный кассовый ордер от 04.09.2007 г. на сумму 162 000 тенге, 
плательщик – Бурковский Станислав Александрович, платежное поручение № 649 от 19.09.2007 г. 
на сумму 67 500 тенге, плательщик – АО «Алматы Инвестмент Менеджмент» согласно письму на 
перевод, поступившему от Харламовой Ирины Александровны 19.09.2007 г., платежное поручение 
№ 358 от 19.09.2007 года на сумму 405 000 тенге, плательщик – Елеуова Шолпан Оразовна, 
платежное поручение № S000107101946016 от 19.10.2007 г. на сумму 15 670 000 000 тенге, 
плательщик – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 
акционерное общество), платежное поручение № S000107102246072 от 22.10.2007 г. на сумму          
2 400 000 000 тенге, плательщик – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество), платежное поручение № S000107102346127 от 
23.10.2007 г. на сумму 7 729 365 500 тенге, плательщик – Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), платежное 
поручение № S000107102446136 от 24.10.2007 г. на сумму 1 200 000 000 тенге, плательщик – 



Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное 
общество); 

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, сведения об акте 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 (указать, 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. 
В случае внесения в оплату акций имущественных прав и иного имущества, отчет оценщика, 

обладающего соответствующей лицензией, об оценке данного имущества должен быть датирован не 
позднее шести месяцев до даты внесения данного имущества в оплату акций. 

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: нет; 

1-1) о способе размещения акций андеррайтером: нет; 
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: 
нет; 

4) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и 
дальнейших планах размещения: 8 000 000 простых акций, все объявленные ДБ АО «Сбербанк» 
простые акции размещены. 

11. Сведения о цене исполнения опционов: нет. 
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: нет. 

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): нет. 

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: 
согласно Протоколу заседания Совета Директоров от 16.11.2005 г., двум акционерам начислены и 
выплачены дивиденды на простые акции в общей сумме 519 534 000 тенге. Дивиденды направлены 
на оплату простых акций 6-го выпуска, сумма налога, уплаченного в бюджет – не выплачивалась; 



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: сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую 
акцию - 350, 95 тенге, размер чистого дохода на одну простую акцию по итогам завершенного 
финансового года – 482 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: нет. 

13. Сведения о регистраторе общества: 
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра 

держателей акций: Акционерное общество «Реестр-Сервис», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Розыбакиева, 125/7; 

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: Договор № 03/02-1.03 
об оказании регистраторских услуг от 03.02.2003 г. 

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 

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, 
принадлежащих 

акционеру, к общему 
количеству 

голосующих акций 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

№ 1027700132195, 20 
июня 1991 года, 
Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Вавилова, 19 

простые акции: 
9 999 765 штук 

Простые акции: 
99,99765 % 

99,99765 % 

  
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: нет. 

 
Первый заместитель  
Председателя Правления                                                                                   Бисембиева Г.Т. 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                              Черных Е.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Акцияларды орналастыру нəтижелері туралы 
ЕСЕП

  
1. Қоғамның атауы жəне орналасқан жері: «Ресей Жинақ банкі» Акционерлік Қоғамының 

Еншілес Банкі, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Гоголь/Қалдаяқов к-сі, 30/26. 
1-1. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер: Заңды тұлғаны мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куəлік № 1840-1900-АҚ(ШҚ), 2007 жылғы 15 наурызда Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігімен берілген.  

2. Жарияланған акциялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген (жарияланған акциялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік ауыстырылған) күн жəне шығарылымды 
мемлекеттік тіркеу нөмірі: 2006 жылғы 08 ақпан, № А3708 

3. Қаржы есебінің деректеріне сəйкес қоғамның жарғылық жəне жеке меншік капиталы туралы 
мəліметтер: жарғылық капитал - 29 000 000 000 теңге, меншікті капитал (2007 жылғы 24 қазанда) -   
32 433 021 332,58 теңге. 

4. Хабар берілген күнді көрсетіп, қоғам акцияларын орналастыру жəне дивидендтер төлеу 
туралы хабар беретін бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары:  
Акцияларды орналастыру туралы: 
Акционерлерге хабарлау Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне «Жинақ банкі» АҚ ЕБ 

Жарғысына сəйкес жазбаша хабарлау арқылы, сондай-ақ 2007 жылғы 31 шілдеде «Казахстанская 
Правда» жəне 2007 жылғы 31 шілдеде «Егемен Қазақстан» мерзімдік басылымдарында хабарды 
жариялау арқылы жүзеге асырылды. 
Дивидендтер төлеу туралы 
Акционерлерге хабарлау Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне «Жинақ банкі» АҚ ЕБ 
Жарғысына сəйкес жазбаша хабарлау арқылы, сондай-ақ 2007 жылғы 07 маусымда «Казахстанская 
Правда» жəне 2007 жылғы 08 маусымда «Егемен Қазақстан» мерзімдік басылымдарында хабарды 
жариялау арқылы жүзеге асырылды. 

4-1. Қоғам жарғысымен қарастырылған келесі əдістердің бірімен қоғам акцияларын 
артықшылықпен сатып алу құқығына сəйкес орналастырылған акцияларды сатып алу туралы 
акционерлерді қоғамның хабардар етуі туралы ақпарат 

1) Хабарлама жіберілген күнді көрсетіп, жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы: 2007 
жылғы 31 шілде.  

2) Бұқаралық ақпарат құралдарының атауын жəне жарияланған күнді көрсетіп, бұқаралық 
ақпарат құралдарында аталған ұсынысты жариялау арқылы: 2007 жылғы 31 шілдедегі 
«Казахстанская Правда» жəне 2007 жылғы 31 шілдедегі «Егемен «Қазақстан». 

5. Акциялар туралы мəліметтер 
1) жарияланған акциялардың жалпы саны, соның ішінде 
жай акциялар: 10 000 000 дана; 
артықшлықты - жоқ; 
2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері: жоқ;  
3)  акциялар айырбасталатын болса, айырбастау тəртібі мен айырбасталатын акциялар санын 

көрсету керек: айырбастау жүзеге асырылған жоқ. 
6. Қоғамның аукциондарды немесе жазылуды өткізу шарттары мен тəртібі туралы ішкі 

құжатты қабылдау күні жəне бекітуі туралы мəліметтер: «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар 
кеңесінің 2007 жылғы 30 шілдедегі № 3 § 16а шешімімен бекітілген.  

7. Қоғам акциялары сауда-саттық ұйымдастырушысының тізіміне енгізілген болса, енгізілген 
күнін көрсету керек: 2006 жылғы 21 тамыздағы «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ акциялары сауда-
саттық ұйымдастырушысының ресми тізімінен шығарылды. 

8. Акцияларды орналастыру туралы мəліметтер 
1) акцияларды орналастырудың есептік кезеңі басталған күн жəне акцияларды орналастырудың 

есептік кезеңі аяқталған күн: 2007 жылғы 30 шілде – 2007 жылғы 24 қазан; 
2) Орналастырылған акциялардың жалпы санын көрсетіп, алдыңғы есеп (есептер) бекітілген 

күн жəне келесі есеп берілгенде акцияларды орналастырудың алдыңғы есеп кезеңдері үшін төлем 
сомасы: А) 15.11.2004ж. №А3708 хабарлама, Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен 
қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі 15.11.2004ж. 
бекіткен Акцияларды орналастыру нəтижелері туралы есепке сəйкес 1 480 466 акция 
орналастырылды, 140 000 000 теңге 13.08.2004ж., 18 700 000 теңге 18.08.2004ж., 140 000 000 теңге 
18.08.2004ж., 18 619 000 теңге 23.08.2004ж.хаттар мен төлем құжаттарының негізінде ақшалай 



төленді, Б) 29.12.2005 жылғы №А3708 хабарлама, Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы 
мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі 29.12.2005ж. 
бекіткен Акцияларды орналастыру нəтижелері туралы есепке сəйкес 500 834 акция 
орналастырылды – 2005 жылғы бірінші жарты жылдықтағы қызмет нəтижелері бойынша 
дивидендтер (16.11.2005ж. хаттама) - 295 092 889,54 теңге; 

3) қоғамның директорлар кеңесі есеп кезеңінде орналастырылған акциялардың санын жəне 
орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күн, сондай-ақ инвесторлардың 
шектелмеген ортасында орналастырылатын жағдайда бұқаралық ақпарат құралдарында 
акцияларды орналастыру хабары жарияланған күн: Директорлар кеңесінің 30.07.2007 жылғы № 3 
§ 16а шешімі, орналастырылған акциялар саны - 8 000 000 дана, орналастыру бағасы -  3 375 теңге; 

4) есеп кезеңі ішінде орналастырылған акциялар саны жəне түрлері бойынша бөліп-бөліп 
орналастырылмаған акциялар: 
Орналастырылған жай акциялар – 8 000 000 дана, артықшылықты – жоқ; 
Орналастырылмаған жай акциялар – жоқ, артықшылықты – жоқ; 
5) бір жай жəне артықшылықты акцияның сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу туралы 

шешім қабылданған күнді, орналастырылған акцияларды қоғам сатып алу үшін көтерген 
шығындарды (əрбір сатып алу түрі бойынша жеке-жеке) көрсетіп, есеп кезеңі аяқталған күні 
қоғамның бастамасымен жəне/немесе акционерлердің талап етуімен сатып алынған акциялар 
саны: жоқ. 
Акционерлердің жалпы жиналысы қоғам акцияларды сатып алған кездегі акциялардың құнын 

айқындау əдістемесін бекіткен күн: «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің 2007 жылғы 19 
қыркүйектегі кезектен тыс жалпы жиналысының 03/2007 хаттамасына сəйкес. 

9. Акцияларды орналастыру есептік кезеңіндегі оларды (тарату) əдістері  
1) акция түрін, санын, орналастыру бағасы мен төлем сомасын көретіп, артықшылықты сатып 

алу құқығы бойынша: жай акциялар саны - 8 000 000 дана, орналастыру бағасы – 3 375 теңге, 
төленген сома – 27 000 000 000 теңге; 

2) жазылу басталған/аяқталған күнді, акциялар түрін, санын, орналастыру бағасы мен төлем 
сомасын көрсетіп, жазылу арқылы: жоқ; 

3) өткізілген күнін, түрін, акциялар саны мен сомасын көрсетіп, аукцион арқылы: жоқ; 
4) акциялардың түрін, санын, жалпы төлем сомасын, алғашқы жəне соңғы сауда-саттықтар 

өткізілген күнді көрсетіп, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында, есеп кезеңі ішіндегі 
сауда-саттықтардағы бір акцияны орналастырудың ең төменгі жəне ең жоғарғы бағасы, есеп кезеңі 
ішіндегі бір жай жəне артықшылықты акцияның нарықтық құны (есептелген болса) көрсетіледі: 
жоқ; 

5) құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін): жоқ; 
6) шет мемлекеттің аумағында туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы (туынды 

бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған 
акциялар санын, Қазақстан Республикасының, туынды бағалы қағаздарды орналастыру 
заңнамасына сəйкес жүргізілген мемлекеттің бағалы қағаздар рыногында сатып алуға ұсынылған 
акциялар саны): жоқ. 

10. Саны мен төлем сомасын көрсетіп, акцияларды төлеу əдісі  
1) ақшалай (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлегендігін растайтын төлем 

құжатының (құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасы мен төлеушінің атауын көрсету керек): 
04.09.2007ж. 162 000 теңгеге кіріс кассалық ордер, төлеуші – Бурковский Станислав 
Александрович, 19.09.2007ж. 67 500 теңгеге төлем тапсырмасы № 649, төлеуші – ақша аудару 
туралы хатқа сəйкес «Алматы Инвестмент Менеджмент» АҚ, 19.09.2007ж. Харламова Ирина 
Александровнадан келіп түскен, 19.09.2007 жылғы 405 000 теңгеге төлем тапсырмасы № 358, 
төлеуші – Елеуова Шолпан Оразовна, 19.10.2007ж. 15 670 000 000 теңгеге төлем тапсырмасы 
№S000107101946016, төлеуші – Ресей Федерациясының Акционерлік коммерциялық жинақ банкі 
(ашық акционерлік қоғамы), 22.10.2007ж. 2 400 000 000 теңгеге төлем тапсырмасы 
№S000107102246072, төлеуші – Ресей Федерациясының Акционерлік коммерциялық жинақ банкі 
(ашық акционерлік қоғамы), 23.10.2007ж. 7 729 365 500 теңгеге төлем тапсырмасы 
№S000107102346127, төлеуші – Ресей Федерациясының Акционерлік коммерциялық жинақ банкі 
(ашық акционерлік қоғамы), 24.10.2007ж. 1 200 000 000 теңгеге төлем тапсырмасы 
№S000107102446136, төлеуші – Ресей Федерациясының Акционерлік коммерциялық жинақ банкі 
(ашық акционерлік қоғамы); 



2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, мекен-жайын, бағалы қағаздардың 
ұлттық идентификациялық нөмірін, санын, бағалау акті кіммен əзірленгендігін, құрастырылған 
күні мен бағалау сомасын көрсету керек): жоқ; 

3) зияткерлік қызмет нəтижелеріне берілген құқықпен (зияткерлік меншікті бағалау акті кіммен 
құрастырылғандығын, құрастырылған күнді, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті қабылдау-
тапсыру актін көрсету керек): жоқ; 

4) кредиторлардың алдындағы берешекті өтеу шарт бойынша (кредитордың қай органы 
акцияларды төлеу есебінен берешекті өтеу туралы шешім қабылдағандығын, осы шешім 
қабылданған күнді, берешекті салыстыру актінің деректемедерін, талап ету құқықтарын бағалау 
актін кім əзірлегендігін, құрастырылған күнді, бағалау сомасын көрсету керек) жоқ; 

5) қоғамның таза кірісін бөлу есебінен (сəйкес шешім қабылданған акционерлер жиналысы 
өткен күнді, акцияларды төлеуге бағытталған кіріс сомасын, бюджетке төленген  салық сомасын 
көрсету керек): жоқ; 

6) басқа мүліктік құқықтармен (бағалау акті кіммен құрастырылғандығын, құрастырылған 
күнді, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-тапсыру актін көрсету керек): жоқ; 

7) басқа əдіспен: жоқ. 
Қоғамды қайта ұйымдастыру кезінде Ережелердің 2-тармағында аталған құжаттардың 

деректемелерін көрсету керек. 
Акция төлеміне мүліктік құқықтар, басқа да мүлік енгізілген жағдайда тиісті лицензиясы бар 

бағалаушының осы мүліктің бағасы туралы есебі осы мүлікті акция төлеміне енгізу күніге дейігн 
қалған алты айдан кешіктірілмеу керек. 

10-1. Қоғам акцияларының шығарылым андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдары) туралы 
ақпарат. Осы тармақта келесі ақпаратты көрсету керек: 

1) бағалы қағаздар рыногының кəсіби қатысушысының атауы, қоғаммен жасалған андеррайтер 
қызметтерін көрсетуге шарт жасалған күн, нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның 
қатысушылары туралы: жоқ; 

1-1) андеррайтердің акцияларды орналастыру əдісі туралы: жоқ; 
2) андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге төленген 

(төленуге тиісті) дисконт пен комиссиялық сыйақылар, жалпы орналастыру көлемінің пайызы 
түрінде, əрбір орналастырылған акцияға, сондай-ақ шығындар туралы басқа да мəліметтер: жоқ; 

3) шығарылым шығыстарының, орналастырудың жəне листингке енгізудің негізгі санаттары 
туралы. Аталған шығындарды эмитенттің өзі төлемеген жағдайда, төлейтін тұлғаны көрсету 
керек: жоқ; 

4) андеррайтерлерді тартпай орналастырылған акциялар саны туралы жəне орналастырудың 
болашақтағы жоспарлары: 8 000 000 жай акция, «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ барлық жарияланған 
жай акциялары орналастырылған. 

11. Опциондарды орындау бағасы туралы мəліметтер: жоқ. 
11-1. Акциялардың нарықтық жəне баланстық құнының тарихы туралы ақпарат 
Қоғам акциялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында айналатын болса, 

жылдарға бөліп, соңғы үш аяқталған жыл ішіндегі, тоқсандарға бөліп, соңғы екі аяқталған жыл 
ішіндегі, акциялар шығарылым проспекті күнінен бастап соңғы алты ай ішіндегі акциялардың ең 
жоғарғы жəне ең төменгі нарықтық бағасы туралы мəліметтерді көрсету керек: жоқ. 

Акциялардың баланстық құнының тарихы туралы ақпарат жылдарға бөліп, соңғы үш аяқталған 
жыл ішіндегі, тоқсандарға бөліп, соңғы екі аяқталған жыл ішіндегі, акцияларды орналастыру кезеңі 
аяқталған күннен бастап соңғы алты ай ішіндегі (айдың 1-күні) акциялардың баланстық құны 
туралы мəліметтерді қамтуы керек: жоқ. 

12. Дивидендтерді төлеу туралы мəліметтер 
1) Дивидендтер төленген акционерлердің санын,  жай жəне артықшылықты акциялар бойынша 

есептелген жəне төленген дивидендтердің жалпы санын көрсетіп, (есептелген жəне бюджетке 
төленген салық сомасы) сəйкес шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысының хаттама 
деректемелеріне сілтеме жасап, аяқталған қаржы жылының нəтижелері бойынша дивидендтер 
төленген соңғы күн: 16.11.2005ж. директорлар кеңесінің отырыс хаттамасына сəйкес екі 
акционерге 519 534 000 теңге сомасында жай акцияларға дивидендтер есептеліп, төленді. 
Дивидендтер 6-шығарылымның жай акцияларының төлеміне бағытталды, бюджетке төленген 
салық сомасы – төленген жоқ; 

2) Бір жай акцияға жəне артықшылықты акцияға есептелген жəне төленген дивидендтердің 
мөлшері, аяқталған қаржы жылы нəтижелері бойынша бір жай жəне бір артықшылықты акция 



үшін таза кірістің мөлшері - 350, 95 теңге, аяқталған қаржы жылының нəтижелері бойынша бір 
жай акцияға таза кіріс мөлшері  - 482 теңге; 

3) дивидендтерді уақтылы төлемеу бойынша берешек болған жағдайда оның құрылу себептері 
мен акцияларды орналастыру кезеңі аяқталған күнгі берешек соманы, мұнда қоғамның 
акционерлер алдындағы берешегін өтеу үшін қандай шаралар қолданғанын көрсету керек: жоқ. 

13. Қоғамның тіркеушісі туралы мəліметтер 
1) акциялар ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізетін тіркеушінің атауы мен орналасқан жері: 

«Реестр-Сервис» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 125/7; 
2) қоғам акциялары ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы шарт жасалған күн жəне нөмірі: 

тіркеу қызметтерін көрсету туралы 03.02.2003ж. шарт № 03/02-1.03. 
14. Акцияларды орналастыру аяқталған күнгі ірі акционерлер акционерлер туралы мəліметтер. 

Осы мəліметтер ұқсас күні тіркеуші берген анықтама қағаздың негізінде толтырылады, осы 
анықтама есептің бөлінбес бір бөлігі болып табылады. 

  
Акционерлер - заңды 

тұлғалардың толық атауы 
емесе акционерлер- жеке 
тұлғалардың аты-жөні, 
болса, əкесінің аты 

кционер – жеке тұлғаның жеке басын 
уəландыратын құжаттың атауы жəне 
деректемелері немесе акционер – 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы куəлік нөмірі 
жəне берілген күні, орналасқан жері 

кциялар түрін көрсетіп, 
акционерге тиесілі 

циялардың жалпы саны

Акциялар түрін көрсетіп, 
акционерге тиесілі 

акциялардың 
орналастырылған 

кциялардың  жалпы санына 
пайыздық қатынасы 

Акционерге тиесілі 
акциялардың 

ауыс беру акцияларының 
жалпы санына пайыздық 

қатынасы 

Ресей 
Федерациясының 
акционерлік 
коммерциялық 
жинақ банкі (ашық 
акционерлік қоғамы) 

№ 1027700132195, 1991ж. 20 
маусым, Ресей Федерациясы, 
Мəскеу қ., Вавилов к-сі, 19 

жай акция: 
9 999 765 дана 

Жай акция: 99,99765 
% 

99,99765 % 

  
15. Егер орталық депозитарий есебі жүйесінде акционерлер туралы мəліметтер болмаса, 

акциялар нақтылы ұстауында болатын, акцияларды орналастыру кезеңі аяқталған күні қоғамның 
орналастырылған акцияларының он жəне одан да көп пайызына ие (қоғам сатып алған акцияларды 
шығарып тастағанда) нақтылы ұстаушылардың атаулары, нақтылы ұстауындағы қоғам 
акцияларының саны туралы мəліметтер: жоқ. 
 
Басқарма төрағасының  
Бірінші орынбасары                                                                               Бисембиева Г.Т. 
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