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1. Қоғамның атауы жəне орналасқан жері:  

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы, заңды мекен-жайы: 050008, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ., Абай д-лы, 109 «В» 

2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлімет: 

 Мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 2003 жылғы 12 қараша; 

 Тіркеу нөмірі: 3898 -1900-АҚ; 

 Тіркеуші орган: Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі. 

3. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуден өткен күні 
(жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік 
ауыстырылған күн)  жəне шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі:  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларының барлық шығарылымы Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау агенттігінде 
2005 жылғы 29 наурызда тіркелген жəне Бағалы қағаздардың мемлекеттік тіркеліміне А3387 
нөмірімен енгізілген акциялар шығарылымының бірыңғай Проспектісінде біріктірілген. 

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
агенттігі 2005 жылғы 29 наурызда берген жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеу туралы № А3387 куəлігі: 

1) 2005 жылғы 28 шілдедегі Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
туралы № А3387 куəлігімен (қоғамның жарияланған акциялары санының ұлғайтылуына 
байланысты); 

2) 2005 жылғы 18 қарашадағы Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
туралы № А3387 куəлігімен (қоғамның жарияланған акциялары санының ұлғайтылуына 
байланысты); 

3) 2006 жылғы 30 мамырдағы Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
туралы № А3387 куəлігімен (қоғамның жарияланған акциялары санының ұлғайтылуына 
байланысты); 

4) 2006 жылғы 04 желтоқсандағы Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
туралы № А3387 куəлігімен (қоғамның жарияланған акциялары санының ұлғайтылуына 
байланысты); 

5) 2009 жылғы 13 қаңтардағы Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы  
№ А3387 куəлігімен (қоғамның жарияланған акциялары санының ұлғайтылуына 
байланысты); 

6) 2010 жылғы 25 тамыздағы Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы  
№ А3387 куəлігімен (қоғамның заңды мекен-жайының өзгеруіне байланысты); 

7) 2012 жылғы 07 желтоқсандағы Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы 
№ А3387 куəлігімен (қоғамның жарияланған акциялары санының ұлғайтылуына 
байланысты) ауыстырылды. 

4. Қаржылық есептеме мəліметтеріне сəйкес қоғамның жарғылық жəне меншікті 
капиталы туралы мəлімет:  

Қоғамның жарғылық капиталы 147 358 077 мың теңге (жүз қырық жеті миллиард үш жүз елу 
сегіз миллион жетпіс жеті мың теңге) құрады. 

Қоғамның баланстық меншікті капиталы 496 070 603 мың теңге (төрт жүз тоқсан алты 
миллиард жетпіс миллион алты жүз үш мың теңге) құрады. 

5. Қоғамның акцияларын инвесторлардың шектеусіз тобы арасында орналастыру жəне 
дивиденд төлеу туралы хабар жарияланған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы 
жəне бұл хабардың жарияланған күні: 2015 жылғы 05 маусымнан бастап 2015 жылғы  
04 желтоқсан бойынша есептік кезеңінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын 
инвесторлардың шектеусіз тобы арасында орналастыру жүргізілмеді.   
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6. Қоғамның орналастырған акцияларын акционерлердің қоғам акцияларын сатып алу 
бойынша басымдық құқығына сəйкес сатып алуына қатысты қоғам Жарғысында 
қарастырылған мына тəсілдердің біреуі арқылы сатып алу жөніндегі ұсынысын өз 
акционерлері назарына  жеткізу туралы ақпарат: 

1) жіберілген күнін, хабарламаны жіберу мен сол хабарламаның күнін көрсете отырып, 
жеке-дара жазбаша хабарлама жөнелту  арқылы: 2015 жылғы 05 маусымнан бастап 2015 
жылғы 04 желтоқсан бойынша есептік кезеңінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын 
басымдықпен сатып алу құқығымен орналастыру жүргізілген жоқ; 

2) бұқаралық ақпарат құралының атауын жəне жарияланған күнді көрсете отырып, 
аталған ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы: 2015 жылғы 05 
маусымнан бастап 2015 жылғы 04 желтоқсан бойынша есептік кезеңінде  «Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ акцияларын  басымдықпен сатып алу құқығымен орналастыру жүргізілген жоқ. 

7. Акциялар туралы мəлімет: 

1) жарияланған акциялардың жалпы саны: 24 680 225 222 (жиырма  төрт миллиард алты 
жүз сексен миллион екі жүз жиырма бес мың екі жүз жиырма екі) акция, соның ішінде:  

қарапайым акциялар – 24 000 000 000 (жиырма төрт миллиард) дана; 

артықшылықты акциялар – 600 000 000 (алты жүз миллион) дана; 

қарапайым акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар - 80 225 222 
(сексен миллион екі жүз жиырма бес мың екі жүз жиырма екі) дана.    

2) артықшылықты акциялар бойынша кепілдікті дивидендтің мөлшері: 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ артықшылықты акцияларының біреуі бойынша, сондай-ақ 
қарапайым акцияға айырбасталатын бір артықшылықты акциясы бойынша кепілдік 
берілген дивидендтің мөлшері 0,01 теңге мөлшерінде белгіленеді. 

Дивиденд төлеу жүзеге асырылатын қаржы жылының қорытындысы бойынша таза 
табыс ≤ 0 болған жағдайда, егер Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен басқаша 
белгіленбесе, кепілдікті дивиденд төленетін болады.  

Егер дивиденд төлеу жүзеге асырылатын қаржы жылының қорытындысы бойынша таза 
табыс мынаған тең болса: 

0   <  таза табыс < N * 160 * (i + 1 %),   мұндағы 

N – айналымдағы артықшылықты акциялар саны, дана 

i, % – Қазақстан Республикасының Статистика агенттігі дивиденд төлеу жүзеге 
асырылатын қаржы жылының желтоқсан айы үшін жариялайтын, алдыңғы жылдың тиісті 
айымен салыстырғандағы тұтыну бағалары (100 % шегерілген  пайыздық индекс мəні) 
индексінің өсімі /кемуі ретінде есептелетін инфляция көрсеткіші;   

1% – тиянақталған маржа; 

бір артықшылықты акция бойынша дивиденд мына формуламен есептеледі:  

таза табыс / N. 

Егер дивиденд төленетін қаржылық жыл қорытындысы бойынша таза табыс мынаған тең 
болса: 

чистый доход > N * 160 * (i + 1 %), 

бір артықшылықты акция бойынша дивиденд мына формуламен есептеледі:  

160 * (i + 1 %). 

Дивиденд есептеу кезінде инфляцияның төменгі шегінің мəні - 3 пайыз деңгейінде жəне 
жоғары шегінің мəні 9 пайыз деңгейінде белгіленген. 

3) егер акцияларды айырбастау жүзеге асырылған болса, айырбастау тəртібін жəне 
айырбасталған акциялар санын көрсету қажет: 2015 жылғы 05 маусымнан бастап 
2015 жылғы 04 желтоқсан бойынша есептік кезеңінде  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-нда 
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акцияларды айырбастау жүргізілген жоқ. 

8. Қоғамның аукцион өткізу немесе акцияларға жазылу жүргізу тəртібі мен талаптары 
жөнінде ішкі құжаттары қабылданған жəне бекітілген күн туралы мəлімет:  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын орналастыру ережелері «Қазақстан Халық Банкі» 
АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 26 шілдедегі шешімімен бекітілді (№ 194 хаттама).   

 

9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қарапайым акциялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
Биржалық кеңесінің шешімімен 1998 жылғы 29 шілдеден бастап «А» санатындағы бағалы 
қағаздардың ресми тізіміне қосылған. «Қазақстан қор биржасы» АҚ Биржалық кеңесінің 2008 
жылғы 28 тамыздағы шешімімен бағалы қағаздардың ресми тізімінің «Акциялар» секторының 
бірінші санатына ауыстырылған. 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ артықшылықты акциялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
Биржалық кеңесінің шешімімен 2002 жылғы 28 тамыздан жəне 2002 жылғы 27 қыркүйектен 
бастап «А» санатындағы бағалы қағаздардың ресми тізіміне қосылған. «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ Биржалық кеңесінің 2008 жылғы 28 тамыздағы шешімімен бағалы қағаздардың 
ресми тізімінің «Акциялар» секторының бірінші санатына ауыстырылған. 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қарапайым акцияларға айырбасталатын 
артықшылықты акциялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ Биржалық кеңесінің шешімімен 
2005 жылғы 11 сəуірден бастап «А» санатындағы бағалы қағаздардың ресми тізіміне 
қосылған. «Қазақстан қор биржасы» АҚ Биржалық кеңесінің 2008 жылғы 28 тамыздағы 
шешімімен бағалы қағаздардың ресми тізімінің «Акциялар» секторының бірінші санатына 
ауыстырылған. 

 

10.  Акцияларды орналастыру туралы мəлімет:  

1) есептік кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша түрлері бойынша орналастырылған 
жəне орналстырылмаған акциялардың саны: 

есеп күніндегі жағдай бойынша: 11 518 603 103 (он бір миллиард бес жүз он сегіз 
миллион алты жүз үш мың жүз үш) акция, соның ішінде: 

қарапайым акция -  11 128 518 451 (он бір миллиард жүз жиырма сегіз миллион бес жүз он 
сегіз мың төрт жүз елу бір) дана; 

артықшылықты акция – 309 859 430 (үш жүз тоғыз миллион сегіз жүз елу тоғыз мың төрт 
жүз отыз) дана; 

қарапайым акцияға айырбасталатын артықшылықты акция - 80 225 222 (сексен миллион 
екі жүз жиырма бес мың екі жүз жиырма екі) дана. 

есеп күніндегі жағдай бойынша орналастырылмаған: 13 161 622 119 (он үш миллиард 
жүз алпыс бір миллион алты жүз жиырма екі мың жүз он тоғыз) акция, соның ішінде: 

қарапайым акция -  12 871 481 549 (он екі миллиард сегіз жүз жетпіс бір миллион төрт жүз 
сексен бір мың бес жүз қырық тоғыз) дана; 

артықшылықты акция – 290 140 570 (екі жүз тоқсан миллион жүз қырық мың бес жүз 
жетпіс) дана.  

2) бұған дейінгі есеп (есептер) бекітілген күн, орналастырылған акциялардың айналым 
кезеңін, орналастырылған акциялар санын жəне акциялар орналастырылған əрбір 
алдыңғы кезең үшін төленген соманы, сондай-ақ акцияны орналастырмау туралы 
ақпарат назарға алынған күнді көрсете отырып: 
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Акциялар 
орналастыр
ылған кезең 

Есеп бекітілген 
/акцияны 

орналастырмау 
туралы ақпарат 
назарға алынған 

күн 

Орналастырылған 
акциялардың түрі 
жəне жалпы саны 

Есептік кезең 
ішінде 

орналастырылған
акциялар саны 

Орналастырылған 
акцияларға төленетін 
ақы сомасы, теңге 

 

 
2005 жылғы 
29 
наурыздан  
2005 жылғы  
16 мамыр 
бойынша 

2005 жылғы  
18 мамыр  
(2005 жылғы  
16 
мамырдағы 
жағдай 
бойынша) 

 89 901 666 – 
қарапайым акция; 
 24 742 000 – 
артықшылықты 
акция; 
 5 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция  

 
 2 574 778 – 
қарапайым 
акция 

939 286 265,00 

 5 225 222 – 
қарапайым 
акцияға 
айырбасталаты
н 
артықшылықты 
акция 

836 035 520,00 

2005 жылғы 

29 
наурыздан  
2005 жылғы 

16 мамыр 
бойынша 

2005 жылғы 
03 қазан 
 
(2005 жылғы  
02 тамыздағы 
жағдай 
бойынша) 

 899 016 660 – 
қарапайым акция 
(қарапайым 
акциялар санының 
ұлғаюы 
орналастырылған 
89 901 666 
қарапайым акцияны 
1:10 пропорцияда 
бөлшектеу есебінен 
іске асырылды); 
 24 742 000 – 
артықшылықты 
акция; 
 5 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ ______________ 

 

2005 жылғы 
28 шілдеден 
2005 жылғы 
05 қыркүйек 
бойынша 

2005 жылғы  
03 қазан 
(2005 жылғы  
05 
қыркүйектегі 
жағдай 
бойынша) 

 899 016 660 – 
қарапайым акция; 
 24 742 000 – 
артықшылықты 
акция; 
48 975 222 – 
қарапайым 
акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция  

 
 
 43 750 000 – 
қарапайым 
акцияға 
айырбасталаты
н 
артықшылықты 
акция 

 

7 142 644 488,00 

 

2005 жылғы 
18 
қарашадан 
2006 жылғы 
03 ақпан 
бойынша 

2006 жылғы  
13 наурыз 
(2006 жылғы 
03 ақпандағы 
жағдай 
бойынша) 

 899 016 660 – 
қарапайым акция; 
 24 742 000 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым 
акцияға 

 
 
 
 31 250 000 – 
қарапайым 
акцияға 
айырбасталаты
н 

5 258 572 627,00 
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Акциялар 
орналастыр
ылған кезең 

Есеп бекітілген 
/акцияны 

орналастырмау 
туралы ақпарат 
назарға алынған 

күн 

Орналастырылған 
акциялардың түрі 
жəне жалпы саны 

Есептік кезең 
ішінде 

орналастырылған
акциялар саны 

Орналастырылған 
акцияларға төленетін 
ақы сомасы, теңге 

айырбасталатын 
артықшылықты 
акция

артықшылықты 
акция 

 

2006 жылғы 
30 
мамырдан 
2006 жылғы 
19 қазан 
бойынша 

2006 жылғы  
10 қараша 
 
(2006 жылғы   
20 қазандағы 
жағдай 
бойынша) 

 929 016 660 – 
қарапайым акция; 
 24 742 000 - 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 

 
 
 
 30 000 000 – 
қарапайым 
акция; 
 

7 500 000 000,00 

 

2006 жылғы 
04 
желтоқсан 
нан 

2007 жылғы 
04 маусым 
бойынша  

2007 жылғы 
02 тамыз 
 
(2007 жылғы   
04 
маусымдағы 
жағдай 
бойынша) 

 984 016 660 – 
қарапайым акция; 
 24 742 000 - 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция

 
 
 
 
 55 000 000 – 
қарапайым 
акция 
 

28 155 600 000, 00 

2007 жылғы  
05 
маусымнан 
2007 жылғы 
04 
желтоқсан 
бойынша 

2008 жылғы 
15 қаңтар 
 
(акцияларды 
орналастырма
у туралы 
ақпаратты 
назарға алу) 

 984 016 660 – 
қарапайым акция; 
 24 742 000 - 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 

 
 
 
 
 
______________ 

_____________ 

 

2007 жылғы  
05 
желтоқсан-
нан  
2008 жылғы 
04 маусым 
бойынша 

2008 жылғы 
 01 шілде 
 
(акцияларды 
орналастырма
у туралы 
ақпаратты 
назарға алу) 

 984 016 660 – 
қарапайым акция; 
 24 742 000 - 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 

 
 
 
 
 
______________ 

_____________ 

2008 жылғы 
05 
маусымнан 
2008 жылғы 
04 
желтоқсан 
бойынша 

2008 жылғы  
23 желтоқсан 
(акцияларды 
орналастырма
у туралы 
ақпаратты 
назарға алу) 

 984 016 660 – 
қарапайым акция; 
 24 742 000 - 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 

 
 
 
______________ _____________ 
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Акциялар 
орналастыр
ылған кезең 

Есеп бекітілген 
/акцияны 

орналастырмау 
туралы ақпарат 
назарға алынған 

күн 

Орналастырылған 
акциялардың түрі 
жəне жалпы саны 

Есептік кезең 
ішінде 

орналастырылған
акциялар саны 

Орналастырылған 
акцияларға төленетін 
ақы сомасы, теңге 

артықшылықты 
акция 

2008 жылғы  
05 
желтоқсан- 
нан  
2009 жылғы  
04 маусым 
бойынша 

2009 жылғы  
14 қыркүйек 
(2009 жылғы  
04 
маусымдағы 
жағдай 
бойынша) 

 1 243 156 115 – 
қарапайым акция; 
 309 859 430 - 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 

 
 
 259 139 455 – 
қарапайым 
акция 
 
 285 117 430 – 
артықшылықты 
акция 
 

26 958 127 666, 19 

 

48 019 477 560, 60 

2009 жылғы 
05 маусым-
нан 2009 
жылғы 04 
желтоқсанб
ойынша 

2010 жылғы 05 
қаңтар 

(2009 жылғы 
04 
желтоқсандағ
ы жағдай 
бойынша) 

 1 308 415 960 – 
қарапайым акция; 
 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 

 65 259 845 – 
қарапайым 
акция  

 
 

 

 

 

6 788 981 675, 35 

2009 жылғы 
05 
желтоқсан- 
нан  
2010 жылғы  
04 маусым 
бойынша 

2010 жылғы 16 
маусым 

(акцияларды 
орналастырма
у туралы 
ақпаратты 
назарға алу) 

 1 308 415 960 – 
қарапайым акция; 
 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 

 
 
 
 
 
______________ 

 

_____________ 

2010 жылғы 
05 маусым-
нан 2010 
жылғы 04 
желтоқсан 
бойынша  

2010 жылғы 22 
желтоқсан 

(акцияларды 
орналастырма
у туралы 
ақпаратты 
назарға алу) 

 1 308 415 960 – 
қарапайым акция; 
 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция

 
 
 
 
 
______________ 

 

_____________ 

2010 жылғы 
05 
желтоқсан- 
нан  
2011 жылғы  
04 маусым 
бойынша 

2011 жылғы 22 
маусым 

(акцияларды 
орналастырма
у туралы 
ақпаратты 
назарға алу) 

 1 308 415 960 – 
қарапайым акция; 
 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 

 
 
 
 
______________ 

 

_____________ 
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Акциялар 
орналастыр
ылған кезең 

Есеп бекітілген 
/акцияны 

орналастырмау 
туралы ақпарат 
назарға алынған 

күн 

Орналастырылған 
акциялардың түрі 
жəне жалпы саны 

Есептік кезең 
ішінде 

орналастырылған
акциялар саны 

Орналастырылған 
акцияларға төленетін 
ақы сомасы, теңге 

акция 
2011 жылғы 
05 маусым-
нан 2011 
жылғы 04 
желтоқсан 
бойынша 

2012 жылғы 12 
қаңтар 

(акцияларды 
орналастырма
у туралы 
ақпаратты 
назарға алу) 

 1 308 415 960 – 
қарапайым акция; 
 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 

 
 
 
 
 
______________ 

 

_____________ 

2011 жылғы 
05 
желтоқсан- 
нан  
2012 жылғы  
04 маусым 
бойынша 

2012 жылғы 02 
шілде 

(акцияларды 
орналастырма
у туралы 
ақпаратты 
назарға алу) 

 1 308 415 960 – 
қарапайым акция; 
 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 

 
 
 
 
 
______________ 

 

_____________ 

2012 жылғы 
05 маусым-
нан 2012 
жылғы 04 
желтоқсан 
бойынша 

2012 жылғы 19 
желтоқсан 

(акцияларды 
орналастырма
у туралы 
ақпаратты 
назарға алу) 

 1 308 415 960 – 
қарапайым акция; 
 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 

 
 
 
 
 
______________ 

 

_____________ 

2009 жылғы 
05 маусым-
нан 2009 
жылғы 04 
желтоқсан 
бойынша 

2012 жылғы 28 
желтоқсан  

(2009 жылғы 
04 
желтоқсандағ
ы жағдай 
бойынша 
орналастыруд
ың 
қорытындысы 
туралы есепке 
өзгерістер) 

 11 128 518 451 – 
қарапайым акция 
(қарапайым 
акциялар санының 
ұлғаюы қарапайым 
акцияны 1:10 
пропорцияда 
бөлшектеу 
есебінен іске 
асырылды); 
 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________ ______________ 

2012 жылғы 
05 

2013 жылғы 24 
маусым 

 11 128 518 451 – 
қарапайым акция; 
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Акциялар 
орналастыр
ылған кезең 

Есеп бекітілген 
/акцияны 

орналастырмау 
туралы ақпарат 
назарға алынған 

күн 

Орналастырылған 
акциялардың түрі 
жəне жалпы саны 

Есептік кезең 
ішінде 

орналастырылған
акциялар саны 

Орналастырылған 
акцияларға төленетін 
ақы сомасы, теңге 

желтоқсан- 
нан  
2013 жылғы  
04 маусым 
бойынша 

(акцияларды 
орналастырма
у туралы 
ақпаратты 
назарға алу) 

 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция

 
 
 
_____________ 

 

 

_____________ 

2013 жылғы 
05 
маусымнан 
2013 жылғы 
04 
желтоқсан 
бойынша 

2013 жылғы 31 
желтоқсан 

(акцияларды 
орналастырма
у туралы 
ақпаратты 
назарға алу) 

 11 128 518 451 – 
қарапайым акция; 
 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 

______________ ________________ 

2013 жылғы 
05 
желтоқсан- 
нан 2014 
жылғы 04 
маусым 
бойынша 

2014 жылғы 17 
шілде 

 11 128 518 451 – 
қарапайым акция; 
 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция

______________ ________________ 

2014 жылғы 
05 
маусымнан 
2014 жылғы 
04 
желтоқсан 
бойынша 

2015 жылғы  

13 қаңтар 

 11 128 518 451 – 
қарапайым акция; 
 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция 

______________ ________________ 

2014 жылғы 
05 
желтоқсан- 
нан 2015 
жылғы  
04 маусым 
бойынша 

2015 жылғы 13 
шілде 

 11 128 518 451 – 
қарапайым акция; 
 309 859 430 – 
артықшылықты 
акция; 
 80 225 222 – 
қарапайым акцияға 
айырбасталатын 
артықшылықты 
акция

______________ ________________ 

 

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің есептік кезеңде орналастырылатын акциялар 
санын жəне олардың орналастыру бағасын анықтау туралы шешім қабылдаған күні 
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(Банктер туралы заңның 17-2 бабының негізінде жарияланған акциялар көбейту 
жағдайын есепке алмай): 2015 жылғы 05 маусымнан бастап 2015 жылғы 04 желтоқсан 
бойынша есептік кезеңінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі 
орналастырылған акциялар саны мен оларды орналастыру бағасынбелгілеу туралы 
шешімдер қабылдаған жоқ; 

4) Банктер туралы заңның 17-2 бабына сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
Банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күні: 2015 
жылғы 05 маусымнан бастап 2015 жылғы 04 желтоқсан бойынша есептік кезеңінде 
Қазақстан Республикасының Үкіметі Банктер туралы заңның 17-2 бабына сəйкес Банктің 
жарияланған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған жоқ; 
 

5) есептік кезең ішінде орналастырылған жəне орналастырылмаған акциялардың түрі 
бойынша саны: 2015 жылғы 05 маусымнан бастап 2015 жылғы 04 желтоқсан бойынша 
есептік кезеңінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның  акциялары орналастылмады; 

6) бір қарапайым акцияны жəне бір артықшылықты акцияның өтеуін төлеп алу 
бағасын, акциялардың өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылданған күнді, сондай-ақ 
қоғамның орналастырылған акциялардың өтеуін төлеп алуға жұмсаған шығынын 
(əрбір өтеуі төлеп алынатын түрі бойынша бөлек) көрсете отырып, қоғамның 
бастамасымен жəне /немесе акционерлердің талабы бойынша есептік кезең аяқталған 
күнгі жағдай бойынша өтеуі төлеп алынған акциялар саны: 

өтеуі төлеп алынған акциялардың саны  – 586 399 435  (бес жүз  сексен алты миллион 
үш жүз тоқсан тоғыз мың төрт жүз отыз бес) дана, солардың ішінде: 

қарапайым акция – 217 453 231 (екі жүз он жеті миллион төрт жүз елу үш мың екі жүз 
отыз бір) дана; 

артықшылықты акция – 368 946 204 (үш жүз алпыс сегіз миллион тоғыз жүз қырық 
алты мың екі жүз төрт) дана; 

Банктің акциялардың өтеуін төлеп алу түрі (қоғамның бастамасы жəне (немесе) 
акционерлердің талабы бойынша): Банк акцияларының өтеуін төлеп алуы тек қана 
Банктің бастамасы бойынша, соның ішінде 2009 жылғы 15 қаңтарда «Самұрық-Қазына» 
АҚ  жəне «АЛМЭКС» Холдингтік тобы» АҚ арасында жасалған Опциялық келісімді жəне 
2009 жылғы 22 сəуірдегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ артықшылықты акцияларына 
қатысты «Самұрық-Қазына» АҚ  жəне «АЛМЭКС» Холдингтік тобы» АҚ арасында 
жасалған Опциялық келісімді орындау арқылы, іске асырылады. Акционерлердің талабы 
бойынша Банк орналастырылған акциялардың өтеуін төлеп алмады; 

акциялардың өтеуін төле алу туралы шешімдерді қабылдау күндері жəне бір 
акцияның өтеуін төлеп алу бағасы: 

 бір қарапайым акция үшін 110 теңге деген бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесінің 2002 жылғы 01 тамыздағы № 60 шешімі); 

 қарапайым акцияларды бөлшектеу рəсіміне дейін бір қарапайым акция үшін 200 
теңгеден аспайтын бағамен, жəне  қарапайым акцияларды бөлшектеу рəсімі жүргізілгеннен 
кейін бір акция үшін 20 теңгеден аспайтын бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесінің  2005 жылғы 05 шілдедегі №108 шешімі); 

 өтінім қабылдау жүргізілген 2006 жылғы 01 ақпаннан 2006 жылғы 01 наурызға дейін 
мерзім ішінде бір қарапайым акция үшін – 40 теңге деген бағамен («Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2006 жылғы 25 қаңтардағы № 13 шешімі); 

 Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап алты айдың ішінде бір 
қарапайым акцияны 40 теңгеден аспайтын бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесі отырысының 2006 жылғы 23 тамыздағы №21 хаттамасы); 

 Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап алты айдың ішінде бір 
қарапайым акцияны 100 теңгеден аспайтын бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесі отырысының 2007 жылғы 21 ақпандағы № 21 шешімі); 
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 Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап алты айдың ішінде бір 
қарапайым акцияны 120 теңгеден аспайтын бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесі отырысының 2007 жылғы 21 қыркүйектегі № 39 хаттамасынан 
көшірме); 

 Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап алты айдың ішінде бір 
қарапайым акцияны 120 теңгеден аспайтын бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесінің 2008 жылғы 04 сəуірдегі сырттай отырысының № 49 шешімі); 

 Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап алты айдың ішінде бір 
қарапайым акцияны 60 теңгеден аспайтын бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесі 2008 жылғы 14 қарашадағы сырттай отырысының №196 шешімі); 

 бір қарапайым акция үшін 140 теңгеден аспайтын бағамен («Қазақстан Халық Банкі» 
АҚ Директорлар кеңесі 2009 жылғы 30 қаңтардағы  сырттай отырысының № 15 шешімі); 

 бір қарапайым акция үшін 140 теңгеден аспайтын бағамен («Қазақстан Халық Банкі» 
АҚ Директорлар кеңесі 2010 жылғы 28 мамырдағы сырттай отырысының № 105 шешімі); 

 «Самұрық-Қазына» АҚ жəне «АЛМЭКС» Холдингтік тобы» АҚ арасында 2009 жылғы 
15 қаңтарда жасалған Опциондық келісім талаптарына жəне Банктің ішкі нормативтік 
құжаттарына сəйкес бір қарапайым акция үшін 126,80 теңге деген бағамен («Қазақстан 
Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі 2011 жылғы 28 наурыздағы сырттай отырысының 
бірінші жəне екінші сұрақтар бойынша №37 шешімі); 

 бір қарапайым акция үшін 160 теңгеден аспайтын бағамен («Қазақстан Халық Банкі» 
АҚ Директорлар кеңесі 2011 жылғы  13 мамырдағы сырттай отырысының бірінші сұрақ 
бойынша № 18 шешімі); 

 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ артықшылықты акцияларына қатысты Самұрық-Қазына» 
АҚ жəне «АЛМЭКС» Холдингтік тобы» АҚ арасында 2009 жылғы 22 сəуірде жасалған 
Опциондық келісім талаптарына жəне Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сəйкес бір 
қарапайым акция үшін 179,94 теңге деген бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесі 2012 жылғы  22 маусымдағы сырттай отырысының №166 хаттамасы); 

 Қазақстан Халық Банкі» АҚ артықшылықты акцияларына қатысты Самұрық-Қазына» 
АҚ жəне «АЛМЭКС» Холдингтік тобы» АҚ арасында 2009 жылғы 22 сəуірде жасалған 
Опциондық келісім талаптарына жəне Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сəйкес бір 
қарапайым акция үшін 180,21 теңге деген бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
Директорлар кеңесі 2012 жылғы 03 шілдедегі сырттай отырысының №179 хаттамасы); 

 Қазақстан Халық Банкі» АҚ артықшылықты акцияларына қатысты Самұрық-Қазына» 
АҚ жəне «АЛМЭКС» Холдингтік тобы» АҚ арасында 2009 жылғы 22 сəуірде жасалған 
Опциондық келісім талаптарына сəйкес бір қарапайым акция үшін 200,28 теңге деген 
бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ  Директорлар кеңесі 2014 жылғы 16 сəуірдегі 
сырттай отырысының №93 хаттамасы); 

 бір қарапайым акция үшін 28 теңгеден аспайтын бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
Директорлар кеңесі 2014 жылғы 14 наурыздағы сырттай отырысының № 59 шешімі); 

 бір артықшылықты акция жəне Банктің қарапайым акциясына айырбасталатын 
артықшылықты акция үшін 140 теңге бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ  Директорлар 
кеңесі 2015 жылғы 04 маусымдағы сырттай отырысының №152 шешімі); 

есеп берілетін күнгі жағдай бойынша қоғамның орналастырылған қарапайым 
акцияларды өтеуін төлеп алуға жұмсаған жалпы шығыны:  – 39 919 362 мың теңге 
болды; 

есеп берілетін күнгі жағдай бойынша қоғамның орналастырылған артықшылықты 
акцияларды өтеуін төлеп алуға жұмсаған жалпы шығыны:  – 66 694 256 мың теңге 
болды; 

Акционерлердің жалпы жиналысымен қоғам акцияларды өтеуін төлеп алған кездегі 
олардың құнын анықтау əдістемесін бекіту күні:  
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«Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында 
акциялар сатып алғанда акциялар құнын анықтау əдістемесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілді (2010 жылғы 23 сəуірдегі  
№ 28 хаттама), 2012 жылғы 19 сəуірдегі № 30 хаттама жəне 2014 жылғы 25 сəуірдегі № 34 
хаттама арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жалпы жиналысының 
шешімдерімен енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен. 

 

11.  Акцияларды орналастырудың есептік кезең ішіндегі акцияларды орналастыру (сату) 
тəсілі: ҚР қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау агенттігі 
Басқармасының 2005 жылғы 30 шілдедегі № 268 қаулысымен бекітілген  Жарияланған 
акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары 
туралы есепті бекіту жəне акциялар шығарылымын жою ережесіне 2-қосымшаның 20-
тармағына сəйкес толтырылмайды.  

12. Акциялар саны мен төлем сомасын көрсете отырып, акцияға ақы төлеу тəсілі: ҚР 
қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау агенттігі Басқармасының 
2005 жылғы 30 шілдедегі № 268 қаулысымен бекітілген Жарияланған акциялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті 
бекіту жəне акциялар шығарылымын жою ережесіне 2-қосымшаның 20-тармағына сəйкес 
толтырылмайды. 

13. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) 
туралы ақпарат: ҚР қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 шілдедегі № 268 қаулысымен бекітілген  
Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру 
қорытындылары туралы есепті бекіту жəне акциялар шығарылымын жою ережесіне 2-
қосымшаның 20-тармағына сəйкес толтырылмайды. 

14. Опциондардың орындалу бағасы туралы мəлімет:  

 Самұрық-Қазына» АҚ жəне «АЛМЭКС» Холдингтік тобы» АҚ арасында 2009 жылғы  
15 қаңтарда жасалған Опциондық келісім талаптарына сəйкес бір қапайым акця үшін 126,80 
теңге деген бағамен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ  Директорлар кеңесі 2011 жылғы  
28 наурыздағы сырттай отырысының № 37 шешімі); 
 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ артықшылықты акцияларына қатысты «Самұрық-Қазына» 
АҚ жəне «АЛМЭКС» Холдингтік тобы» АҚ арасында 2009 жылғы 22 суəірде жасалған 
Опциондық келісім талаптарына сəйкес келесі бағамен: 
бір артықшылықты акция үшін 179,94 теңге – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ  Директорлар 
кеңесі 2012 жылғы 22 маусымдағы сырттай отырысының №166 хаттамасы; 
бір артықшылықты акция үшін 180,21 теңге - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ  Директорлар 
кеңесі 2012 жылғы 03 шілдедегі сырттай отырысының №179 хаттамасы; 
бір артықшылықты акция үшін 200,28 теңге - Қазақстан Халық Банкі» АҚ  Директорлар 
кеңесі 2014 жылғы 16 сəуірдегі сырттай отырсының № 93 хаттамасы. 
 

15. Акциялардың нарықтық жəне баланстық құнының тарихы туралы ақпарат. 

 

Акцияларды орналастырудың есептік кезеңінің аяқталу күніне дейін  соңғы үш аяқталған 
жылдағы, жылдар бойынша бөлініп, соңғы екі аяқталған жылдағы, тоқсандар бойынша 
бөлініп, соңғы алты айдағы (айдың 1-ші күніне) акцияның ең төменгі жəне ең жоғарғы 
нарықтық бағасы туралы мəлімет: 
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Кезең 

Нарықтық бағасы, теңгемен 

Қарапайым 
акциялар* 

ҰСН 
KZ1C33870011 

Артықшылықты 
акциялар  

ҰСН 
KZ1Р33870117 

қарапайым акцияларға
айырбасталатын 
артықшылықты 

акциялар            
ҰСН KZ1Р33870216 

Ең жоғ. 
баға 

Ең төм. 
баға  

Ең жоғ. 
баға 

Ең төм. 
баға  

Ең жоғ. 
баға 

Ең төм. 
баға  

2012 жыл бойынша 294,65 28,79 164,00 145,91 168,60 149,09 
2013 жыл бойынша 36,89 26,15 160,00 100,60 160,00 152,00 
2014 жыл бойынша 53,52 31,12 160,00 158,00 152,00 135,01 
2013 ж. 1-тоқсаны 32,19 27,19 160,00 160,00 160,00 155,00 
2013 ж. 2-тоқсаны 27,92 26,15 160,00 160,00 156,00 155,00 
2013 ж. 3-тоқсаны 30,85 26,37 160,00 160,00 155,00 152,00 
2013 ж. 4-тоқсаны 36,89 28,97 160,00 100,60 152,00 152,00 
2014 ж. 1-тоқсаны 41,63 36,50 160,00 158,00 152,00 152,00 
2014 ж. 2-тоқсаны 46,96 38,20 160,00 160,00 152,00 150,00 
2014 ж. 3-тоқсаны 53,52 46,68 160,00 160,00 150,00 150,00 
2014 ж. 4-тоқсаны 53,20 31,12 160,00 160,00 150,00 135,01 
2015 жылғы 1 шілдеге 44,00 38,15 160,00 138,00 160,00 138,00 
2015 жылғы 1 тамызға 41,80 38,68 141,60 140,00 141,60 139,00 
2015 жылғы 1 қырқүйекке 39,30 36,00 140,00 140,00 139,00 139,00 
2015 жылғы 1 қазанға 40,39 36,85 140,00 140,00 139,00 139,00 
2015 жылғы 1 қарашаға 43,50 39,50 140,00 140,00 139,00 139,00 
2015 жылғы 1 желтоқсанға 45,10 43,50 140,00 140,00 139,40 139,00 

* 2012 жылы (желтоқсан) бір қарапайым акцияның нарықтық бағасының төмендеуі 2012 жылғы 
14 желтоқсанда жүргізілген қарапайым акцияларды 1:10 мөлшерінде бөлшектеу есебінен 
қарапайым акциялар санын көбейтуіне байланысты  

Акциялардың баланстық құнының тарихы туралы ақпарат соңғы үш аяқталған жылдағы, 
жылдар бойынша бөлініп, соңғы екі аяқталған жылдағы, тоқсандар бойынша бөлініп, 
соңғы алты айдағы бойынша (айдың 1-ші күніне) акцияның баланстық құны туралы 
мəліметті қамту керек: 

Кезең «Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
акцияларының баланстық құны, теңгемен 

2012 жыл бойынша  27,25 
2013жыл бойынша  32,81 
2014 жыл бойынша 41,24 
2013 ж. 1-тоқсаны 28,33 
2013 ж. 2-тоқсаны 28,29 
2013 ж. 3-тоқсаны 29,89 
2013 ж. 4-тоқсаны 32,81 
2014 ж. 1-тоқсаны 35,07 
2014 ж. 2-тоқсаны 36,69 

2014 ж. 3-тоқсаны 39,08 

2014 ж. 4-тоқсаны 41,24 
2015 жылғы 1 шілдеге 41,62 
2015 жылғы 1 тамызға 42,28 
2015 жылғы 1 қырқүйекке 42,51 
2015 жылғы 1 қазанға 43,29 
2015 жылғы 1 қарашаға 44,29 
2015 жылғы 1 желтоқсанға 45,14 

 

16. Дивиденд төлеу туралы мəлімет: 
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1) дивиденд алған акционерлердің санын, аяқталған қаржы жылының қорытындысы 
бойынша қарапайым акциялар мен артықшылықты акцияларға есептелген жəне 
төленген дивидендтің жалпы сомасын (есептелген жəне бюджетке төленген салық 
сомасын) көрсетіп жəне дивиденд төлеу туралы шешім қабылдаған акционерлердің 
жалпы жиналысы хаттамасының деректемелеріне сілтеме жасай отырып, дивиденд 
төлеу жүргізілген соңғы күн:  

Қарапайым акциялар: 
 
 дивиденд төленген соңғы күн (дивидендті төлеудің басталуы) – 2014 жыл үшін 2015 
жылғы 01 маусымда; 

 дивиденд алған акционерлердің саны  – 6 061; 

 жалпы есептелген дивидендтің сомасы  –  34 261 млн.теңге; 

 жалпы төленген дивиденд сомасы  – 34 173 млн.теңге; 

 есептелген жəне бюджетке төленген жалпы салық сомасы – Қазақстан 
Республикасының Салық Кодексіне сəйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акциялары 
бойынша дивидендтерге салық салынбайды; 

 дивиденд төлеу туралы шешім қабылдаған акционерлер жалпы жиналысы 
хаттамасының деректемелері - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2015 жылғы 
23 сəуірдегі № 36 хаттама.   

 
Артықшылықты акциялар жəне Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын 
артықшылықты акциялар: 
 
 дивидентті төлеудің соңғы күні (дивидендті төлеудің басталған күні) – 2014 жыл үшін  
2015 жылғы 18 мамырда; 

 дивиденд алған акционерлердің саны – 39; 

 жалпы есептелген дивидендтің сомасы – 2 605 млн.теңге; 

 жалпы төленген дивиденд сомасы – 2 605 млн.теңге; 

 есептелген жəне бюджетке төленген салықтың жалпы сомасы – Қазақстан 
Республикасының Салық кодексіне сəйкес Банк акциялары бойынша төленетін дивидендке 
салық салынбайды;  

 дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы 
хаттамасының деректемелері – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жылдық жалпы 
жиналысының 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 36 хаттамасы; 

 

2) қоғамның акцияларға дивиденд төлеу туралы хабарламасы жарияланған 
бұқаралық ақпарат құралдарының атауы жəне осы хабардың жарияланған күні: 

Қарапайым акциялар: 

 «Казахстанская правда» 2015 жылғы 06 мамырдағы № 84 (27960) санында; 

 «Егемен Қазақстан» 2015 жылғы 06 мамырдағы № 92 (28562) санында; 

 қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы – 2015 жылғы 06 мамырда; 

 «Қазақстандық қор биржасы» АҚ интернет-ресурсы – 2015 жылғы 06 мамырда; 

 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік сайты - 2015 жылғы 06 мамырда; 

 «Қазақстандық қор биржасы» АҚ интернет-ресурсы - 2015 жылғы 28 мамырда; 

 

Артықшылықты акциялар жəне Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын 
артықшылықты акциялар қарапайым: 

 

 «Казахстанская правда» 2015 жылғы 13 мамырдағы № 88 (27964) санында; 

 «Егемен Қазақстан» 2015 жылғы 13 мамырдағы № 88 (28566) санында; 
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 қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы – 2015 жылғы 13 мамырда; 

 «Қазақстандық қор биржасы» АҚ интернет-ресурсы – 2015 жылғы 13 мамырда; 

 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік сайты - 2015 жылғы 13 мамырда;  

 «Қазақстандық қор биржасы» АҚ интернет-ресурсы - 2015 жылғы 25 мамырда 
(дивидендтерді төлеу қорытындылары туралы); 

 

3) бір қарапайым акцияға жəне бір артықшылықты акцияға есептелген жəне төленген 
дивидендтің мөлшері, сондай-ақ, ол бойынша дивидендтер есептелген жəне (немесе) 
төленген қаржылық жыл қорытындысына сəйкес бір қарапайым жəне бір 
артықшылықты акция бойынша алынған таза табыстың  мөлшері: 

 

Есептелген жəне төленген дивидендтің  мөлшері: 

 бір қарапайым акцияға – 2014 жыл бойынша 3,14 теңге; 

 Банктің бір артықшылықты акциясына жəне қарапайым акцияға айырбасталатын 
артықшылықты акциясына – 2014 жыл бойынша 13,44 теңге; 

 

2014 қаржылық жылдың қорытындысы бойынша бір қарапайым акцияға жəне бір 
артықшылықты акцияға алынған таза табыстың мөлшері: 

 бір қарапайым акцияға – 10,70 теңге; 

 бір артықшылықты акцияға жəне Банктің қарапайым акциясына айырбасталатын бір 
артықшылықты акцияға – 13,44 теңге; 

 

4) дивидендтің уақытылы төленбеуіне байланысты берешектер болған жағдайда, 
олардың пайда болу себебін жəне акцияларды орналастыру кезеңі аяқталған күнгі 
берешек сомасын, сонымен қатар акционерлер алдындағы берешекті өтеу бойынша 
қоғам тарапынан қандай шаралар қолданылғанын атап көрсету керек: 

 дивидендті уақытында төлемеу жағдайлары болған жоқ. 

 

17. Қоғамның тіркеушісі туралы мəлімет: 

1) акция ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізуді жүзеге асырушы тіркеушінің атауы  
жəне орналасқан жері: 
 
 тіркеушінің толық атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік 
қоғамы;  

 тіркеушінің қысқартылған атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ; 

 тіркеушінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, 
Бостандық ауданы, Сəтбаев көшесі, 30А/3 үй.  Интернет-ресурс – www.tisr.kz;   

 

2) қоғамның акция ұстаушылары тізілімін жүргізу туралы шарт жасалған күн    жəне 
шарттың нөмірі:  
 
«Қазақстан Халық Жинақ Банкі» акционерлік қоғамымен үлгілі нысанға қосылу арқылы 
2014 жылғы 01 қаңтардан белгісіз мерзімге бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдері жүйесін 
жүргізу бойынша шарт жасалды жəне шартқа 899 нөмірі берілді дегенді растап, «Бағалы 
қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ берген сетрификат. 

 

18. Акцияларды орналастыру кезеңі аяқталатын күнгі жағдайға сəйкес  қоғамның ірі 
акционерлері туралы мəлімет. Мұндай мəліметтер тіркеушінің осындай күнге берген 
жəне есептің ажыратылмас бөлігі болып табылатын анықтамасы негізінде 
толтырылады: 
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1. Наименование общества и его место нахождения:  

Акционерное общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана», юридический адрес: 
050008, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абая, 109 «В» 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: 

 Дата государственной перерегистрации: 12 ноября 2003 года; 

 Регистрационный номер: 3898 – 1900- АО; 

 Регистрирующий орган: Министерство юстиции Республики Казахстан. 

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства 
о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной 
регистрации выпуска:  

Все выпуски акций АО «Народный Банк Казахстана» были объединены в единый Проспект 
выпуска акций, зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 29 марта 2005 года и внесенный в 
Государственный реестр ценных бумаг за номером А3387. 

По состоянию на дату отчета Свидетельство о государственной регистрации выпуска 
объявленных акций от 29 марта 2005 года №А3387, выданное Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, 
заменено: 

1) Свидетельством о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 28 июля 
2005 года №А3387 (в связи с увеличением количества объявленных акций общества); 

2) Свидетельством о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 18 ноября 
2005 года №А3387 (в связи с увеличением количества объявленных акций общества); 

3) Свидетельством о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 30 мая 
2006 года №А3387(в связи с увеличением количества объявленных акций общества); 

4) Свидетельством о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 04 декабря 
2006 года №А3387 (в связи с увеличением количества объявленных акций общества); 

5) Свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 13 января 2009 
года №А3387 (в связи с увеличением количества объявленных акций общества); 

6) Свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 25 августа 2010 
года №А3387 (в связи с изменением юридического адреса общества); 

7) Свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 07 декабря 
2012 года №А3387 (в связи с увеличением количества объявленных акций общества). 

4. Сведения  об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой 
отчетности:  

Уставный капитал общества составил 147 358 077 тыс. тенге (сто сорок семь миллиардов 
триста пятьдесят восемь миллионов семьдесят семь тысяч тенге). 

Балансовый собственный капитал общества составил 496 070 603 тыс. тенге (четыреста 
девяносто шесть миллиардов семьдесят миллионов шестьсот три тысячи тенге). 

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с 
указанием даты данного сообщения: в отчетном периоде с 05 июня 2015 года по 04 декабря 
2015 года размещение акций АО «Народный Банк Казахстана» среди неограниченного круга 
инвесторов не осуществлялось.   

6. 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: 
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1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием       
даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером:  
в отчетном периоде с 05 июня 2015 года по 04 декабря 2015 года размещение акций  
АО «Народный Банк Казахстана» по праву преимущественной покупки не осуществлялось; 

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации 
с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликовании:  
в отчетном периоде с 05 июня 2015 года по 04 декабря 2015 года размещение акций  
АО «Народный Банк Казахстана» по праву преимущественной покупки не осуществлялось. 

7. Сведения об акциях: 

1) общее количество объявленных акций: 24 680 225 222 (двадцать четыре миллиарда 
шестьсот восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) акции, 
в том числе:  

простых акций – 24 000 000 000 (двадцать четыре миллиарда) штук; 

привилегированных акций – 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук; 

привилегированных акций, конвертируемых в простые акции - 80 225 222 
(восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки.    

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: 

Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию АО «Народный 
Банк Казахстана», а также на одну привилегированную акцию, конвертируемую  
в простую акцию, устанавливается в размере 0,01 тенге. 

В случае если по итогам финансового года, за который осуществляется выплата 
дивидендов, чистый доход ≤ 0, будет выплачиваться гарантированный дивиденд, если 
иное не установлено решением Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».  

В случае если чистый доход по итогам финансового года, за который осуществляется 
выплата дивидендов, будет равен: 

0   <  чистый доход < N * 160 * (i + 1 %), где 

N – количество привилегированных акций, находящихся в обращении, штук, 

i, % – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в процентах минус 100%), публикуемая Агентством Республики 
Казахстан по статистике за декабрь финансового года, за который осуществляется 
выплата дивидендов, к соответствующему месяцу предыдущего года;   

1% – фиксированная маржа; 

дивиденд на одну привилегированную акцию рассчитывается по формуле:  

чистый доход / N. 

В случае если чистый доход по итогам финансового года, за который осуществляется 
выплата дивидендов, будет равен: 

чистый доход > N * 160 * (i + 1 %), 

дивиденд на одну привилегированную акцию рассчитывается по формуле:  

160 * (i + 1 %). 

При расчете дивиденда установлено значение нижнего предела инфляции на уровне 
3 процентов  и значение верхнего предела на уровне - 9 процентов. 

3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок 
конвертирования и количество конвертируемых акций: в отчетном периоде  
с 05 июня 2015 года по 04 декабря 2015 года конвертирование акций АО «Народный Банк 
Казахстана» не осуществлялось. 

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях 
и порядке проведения аукционов или подписки: 
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Правила размещения (реализации) акций АО «Народный Банк Казахстана», утверждены 
решением Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 26 июля 2013 года 
(протокол № 194).   

9. Простые акции АО «Народный Банк Казахстана» включены в официальный список 
ценных бумаг категории «А» решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая 
биржа» с 29 июля 1998 года. Решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая 
биржа» от 28 августа 2008 года переведены в первую категорию сектора «Акции» 
официального списка ценных бумаг. 

Привилегированные акции АО «Народный Банк Казахстана» включены в официальный 
список ценных бумаг категории «А» решением Биржевого совета АО «Казахстанская 
фондовая биржа» с 28 августа 2002 года и с 27 сентября 2002 года. Решением Биржевого 
совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 28 августа 2008 года переведены в первую 
категорию сектора «Акции» официального списка ценных бумаг. 

Привилегированные акции, конвертируемые в простые акции АО «Народный Банк 
Казахстана» включены в официальный список ценных бумаг категории «А» решением 
Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» с 11 апреля 2005 года. Решением 
Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 28 августа 2008 года переведены 
в первую категорию сектора «Акции» официального списка ценных бумаг. 

10.  Сведения о размещении акций:  

1) количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на конец 
отчетного периода: 

по состоянию на дату отчета размещено: 11 518 603 103 (одиннадцать миллиардов 
пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот три тысячи сто три) акции, в том числе: 

простых акций -  11 128 518 451 (одиннадцать миллиардов сто двадцать восемь миллионов 
пятьсот восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят одна) штука; 

привилегированных акций – 309 859 430 (триста девять миллионов восемьсот пятьдесят 
девять тысяч четыреста тридцать) штук; 

привилегированных акций, конвертируемых в простые акции - 80 225 222 (восемьдесят 
миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки. 

по состоянию на дату отчета не размещено: 13 161 622 119 (тринадцать миллиардов сто 
шестьдесят один миллион шестьсот двадцать две тысячи сто девятнадцать) акций, в том 
числе: 

простых акций -  12 871 481 549 (двенадцать миллиардов восемьсот семьдесят один 
миллион четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок девять) штук; 

привилегированных акций – 290 140 570 (двести девяносто миллионов сто сорок тысяч 
пятьсот семьдесят) штук.  

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода 
размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за 
каждый предыдущий отчетный период, а также даты принятия к сведению 
информации о неразмещении акций: 

Период 
размещения 

акций 

Дата утверждения 
отчета/принятия к 

сведению 
информации о 
неразмещении 

акций 

Вид и общее 
количество 

размещенных акций 

 

Количество 
размещенных акций в 
отчетном периоде 

Сумма оплаты 
размещенных акций, 

тенге 

 

 

С 29 марта 
2005 года 

18 мая 2005 
года (по 
состоянию на   
16 мая 2005 

 89 901 666 – 
простых акций; 
 24 742 000 – 
привилегированных 

 
 2 574 778 – 
простых акций 939 286 265,00 
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Период 
размещения 

акций 

Дата утверждения 
отчета/принятия к 

сведению 
информации о 
неразмещении 

акций 

Вид и общее 
количество 

размещенных акций 

 

Количество 
размещенных акций в 
отчетном периоде 

Сумма оплаты 
размещенных акций, 

тенге 

по 16 мая 
2005 года 

года) акций; 
 5 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 5 225 222 – 
привилегированны
х акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

836 035 520,00 

 

 

 

 

С 29 марта 
2005 года 
по 16 мая  
2005 года 

03 октября 
2005 года  

(по состоянию 
на  02 августа 
2005 года) 

 899 016 660 – 
простых акций 
(увеличение 
количества простых 
акций произошло за 
счет дробления 
размещенных 
89 901 666 простых 
акций в пропорции 
1 : 10); 
 24 742 000 – 
привилегированных 
акций; 
5 225 222 – 
привилегированн
ых акций, 
конвертируемых 
в простые акции 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ ______________ 

 

 

С 28 июля 
2005 года 
по 05 
сентября 
2005 года 

03 октября 
2005 года  

(по состоянию 
на 05 сентября 
2005 года) 

 899 016 660 – 
простых акций; 
 24 742 000 – 
привилегированных 
акций; 
48 975 222 – 
привилегированн
ых акций, 
конвертируемых 
в простые акции 
 

 
 
 
 43 750 000 – 
привилегированны
х акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 

7 142 644 488,00 

 

 

С 18 
ноября 
2005 года 
по 03 
февраля 
2006 года 

13 марта 2006 
года  

(по состоянию 
на  03 февраля  
2006 года) 

 899 016 660 – 
простых акций; 
 24 742 000 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированн
ых акций, 
конвертируемых 
в простые акции

 
 
 
 31 250 000 – 
привилегированны
х акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

5 258 572 627,00 

 

С 30 мая 
2006 года 
по 19 
октября 

10 ноября 2006 
года 

(по состоянию 
на 20 октября 
2006 года) 

 929 016 660 – 
простых акций; 
 24 742 000 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 

 
 
 
 30 000 000 – 
простых акций; 
 

7 500 000 000,00 
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Период 
размещения 

акций 

Дата утверждения 
отчета/принятия к 

сведению 
информации о 
неразмещении 

акций 

Вид и общее 
количество 

размещенных акций 

 

Количество 
размещенных акций в 
отчетном периоде 

Сумма оплаты 
размещенных акций, 

тенге 

2006 года привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 

 

04 декабря 
2006 года 
по 04 июня 
2007 года 

02 августа 
2007 года 

(по состоянию 
на 04 июня  
2007 года) 

 984 016 660 – 
простых акций; 
 24 742 000 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 
 
 
 
 55 000 000 – 
простых акций 
 

28 155 600 000, 00

 

 

05 июня 
2007 года 
по 04 
декабря 
2007 года 

15 января 2008 
года 

(принятие к 
сведению 
информации о 
неразмещении 
акций) 

 984 016 660 – 
простых акций; 
 24 742 000 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 
 
 
 
 
_______________ 

 

_____________ 

 

 

05 декабря 
2007 года 
по 04 июня 
2008 года 

01 июля 2008 
года 

(принятие к 
сведению 
информации о 
неразмещении 
акций) 

 984 016 660 – 
простых акций; 
 24 742 000 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 
 
 
 
 
_______________ 

 

_____________ 

 

 

05 июня 
2008 года 
по 04 
декабря 
2008 года 

23 декабря 
2008 года 

(принятие к 
сведению 
информации о 
неразмещении 
акций) 

 984 016 660 – 
простых акций; 
 24 742 000 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 
 
 
 
 
_______________ 

 

_____________ 

 

 

05 декабря 
2008 года 
по 04 июня 
2009 года 

14 сентября 
2009 года 

(по состоянию 
на 04 июня  
2009 года) 

 1 243 156 115 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 

 
 
 259 139 455 – 
простых акций 
 
 285 117 430 – 
привилегированны
х  акций 

 

26 958 127 666, 19 

 

48 019 477 560, 60 
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Период 
размещения 

акций 

Дата утверждения 
отчета/принятия к 

сведению 
информации о 
неразмещении 

акций 

Вид и общее 
количество 

размещенных акций 

 

Количество 
размещенных акций в 
отчетном периоде 

Сумма оплаты 
размещенных акций, 

тенге 

конвертируемых в 
простые акции 

 
 

05 июня 
2009 года 
по 04 
декабря 
2009 года 

05 января 2010 
года 

(по состоянию 
на 04 декабря  
2009 года) 

 1 308 415 960 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 65 259 845 – 
простых акций 

 
 

 

 

 

6 788 981 675, 35 

05 декабря 
2009 года 
по 04 июня 
2010 года 

16 июня 2010 
года 

(принятие к 
сведению 
информации о 
неразмещении 
акций) 

 1 308 415 960 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 
 
 
 
 
_______________ 

 

_____________ 

05 июня 
2010 года 
по 04 
декабря 
2010 года 

22 декабря 
2010 года 

(принятие к 
сведению 
информации о 
неразмещении 
акций) 

 1 308 415 960 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 
 
 
 
 
_______________ 

 

_____________ 

05 декабря 
2010 года 
по 04 июня 
2011 года 

22 июня 2011 
года 

(принятие к 
сведению 
информации о 
неразмещении 
акций) 

 1 308 415 960 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции

 
 
 
 
 
_______________ 

 

_____________ 

05 июня 
2011 года 
по 04 
декабря 
2011 года 

12 января 2012 
года 

(принятие к 
сведению 
информации о 
неразмещении 
акций) 

 1 308 415 960 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 
 
 
 
_______________ _____________ 
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Период 
размещения 

акций 

Дата утверждения 
отчета/принятия к 

сведению 
информации о 
неразмещении 

акций 

Вид и общее 
количество 

размещенных акций 

 

Количество 
размещенных акций в 
отчетном периоде 

Сумма оплаты 
размещенных акций, 

тенге 

05 декабря 
2011 года 
по 04 июня 
2012 года 

02 июля 2012 
года 

(принятие к 
сведению 
информации о 
неразмещении 
акций) 

 1 308 415 960 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 
 
 
 
 
_______________ 

 

_____________ 

05 июня 
2012 года 
по 04 
декабря 
2012 года 

19 декабря 
2012 года 

(принятие к 
сведению 
информации о 
неразмещении 
акций) 

 1 308 415 960 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 
 
 
 
 
_______________ 

 

_____________ 

05 июня 
2009 года 
по 04 
декабря 
2009 года 

28 декабря 
2012 года  

(изменения в 
отчет об 
итогах 
размещения по 
состоянию на  
04 декабря 
2009 года) 

 11 128 518 451 – 
простых акций 
(увеличение 
количества 
простых акций за 
счет дробления 
простых акций в 
пропорции 1:10); 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

 
 
 
 
 
 
 
_______________ ______________ 

05 декабря 
2012 года 
по 04 июня 
2013 года 

24 июня 2013 
года 

(принятие к 
сведению 
информации о 
неразмещении 
акций) 

 11 128 518 451 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции

 
 
 
 
______________ ______________ 

05 июня 
2013 года 
по 04 
декабря 
2013 года 

31 декабря 
2013 года 

(принятие к 
сведению 
информации о 

 11 128 518 451 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 

________________ ________________
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Период 
размещения 

акций 

Дата утверждения 
отчета/принятия к 

сведению 
информации о 
неразмещении 

акций 

Вид и общее 
количество 

размещенных акций 

 

Количество 
размещенных акций в 
отчетном периоде 

Сумма оплаты 
размещенных акций, 

тенге 

неразмещении 
акций) 

привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

05 декабря 
2013 года 
по 04 июня 
2014 года 

17 июля 2014 
года 

 

 11 128 518 451 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

________________ ________________

05 июня 
2014 года 
по 04 
декабря 
2014 года 

13 января 
2015 года 

 

 11 128 518 451 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

________________ ________________

05 декабря 
2014 года 
по 04 июня 
2015 года 

13 июля 2015 
года 

 

 11 128 518 451 – 
простых акций; 
 309 859 430 – 
привилегированных 
акций; 
 80 225 222 – 
привилегированных 
акций, 
конвертируемых в 
простые акции 

________________ ________________

3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая 
увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона  
о банках) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций  
и цены их размещения: в отчетном периоде с 05 июня 2015 года по 04 декабря 2015 года 
Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» не принимались решения  
об установлении количества размещаемых акций и цены их размещения; 

4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении 
объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках: в отчетном 
периоде с 05 июня 2015 года по 04 декабря 2015 года Правительство Республики Казахстан  
не принимало решение о приобретении объявленных акций Банка на основании статьи 17-
2 Закона о банках;  

5) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам: в отчетном 
периоде с 05 июня 2015 года по 04 декабря 2015 года размещение акций АО «Народный 
Банк Казахстана» не осуществлялось; 

6) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по 
инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа 
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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): 

количество выкупленных акций  – 586 399 435 (пятьсот восемьдесят шесть миллионов 
триста девяносто девять тысяч четыреста тридцать пять) штук, в том числе: 

простых акций – 217 453 231 (двести семнадцать миллионов четыреста пятьдесят три 
тысячи двести тридцать одна) штука; 

привилегированных акций – 368 946 204 (триста шестьдесят восемь миллионов 
девятьсот сорок шесть тысяч двести четыре) штуки; 

вид выкупа акций Банком (по инициативе общества и (или) по требованию 
акционеров): выкуп акций Банка осуществлялся исключительно по инициативе Банка,  
в том числе путем исполнения Опционного соглашения от 15 января 2009 года, 
заключенного между АО «Самрук-Казына» и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»  
и Опционного соглашения в отношении привилегированных акций АО «Народный Банк 
Казахстана» от 22 апреля 2009 года, заключенным между АО «Самрук-Казына»  
и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС». По требованию акционеров размещенные акции 
Банком не выкупались; 

даты принятия решения о выкупе акций и цена выкупа одной акции: 

 по цене 110 тенге  за одну простую акцию (решение Совета Директоров АО «Народный 
Банк Казахстана» от 01 августа 2002 года №60); 

 по цене не более 200 тенге за одну простую акцию до проведения процедуры дробления 
простых акций, и по цене не более 20 тенге за одну акцию после проведения процедуры 
дробления простых акций (решение Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» 
от 05 июля 2005 года №108); 

 по цене 40 тенге  за одну простую акцию, срок, в течение которого принимались заявки 
с 01 февраля по 01 марта 2006 года (решение Совета Директоров АО «Народный Банк 
Казахстана»  от 25 января 2006 года №13); 

 по цене не более 40 тенге  за одну простую акцию в течение шести месяцев с даты 
принятия решения Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол 
заседания Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»  от 23 августа 2006 года 
№21); 

 по цене не более 100 тенге  за одну простую акцию в течение шести месяцев с даты 
принятия решения Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение 
заседания Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»  от 21 февраля 2007 года 
№ 21); 

 по цене не более 120 тенге  за одну простую акцию в течение шести месяцев с даты 
принятия решения Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» (выписка из 
протокола заседания Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»  от 21 сентября 
2007 года №39); 

 по цене не более 120 тенге  за одну простую акцию в течение шести месяцев с даты 
принятия решения Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение 
заочного заседания Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»  от 04 апреля 
2008 года №49); 

 по цене не более 60 тенге  за одну простую акцию в течение шести месяцев с даты 
принятия решения Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение 
заочного заседания Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»  от 14 ноября 
2008 года №196); 

 по цене не более 140 тенге  за одну простую акцию (решение заочного заседания Совета 
директоров АО «Народный Банк Казахстана»  от 30 января 2009 года № 15); 

 не более 140 тенге за одну простую акцию (решение заочного заседания Совета 
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директоров АО «Народный Банк Казахстана»  от 28 мая 2010 года № 105); 

 по цене 126,80 тенге за одну простую акцию на условиях Опционного соглашения  
от 15 января 2009 года, заключенного между АО «Самрук-Казына» и АО «Холдинговая 
группа «АЛМЭКС», а также в соответствии с внутренними нормативными документами 
Банка (решение заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» 
от 28 марта 2011 года №37 по первому и второму вопросам); 

 не более 160 тенге за одну простую акцию (решение заочного заседания Совета 
директоров АО «Народный Банк Казахстана»  от 13 мая 2011 года № 18 по первому 
вопросу); 

 по цене 179,94 тенге за одну привилегированную акцию в соответствии с условиями 
Опционного соглашения в отношении привилегированных акций АО «Народный Банк 
Казахстана» от 22 апреля 2009 года, заключенным между АО «Самрук-Казына»  
и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», а также согласно внутренним нормативным 
документам Банка (протокол заочного заседания Совета директоров  АО «Народный Банк 
Казахстана» от 22 июня 2012 года №166); 

 по цене 180,21 тенге за одну привилегированную акцию в соответствии с условиями 
Опционного соглашения в отношении привилегированных акций АО «Народный Банк 
Казахстана» от 22 апреля 2009 года, заключенным между АО «Самрук-Казына»  
и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», а также согласно внутренним нормативным 
документам Банка (протокол заочного заседания Совета директоров  АО «Народный Банк 
Казахстана» от 03 июля 2012 года №179); 

 по цене 200,28 тенге за одну привилегированную акцию в соответствии с условиями 
Опционного соглашения в отношении привилегированных акций АО «Народный Банк 
Казахстана» от 22 апреля 2009 года, заключенным между АО «Самрук-Казына»  
и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (протокол заочного заседания Совета директоров  
АО «Народный Банк Казахстана» от 16 апреля 2014 года №93); 

 не более 28 тенге за одну простую акцию (решение заочного заседания Совета 
директоров АО «Народный Банк Казахстана»  от 14 марта 2014 года № 59); 

 по цене 140 тенге за одну привилегированную акцию и привилегированную акцию, 
конвертируемую в простую акцию Банка (решение заочного заседания Совета директоров 
АО «Народный Банк Казахстана» от 04 июня 2015 года № 152);  

расходы, понесенные обществом на выкуп размещенных простых акций  
по состоянию на дату отчета составили:  – 39 919 362 тыс. тенге; 

расходы, понесенные обществом на выкуп размещенных привилегированных акций 
по состоянию на дату отчета составили:  – 66 694 256 тыс. тенге; 

Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения стоимости 
акций при их выкупе обществом:  

Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» 
на неорганизованном рынке ценных бумаг утверждена решением общего собрания 
акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от  23 апреля 2010 года №28)  
с изменениями и дополнениями, внесенными решениями общих собраний акционеров  
АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2012 года протокол №30 и от 25 апреля 
2014 года протокол №34. 

11.  Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций: не 
заполняется согласно пункту 20 Приложения 2 к Правилам государственной регистрации 
выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций  
и аннулирования выпуска акций, утвержденным  постановлением Правления Агентства РК 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 
2005 года №268.  

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты: не заполняется 
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согласно пункту 20 Приложения 2 к Правилам государственной регистрации выпуска 
объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования 
выпуска акций, утвержденным  постановлением Правления Агентства РК по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года №268. 

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций 
общества: не заполняется согласно пункту 20 Приложения 2 к Правилам государственной 
регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций 
и аннулирования выпуска акций, утвержденным  постановлением Правления Агентства РК 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 
2005 года №268. 

14. Сведения о цене исполнения опционов: 

 на условиях Опционного соглашения от 15 января 2009 года, заключенного между  
АО «Самрук-Казына» и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» по цене 126,80 тенге за одну 
простую акцию (решение заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк 
Казахстана» от 28 марта 2011 года №37); 
 на условиях Опционного соглашения в отношении привилегированных акций  
АО «Народный Банк Казахстана» от 22 апреля 2009 года, заключенного между АО «Самрук-
Казына» и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» по цене: 
179,94 тенге за одну привилегированную акцию - протокол заочного заседания Совета 
директоров  АО «Народный Банк Казахстана» от 22 июня 2012 года №166; 
180,21 тенге за одну привилегированную акцию - протокол заочного заседания Совета 
директоров  АО «Народный Банк Казахстана» от 03 июля 2012 года №179; 
200,28 тенге за одну привилегированную акцию - протокол заочного заседания Совета 
директоров  АО «Народный Банк Казахстана» от 16 апреля 2014 года №93. 

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. 

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 до даты окончания отчетного периода 
размещения акций (на 1 число месяца): 

Период 

Рыночная цена, тенге 

Простые акции * 

НИН KZ1C33870011 

Привилегированные акции 
НИН KZ1Р33870117 

Привилегированные акции, 
конвертируемые в простые 

акции Банка                  
НИН KZ1Р33870216 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 
цена 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 
цена 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 
цена 

За 2012 год 294,65 28,79 164,00 145,91 168,60 149,09 
За 2013 год 36,89 26,15 160,00 100,60 160,00 152,00 
За 2014 год 53,52 31,12 160,00 158,00 152,00 135,01 
За 1 кв. 2013 года 32,19 27,19 160,00 160,00 160,00 155,00 
За 2 кв. 2013 года 27,92 26,15 160,00 160,00 156,00 155,00 
За 3 кв. 2013 года 30,85 26,37 160,00 160,00 155,00 152,00 
За 4 кв. 2013 года 36,89 28,97 160,00 100,60 152,00 152,00 
За 1 кв. 2014 года 41,63 36,50 160,00 158,00 152,00 152,00 
За 2 кв. 2014 года 46,96 38,20 160,00 160,00 152,00 150,00 
За 3 кв. 2014 года 53,52 46,68 160,00 160,00 150,00 150,00 
За 4 кв. 2014 года 53,20 31,12 160,00 160,00 150,00 135,01 
На 1 июля 2015 года 44,00 38,15 160,00 138,00 160,00 138,00 
На 1 августа 2015 года 41,80 38,68 141,60 140,00 141,60 139,00 
На 1 сентября 2015 года 39,30 36,00 140,00 140,00 139,00 139,00 
На 1 октября 2015 года 40,39 36,85 140,00 140,00 139,00 139,00 
На 1 ноября 2015 года 43,50 39,50 140,00 140,00 139,00 139,00 
На 1 декабря 2015 года 45,10 43,50 140,00 140,00 139,40 139,00 
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* уменьшение рыночной цены одной простой акции в 2012 году (декабрь) связано  
с осуществленным 14 декабря 2012 года увеличением количества простых акций за счет 
дробления простых акций в пропорции 1:10  

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 
до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца): 

Период Балансовая стоимость акций АО «Народный Банк 
Казахстана», тенге 

За 2012 год 27,25 
За 2013 год 32,81 
За 2014 год 41,24 
За 1 кв. 2013 года 28,33 
За 2 кв. 2013 года 28,29 
За 3 кв. 2013 года 29,89 
За 4 кв. 2013 года 32,81 
За 1 кв. 2014 года 35,07 
За 2 кв. 2014 года 36,69 

За 3 кв. 2014 года 39,08 

За 4 кв. 2014 года 41,24 
На 1 июля 2015 года 41,62 
На 1 августа 2015 года 42,28 
На 1 сентября 2015 года 42,51 
На 1 октября 2015 года 43,29 
На 1 ноября 2015 года 44,29 
На 1 декабря 2015 года 45,14 

 

16. 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, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты 
протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее 
решение: 

Простые акции: 
 
 дата последней выплаты дивидендов (дата начала выплаты дивидендов) – 01 июня 2015 
года за 2014 год; 

 численность акционеров, получивших дивиденды – 6 061; 

 общая сумма начисленных дивидендов –    34 261 млн.тенге; 

 общая сумма выплаченных дивидендов –   34 173 млн.тенге; 

 общая сумма налога начисленного и выплаченного в бюджет – в соответствии  
с Налоговым Кодексом Республики Казахстан дивиденды по акциям АО «Народный Банк 
Казахстана» не облагаются налогом; 

 реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято решение 
о выплате дивидендов - протокол годового общего собрания акционеров АО «Народный 
Банк Казахстана» № 36 от 23 апреля 2015 года.   

 
Привилегированные акции и привилегированные акции, конвертируемые в простые 
акции Банка: 
 
 дата последней выплаты дивидендов (дата начала выплаты дивидендов) – 18 мая 2015 
года за 2014 год; 



АО «Народный Банк Казахстана» 

 

 30

 численность акционеров, получивших дивиденды – 39; 

 общая сумма начисленных дивидендов – 2 605 млн.тенге; 

 общая сумма выплаченных дивидендов – 2 605 млн.тенге; 

 общая сумма налога начисленного и выплаченного в бюджет – в соответствии  
с Налоговым Кодексом Республики Казахстан дивиденды по акциям АО «Народный Банк 
Казахстана» не облагаются налогом;  

 реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято решение 
о распределении чистого дохода – протокол годового общего собрания акционеров  
АО «Народный Банк Казахстана» № 36 от 23 апреля 2015 года. 

 

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования 
данного сообщения: 

Простые акции: 

 «Казахстанская правда» от 06 мая 2015 года № 84 (27960); 

 «Егемен Қазақстан» от 06 мая 2015 года № 84 (28562); 

 интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности – 06 мая 2015 года; 

 интернет-ресурс АО «Казахстанская фондовая биржа» – 06 мая 2015 года; 

 корпоративный сайт АО «Народный Банк Казахстана» – 06 мая 2015 года; 

 интернет-ресурс АО «Казахстанская фондовая биржа» – 28 мая 2015 года; 

 

Привилегированные акции и привилегированные акции, конвертируемые в простые 
акции Банка: 

 «Казахстанская правда» от 13 мая 2015 года № 88 (27964); 

 «Егемен Қазақстан» от 13 мая 2015 года № 88 (28566); 

 интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности – 13 мая 2015 года; 

 интернет-ресурс АО «Казахстанская фондовая биржа» – 13 мая 2015 года; 

 корпоративный сайт АО «Народный Банк Казахстана» – 13 мая 2015 года;  

 интернет-ресурс АО «Казахстанская фондовая биржа» – 25 мая 2015 года (об итогах 
выплаты дивидендов); 

 

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую  
и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую  
и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были 
начислены и (или) выплачены дивиденды: 

Размер начисленных и выплаченных дивидендов: 

 на одну простую акцию – 3,14 тенге за 2014 год; 

 на одну привилегированную акцию и привилегированную акцию, конвертируемую  
в простую акцию Банка – 13,44 тенге за 2014 год; 

 

Размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам 2014 
финансового года: 

 на одну простую акцию – 10,70 тенге; 

 на одну привилегированную акцию и привилегированную акцию, конвертируемую  
в простую акцию Банка – 13,44 тенге; 

 

4) 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 
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погашению задолженности перед акционерами: 

 случаев несвоевременной выплаты дивидендов нет.  

 
17. Сведения о регистраторе общества: 

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение 
системы реестра держателей акций: 
 полное наименование регистратора: Акционерное общество «Единый регистратор 
ценных бумаг»;  

 сокращенное наименование регистратора: АО «Единый регистратор ценных бумаг»; 

 место нахождения регистратора: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, 
Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом № 30А/3. Интернет-ресурс – www.tisr.kz;   

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: 
сертификат, выданный АО «Единый регистратор ценных бумаг» в подтверждение того, что 
с АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» заключен договор по ведению системы 
реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 
года на неопределенный срок и договору присвоен номер 899. 

 

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем 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, 

удостоверяющег
о личность 
акционера – 
физического 

лица, или номер 
и дата 

государственной 
регистрации 

(перерегистраци
и) акционера – 
юридического 
лица и его место 
нахождения 

Общее количество 
акций, 

принадлежащих 
акционеру, с 

указанием вида 
акций, штук 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 
общему 

количеству 
размещенных 

акций с 
указанием вида 

акций, % 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 
общему 

количеству 
голосующих 
акций, % 

1 2 3 4 5 

Акционерное 
общество 
«Холдинговая 
группа «АЛМЭКС»  

 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица №72886-
1910-АО от 19 
сентября 2005 
года, выдано 
Департаментом 
юстиции города 
Алматы,  
Место 
нахождения: 
Казахстан, г. 
Астана, 010000, 
район Есиль, 

8 003 381 500  
простые акции 
 

69.48222305 
простые 
акции 

 

88.22926036 
простые акции 

 

20 400 000  
привилегированн
ых акций 
 

0.17710481 
привилегиров
анные акции 

 

0  
привилегирова
нные акции 

 

367 568  
привилегированн
ых акции, 
конвертируемых в 
простые акции 

0.00319108  
привилегиров
анные акции, 
конвертируем
ые в простые 

акции 

0   
привилегирова
нные акции, 

конвертируемы
е в простые 

акции 












