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«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 

акцияларын орналастыру қорытындысы туралы  

есеп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уәкілетті органның акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі 

инвесторларға акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған 

акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді және 

осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығын растамайды. Акционерлік қоғамның 

лауазымды тұлғалары акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте 

ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және акционерлік қоғамға және оның 

орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын сенімді 

ақпарат болып табылады».  

 



2016 жылғы  14 сәуірден бастап 2016 жылғы 13 қазан аралығында  

 «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 

акцияларын орналастыру қорытындылары туралы  

ЕСЕП 
 

1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері. 
 Акционерлік қоғамның толық атауы Акционерлік қоғамның 

қысқарған атауы  

Мемлекеттік 

тілде 

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен 

компаниясы» акционерлік қоғамы 010000, 

Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 8, Б блогі 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 

 

Орыс тілінде Акционерное общество «Национальная 

горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» 

010000, г.Астана, ул.Д.Кунаева д.8, блок Б 

АО «Тау-Кен Самрук» 

 

Ағылшын 

тілінде 

Joint-stock company «Tau – Ken Samruk» 

National Mining Company» 

Blok B, 8, Kunayev street, Astana 010000, RK 

JSC «Tau – Ken Samruk»  

 

2. Қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер. 

Аталған тармақта қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы 

анықтаманың немесе куәліктің күнін және номерін, сондай-ақ  оны мемлекеттік 

тіркелуді (қайта тіркелуді) жүзеге асыратын органның атауын көрсету қажет. 

 
Акционерлік қоғамның мемлекеттік 

тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәліктің 

датасы және номері  

2009 жылғы 02 ақпан № 32952-1901-АО  

акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеуді 

(қайта тіркеуді)  жүзеге асыратын 

органның атауы  

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 

Астана қаласының әділет департаменті. 

 

3. Жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеу күні (жарияланған 

акциялар көлемінің ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығаруды 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру) және  шығаруды мемлекеттік 

тіркеу номері. 
Жарияланған акцияларды мемлекеттік 

тіркеу күні және шығаруды мемлекеттік 

тіркеу номері  

2010 жылғы 13 сәуір № А 5739 

 

4. Қаржы есептілігі деректеріне сәйкес қоғамның жарғылық және өзіндік 

капиталы туралы мәліметтер. 

Жарғылық капитал 252 874 907 000 теңге 

Меншікті капитал 537 553 189 000теңге  

 
Қоғамның жарғылық 

капиталы 

 252 874 907 000 (екі жүз елу екі миллиард сегіз жүз 

жетпіс төрт миллион тоғыз жүз жеті мың) теңге  

Қоғамның меншікті капиталы  537 553 189 000 (бес жүз отыз жеті миллиард бес жүз елу 

үш миллион бір жүз сексен тоғыз мың) теңге  
 



5. Инвесторлардың шектелмеген айналасы арасында акцияларды 

орналастыру туралы хабарлама арқылы, аталған хабарламаның күні 

көрсетілген,  қоғам орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы. 

Акциялар орналастыру туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарына 

орналастырылған жоқ. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 16-бабы 1-

тармағына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – Жалғыз акционер) қоғамның 

орналастыратын акцияларын сатып алуды жазбаша хабарландыру арқылы ұсынды  
 

6. Орналастырылған акцияларды, олардың қоғам акцияларын 

артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуы туралы ұсыныстарды 

қоғамның өзінің акционерлері назарына жеткізу туралы ақпараттар, қоғам 

жарғысында қаралған мынадай тәсілдердің бірі: 

1)  хабарламаны жіберу күнін және акционердің осы хабарламаны алған күнін 

көрсете отырып жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы; 

Жалғыз акционерге орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жазбаша 

хабарлама 2016 жылғы 11 мамырда жөнелтілді.  

Акционерден жазбаша хабарлама 2016 жылғы 8 маусымда келіп түсті.  

 

2) көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және 

жарияланған күнін көрсете отырып бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау 

арқылы жеткізгені туралы ақпарат; 

 

7. Жарияланған акциялар туралы мәліметтер: 

1) жарияланған акциялардың, оның ішінде жай және артықшылықты 

акциялардың жалпы саны 

жай акция 400 981 (төрт жүз мың тоғыз жүз сексен бір) дана; 

артықшылықты - жоқ;  

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері - 

белгіленбеген; 

 

8. Аукциондарды немесе жазылуды өткізу талаптары мен тәртібі туралы 

қоғамның ішкі құжатының қабылданған және бекітілген күні туралы 

мәліметтер; 

Аукцион немесе жазылу өткізу шарттары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі 

құжаттары қабылданған және бекітілген жоқ. 

 

9. Қоғамның акцияларын қор биржасының ресми тізіміне (бар болса) 

енгізу күні -енгізілмеген. 

 

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер: 

1) есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша түрлері бойынша 

орналастырылған және орналастырылмаған акциялардың саны – 2016 жылғы 14 

қазанда барлық жай акциялардың орналастырылғаны 292 887 және 

орналастырылмағаны 108 094 жай акция; 

 

2) қоғамның директорлар кеңесінің («Қазақстан Республикасындағы банктер 

және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы 

Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 17-2-бабына сәйкес жарияланған акциялар 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z950002444_#z102


санын ұлғайту жағдайын қоспағанда) есепті кезеңде орналастырылатын акциялардың 

санын және оларды орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күні  – 

"Тау-Кен Самұрық" АҚ Директорлары кеңесінің 2016 жылғы 6 мамырдағы шешімі 

(№04/16 хаттама); құны 89 731 350 (сексен тоғыз миллион жеті жүз отыз бір мың үш 

жүз елу) бағасында 100 (жүз) акцияны орналастыру. 

 

3) Банктер туралы Заңының 17-2-бабы негізінде банк жариялаған акцияларды 

сатып алу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі шешімінің қабылданған күні – 

Қоғам банк болып табылмайды. 

 

4) Есепті кезеңде орналастырылған акциялардың түрлері бөлігіндегі мөлшері.  

Орналастырылған акциялар саны 100 жай акция. 

 

5) бір жай және артықшылықты акцияларды сатып алу бағасы, акцияларды 

сатып алу туралы шешімдер қабылданған күні, сондай-ақ қоғамның орналастырылған 

акцияларды сатып алуға жұмсаған шығындары (әр түрі бойынша жеке-жеке) 

көрсетілген, қоғамның бастамасы бойынша және (немесе) акционерлердің талабы 

бойынша есепті кезең аяқталатын күні сатып алынған акциялардың саны.  

Қоғамның бастамасы бойынша және/немесе акционерлердің талабы бойынша 

қоғамның акцияларды сатып алу жүзеге асырылған жоқ. 
 

11. Қоғам ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды 

сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін акционерлердің жалпы 

жиналысы немесе құрылтай жиналысы бекіткен күн; 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті 2009 жылғы 30 желтоқсан №46 бұйрығымен 

бекітілген "Тау-Кен Самұрық" Ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы 

акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесі 

 

12. Акцияларды орналастырудың есептi кезеңiнде акцияларды 

орналастыру (сату) тәсiлдерi: 

1) акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа 

бағалы қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын 

көрсете отырып, артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша; 
№ 

 

Орналастырылған 

акциялардың түрі 

мен саны 

Төлем сомасы, теңге Төлеушінің атауы 

1 

 

 

 

100 (жүз) дана 

көлеміндегі қарайым 

акция 

89 731 350  

(сексен тоғыз миллион жеті 

жүз отыз бір мың үш жүз елу) 

теңге. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық 

әл-ауқат қоры» акционерлік 

қоғамы 

2) жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған бағалы 

қағаздар нарықтарында) - жоқ; 

3) акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналды құнын, ақы төлеу 

сомасын көрсете отырып, құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар 

үшін) - жоқ; 

4) акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын 

көрсете отырып, өзге инвесторлар арасында орналастыру арқылы- жоқ; 



5) аукцион арқылы- жоқ; 

6) акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы және соңғы 

сауда-саттықтарды өткізу күнін, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта 

орналастырудың ең аз және ең жоғары бағасын, есепті кезеңдегі бiр жай және 

артықшылықты акцияның нарықтық құнын (егер ол есептелген болса) көрсете отырып, 

ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында- жоқ; 

7) аукционды өткізу күнін, акциялардың түрін, санын және ақы төлеудiң жалпы 

сомасын көрсете отырып, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында- жоқ; 

8) айырбасталатын бағалы қағаздардың санын, бағалы қағаздарды және 

қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастауды жүргізу күнін көрсете 

отырып, қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды және қоғамның өзге де ақшалай 

міндеттемелерін айырбастау арқылы не туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің 

аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы 

қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялар санын, Қазақстан 

Республикасының, сондай-ақ заңнамасына сәйкес туынды бағалы қағаздарды 

орналастыру жүзеге асырылған мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында сатып алуға 

ұсынылған акциялар санын көрсете отырып) - жоқ; 

 

13. Орналастырылған акцияларға ақы төлеу тәсілі, олардың саны және ақы 

төлеу сомасы (төлемді растайтын құжаттарды және тіркеуші берген акцияларды 

орналастыруды аяқтау күнінен кейінгі күнге орналастырылған акцияларының 

(қоғам сатып алған акцияларды шегергендегі) жалпы санынан он және одан да 

көп пайызын иеленетін акционерлер туралы анықтама көшірмелерін қоса бере 

отырып) 
1) ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуiн 

растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелері, төлем сомасы 

және төлеушінің атауы көрсетілуі тиiс); 
№ 

 

Датасы және 

төлем құжаттары 

№ 

Төлем сомасы, теңге Төлеушінің атауы 

1 

 

 

 

2016 жылғы  

9 маусымдағы 

№905 төлем 

тапсырмасы 

8 973 135 000  

(сегіз миллиард тоғыз жүз 

жетпіс үш миллион бір жүз отыз 

бес мың) теңге. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық 

әл-ауқат қоры» акционерлік 

қоғамы 

 

2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның 

мекенжайын, бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмiрi мен санын, 

бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, 

мәміленің тіркелу күнін көрсету қажет) - жоқ; 

3) зияткерлiк меншік нәтижелерін алу құқығымен (бағалаушының атауын, 

бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, зияткерлiк меншiктi 

қабылдау-өткiзу актiсi туралы мәлiметтердi көрсету қажет) - жоқ; 

4) мүлiктiк құқықтармен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің 

жасалу күнін, бағалау сомасын, мүлiктi қабылдау-өткiзу актiсiнің күнін көрсету 

қажет) - жоқ; 

5) бағалы қағаздарды және өзге де ақшалай міндеттемелерді қоғамның 

орналастырылатын жай акцияларына айырбастау жолымен (бағалаушының атауын, 

бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын көрсету қажет) - жоқ; 



6) қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өзге тәсілмен (бағалаушының 

атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын көрсету қажет)  - жоқ; 

7) Қоғамның орналастырылатын акцияларына осы тармақшаның бесінші 

абзацында көрсетілген тәсілмен ақы төленген жағдайда, қоғамның ақшалай 

міндеттемелерін төлеу есебіне мыналар қосымша көрсетіледі - жоқ; 

8) қоғамның тиісті органдары қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу 

есебіне қоғамның ақшалай міндеттемелерін өтеу туралы шешімді қабылдаған күн 

және қоғамның осы шешімді қабылдаған органы - жоқ; 

9) қоғамның ақшалай міндеттемелерін салыстырып тексеру актісінің 

деректемелері - жоқ; 

10) бағалаушының атауы және бағалау сомасы - жоқ; 

11) Қоғамның орналастырылатын акцияларына банктің активтері мен 

міндеттемелерін қайта құрылымдау рәсімі шеңберінде немесе қоғамды оңалту 

барысында қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды және қоғамның өзге де 

ақшалай міндеттемелерін айырбастау жолымен ақы төленген жағдайда, егер қоғам 

дәрменсіз борышкер болса, онда банкті қайта құрылымдау жоспарын немесе оңалту 

жоспарын бекіту туралы сақтандыру төлемдері шешімінің күні көрсетіледі - жоқ; 

12) Қоғамның орналастырылатын акцияларына осы тармақшаның алтыншы 

абзацында көрсетілген тәсілмен ақы төленген жағдайда, қоғам қосу жолымен қайта 

ұйымдастырылған жағдайда осындай акциялардың қосылу туралы шартта 

көрсетілген құны көрсетіледі, сондай-ақ қосылу туралы шарттың, тапсыру актісінің 

көшірмелері қоса беріледі - жоқ; 

 

14. Қоғамның акцияларын орналастыру кезінде қоғам опцион шартын 

жасаған жағдайда, опцион құны, опцион шарты жасалған қоғам акцияларының 

саны, опционды орындау бағасы; 

Қоғам опциондарды жасасқан жоқ. 

 

15. Қоғам акцияларын шығару андеррайтерлері (эмиссиялық 

консорциумдар) туралы ақпарат: 
1) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің 

қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық 

консорциумның қатысушылары; 

Акцияларды шығару және орналастыру мақсатында бағалы қағаздар 

нарығының кәсіби қатысушылары тартылған жоқ; 

 

2) андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі; 

Акцияларды шығару және орналастыру мақсатында бағалы қағаздар 

нарығының кәсіби қатысушылары тартылған жоқ; 

 

3) андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, 

өкілдерге орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық мәнінде және 

орналастырылатын әрбір акцияға төленген (төленуге жататын) комиссиялық сыйақы, 

сондай-ақ шығыстар туралы басқа да мәліметтер; 

төленген жоқ; 
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Отчет об итогах размещения акций 

Акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен 

Самрук»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций не 

означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 

приобретения акций, описанных в отчете об итогах размещения акций, и не 

подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, 

представленная в отчете об итогах размещения акций, является достоверной и не 

вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его 

размещаемых акций.». 

 

 

 



ОТЧЕТ 

об итогах размещения акций  

акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен 

Самрук» 

за период с 14 апреля 2016 года по 13 октября 2016 года 
 

1. Наименование общества и его место нахождения. 

 Полное наименование 

акционерного общества 

Сокращенное 

наименование 

акционерного общества 

на 

государственном 

языке 

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-

кен компаниясы» акционерлік 

қоғамы 

010000, Астана қаласы, Д.Қонаев 

көшесі, 8, Б блогі 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 

 

на русском 

языке 

Акционерное общество 

«Национальная горнорудная 

компания «Тау-Кен Самрук» 

010000, г.Астана, ул.Д.Кунаева 

д.8, блок Б 

АО «Тау-Кен Самрук» 

 

на английском 

языке 

Joint-stock company «Tau – Ken 

Samruk» National Mining 

Company» 

Blok B, 8, Kunayev street, Astana 

010000, RK 

JSC «Tau – Ken Samruk»  

 

2.Сведение о государственной регистрации (перерегистрации) общества: 

дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации) общества, а также наименование органа, 

осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию); 

дата и номер свидетельства о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) акционерного 

общества  

№ 32952-1901-АО от 02 февраля 2009 

года         

наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию 

(перерегистрации) акционерного 

общества  

Департамент юстиции города Астаны 

Министерства юстиции Республики 

Казахстан. 

 

3.Дату государственной регистрации выпуска обьявленных акций (замена 

свидетельства о государственной регистрации выпуска обьявленных акций 

в связи с увеличением количества обьявленных акций) и номер 

государственной регистрации выпуска обьявленных акций; 

Дата государственной регистрации 

выпуска объявленных акций и номер 

государственной регистрации выпуска  

13 апреля 2010 года № А 5739 

 



4.Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным 

финансовой отчетности. 

Уставной капитал 252 874 907 000 тенге 

Собственный капитал 537 553 189 000тенге  

 

Уставной капитал общества  252 874 907  000 (двести пятьдесят два 

миллиарда восемьсот семьдесят четыре 

миллионов девятьсот семь тысяч) тенге  

Собственный капитал общества 537 553 189 000(пятьсот тридцать семь 

миллиардов пятьсот пятьдесят три 

миллиона сто восемьдесят девять 

тысяч) тенге 

 

5.Наименования средств массовой информации, посредством которых 

обществом размещалось сообщение о размещении акций среди 

неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения. 

Сообщение о размещении акций не размещалось в средствах массовой 

информации. В соответствии с п. 1 ст.16 Закона РК «Об акционерных 

обществах» АО «Самрук-Казына» (далее - Единственный акционер) предложено 

посредством письменного уведомления приобрести размещаемые акции общества. 
 

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: 

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием 

даты направления уведомления и даты получения, данного уведомления акционером. 

Единственному акционеру 11 мая 2016 года направлено письменное уведомление о 

приобретение размещаемых акций. Получено письменное уведомление от 

Акционера 08 июня 2016 года.  

 

2)посредством публикации указанного предложения в средствах массовой 

информации с указанием наименования средств массовой информации и даты 

опубликования; 

7. Сведения об обьявленных акциях: 

      1) общее количество обьявленных акций, в том числе простых и 

привилегированных акций;  

простых акций 400 981 (четыреста тысяч девятьсот восемьдесят одна) штука; 

привилегированных – нет;  

     2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – не 

устанавливался. 

 

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества 

об условиях и порядке проведения аукционов или подписки;-обществом 

внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или подписки не 

принимался и не утверждался. 



 

9. Дату включения акций общества в официальный список фондовой биржи 

(при наличии); - не включены. 
 

10. Сведения о размещении акций: 

      1) количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на 

конец отчетного периода – на 14 октября 2016 года количество размещенных акций 

составляет 292 887 простых акций и неразмещенных 108 094 простых акции; 

      2) дата принятия решения советом директоров (за исключением случая увеличения 

количества обьявленных акций в соответствии со статьей 17-2 Закона Республики 

Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республики 

Казахстан» (далее-Закон о банках)) об установлении количества размещаемых в 

отчетном периоде акций и цены их размещения – решением Совета директоров АО 

«Тау-Кен Самрук» от 06 мая 2016 года (Протокол №04/16); о размещении 100(сто) 

акции по цене 89 731 350(восемьдесят девять миллионов семьсот тридцать одна тысяча 

триста пятьдесят) тенге. 

      3) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении 

объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках;- Общество не 

является банком. 

      4) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам. 

Количество размещенных акций 100 простых акций.  

      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). 

По инициативе Общества и/или по требованию акционеров выкуп акций общества не 

осуществлялся. 
 

11. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным 

собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на 

неорганизованном рынке ценных бумаг. 

Методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом 

«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» утверждена приказом 

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан от 30 января 2009 года №46. 
 

12. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения 

акций: 

1)по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества аций или 

других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и 

суммы оплаты; 

№ 

п/п 

Вид и 

количество 

размещенных  

акций 

Цена размещения  Сумма оплаты, тенге 



1 

 

 

 

 

Простые акции 

в количестве 

100 (сто) штук 

89 731 350(восемьдесят 

девять миллионов 

семьсот тридцать одна 

тысяча триста 

пятьдесят) тенге 

8 973 135 000(восемь 

миллиардов девятьсот 

семьдесят три миллиона сто 

тридцать пять тысяч) тенге 

 

2)посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках 

ценных бумаг)- нет; 

3)среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества 

акций, номинальной стоимости акций,суммы оплаты- нет; 

4)посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества 

акций, цены размещения и суммы оплаты-нет; 

5)посредством аукциона-нет; 

6)на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, 

общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и 

наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной 

стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае 

если рассчитывалась)-нет; 

7)на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты аукциона, вида, 

количества акций и общей суммы оплаты-нет; 

8)посредством конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств 

общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, 

даты проведения конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств общества 

либо 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 приобретаению на рынке ценных бумаг Республики 

Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого 

осуществлено размещение производных ценных бумаг)-нет; 

13.Способ оплаты размещенных акций, их количество и сумма оплаты (с 

приложением документов, подтверждающих оплату, и копии справки, выданной 

регистратором, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего 

количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на 

дату, следующую за датой окончания размещения акций): 

1)деньгами (указать реквизиты платежного документа(платежных документов), 

подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), 

сумму платежа и наименование платильщика) 

 

№ 

п/п 

Дата  и № 

платежных 

документов 

Сумма оплаты, тенге Наименование плательщика 



1 

 

 

 

 

платежное 

поручение 

от  09 июня 

2016 года 

№905  

8 973 135 000(восемь 

миллиардов девятьсот 

семьдесят три миллиона 

сто тридцать пять тысяч) 

тенге 

Акционерное общество «Фонд 

национального 

благосостояния «Самрук-

Казына» 

 

 

 

2)ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес 

национальный индефикационный номер иколичество ценных бумаг, наименование 

оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки) 

- нет; 

3)правом на результаты интелектуальной собственности (указать наименование 

оценщиков, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте 

приема-передачи интелектуальной собственности) - нет; 

4)имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления 

отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи и (или) акта сверки 

имущества)-нет; 

5)путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств в размещаемые 

простые акции общества (указать наименование оценщика, дату составления отчета об 

оценке, сумму оценки)-нет; 

6)иным способом в случае реорганизации общества (указать наименование 

оценщика, дату составления отчета об оценке,сумму оценки) - нет. 

7)В случае оплаты размещаемых акций общества способом, указанным в абзаце 

пятом настоящего подпункта, в счет уплаты денежных обязательств общества 

дополнительно указывается: 

дата решения,принятого соответствующими органами общества о погашении 

денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган 

общества,  принявшего данное решение-нет; 

реквизиты акта сверки денежных обязательств общества-нет; 

наименование оценщика и сумма оценки-нет:  

акции в отчетном периоде не оплачивались указанным способом. 

11)в случае оплаты размещаемых акций общества путем конвертации ценных 

бумаг и иных денежных обязательств общества в акции общества в рамках процедуры 

реструктуризации активов и обязательств банка или в процессе реабилитации 

общества, если общество является несостоятельным должником, то дополнительно 

указывается дата решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или 

плана реабилитации - нет. 

12) в случае оплаты размещаемых акций общества способом, указанным в абзаце 

шестого настоящего подпункта, в случае реорганизации общества путем 

присоединения указывается стоимость таких акций, указанная в договоре о 

присоединении, а также прилагаются копии договора о присоединеии, пердаточного 

акта-нет; 



14.Стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен 

договор опциона, цену исполнения опциона,в случае заключения обществом 

договора опциона при размещении акций общества; 

Обществом не заключало опционов. 

15.информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска 

акций общества: 

1)наименовние профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер 

договора на оказание услуг андеррайтера,заключенного обществом, а также 

участников эмиссионного консорциума; Обществом не привлекались 

профессиональные участники рынка ценных бумаг в целях выпуска и размещения 

акций; 

2)способ размещения акций андеррайтером; - Обществом не привлекались 

профессиональные участники рынка ценных бумаг в целях выпуска и размещения 

акций; 

3)комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежит выплате) 

андеррайтером или другим участником размещения,представителям в процентном 

выражении от общего обьема размещения и на каждую размещенную акцию, а также 

другие сведения о расходах; не выплачивались; 

 

4)основные категории издержек выпуска, размещения и включения в лизинг. В случае, 

когда указанные издержки оплачивает не само общество, указывается лицо, их 

оплачивающее; Акций общества в листинг не включены; 

 

5)количество размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров 

и дальнейших планах размещения; - без привлечения андеррайтеров Обществом в 

отчетном периоде размещено 100 простых акций. Дальнейшее размещение акций 

будет осуществлено в соответствиями с решениями Совета директоров Общества.  

 

16.Сведения о выплате дивидентов: 

1)дата последней выплаты диведентов с указанием численности акционеров, которым 

была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и 

выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, суммы 

начисленных в бюджет налогов по итогам завершенного финансового года, за которым 

была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протоколов общего собрания 

акционеров, на котором было принято соответствующее решение; В соответствии с 

решением Правления Единственного акционера от 16 мая 2016 года (протокол 

№16/16) не выплачивать дивиденды за 2015 год.  

 

2)наименование средств массовой информации, посредством которых обществом 

размещалось сообщение о выплате дивидендов, с указанием даты опубликования 

данного сообщения; Сообщение о не выплате дивидендов публиковалось на сайте 

Общества. 

 

3)размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и 

привелигированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и 

привелигированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и 

(или)выплачены дивиденды; Дивиденды по итогам 2015 года по простым акциям АО 
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