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

акцияларын орналастыру қорытындылары туралы  

ЕСЕП 

2015 жылғы 14 сәуірінен бастап 2015 жылғы 13 қазан кезеңі аралығы ішінде  
 

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 «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-

кен компаниясы» акционерлік 

қоғамы 

010000, Астана қаласы, Д.Қонаев 

көшесі, 8, Б блогі  

 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ» 

 

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  

наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию 

(перерегистрации) акционерного 

общества  

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 

2010 жылғы 13 сәуір № А 5739 



мемлекеттік тіркеу номері  

 

4. Қаржы есептілігі деректеріне сәйкес қоғамның жарғылық және өзіндік 

капиталы туралы мәліметтер. 

14.10.15ж. ұсынылған қаржы есептілігі бойынша 

Жарғылық капитал 234 272 669 000 теңге. 

Өзіндік капитал 417 816 473 000 теңге.  

 

Қоғамның жарғылық капиталы 234 272 669 000 (екі жүз отыз төрт миллиард 

екі жүз жетпіс екі миллион алты жүз алпыс 

тоғыз мың) теңге  

Қоғамның өзіндік капиталы   417 816 473 000 (төрт жүз он жеті миллиард 

сегіз жүз он алты миллион төрт жүз жетпіс үш 

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) күні көрсетілген дербес жазбаша хабарлама арқылы хабарламаны бағыттау 

және аталған хабарламаны акционердің алған күні. 

Жалғыз акционерге орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жазбаша 

хабарлама 2015 жылғы 06 сәуірде жөнелтілді. Акционер жазбаша хабарламаны 

2015 жылғы 05 мамырда алды.  

 

Жалғыз акционерге орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жазбаша 

хабарлама 2015 жылғы 27 шілдеде жөнелтілді. Акционер жазбаша хабарламаны 

2015 жылғы 24 тамызда алды. 

 

     2) бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және жарияланған күні 

көрсетіліп, көрсетілген ұсыныстардың бұқаралақ ақпарат құралдарында 

жариялануы – жарияланған жоқ. 

 

7. Акциялар туралы мәліметтер: 

      1) жарияланған акциялардың жалпы саны – 400 981 дана, оның ішінде: 

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



артықшылықтысы – жоқ;  

     2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілді мөлшері – 

белгіленбеген; 

     3) егер акцияларды еркін айырбастау жүзеге асырылса, онда еркін 

айырбастау тәртібін және еркін айырбасталатын акциялар санын көрсету 

қажет – қоғам акцияларды еркін айырбастауды жүзеге асырған жоқ. 

 

8. Аукцион немесе жазылу өткізу шарттары мен тәртібі туралы қоғамның 

ішкі құжаттарының қабылдану және бекітілу күні туралы мәліметтер. 

Аукцион немесе жазылу өткізу шарттары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі 

құжаттары қабылданған және бекітілген - жоқ. 
 

9. Егер акцияларды қоғам қаржы биржасының ресми тізіміне енгізген 

болса, онда оларды енгізу күнін көрсету қажет. 

енгізілмеген. 
 

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер: 

      1) есепті кезеңнің аяғында жағдай бойынша орналастырылған және 

орналастырылмаған акцияларды түрлері бойынша мөлшері – 2015 жылғы 14 

қазанда барлық жай акциялардың орналастырылғаны 292 662 және 

орналастырылмағаны 108 319 жай акция; 

      2) орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың саны және өткен 

әрбір есепті кезең үшін оларды жеке төлеудің сомасы, сондай-ақ акциялардың 

орналастырылмағаны турлы ақпараттар мәліметіне қабылдану күні 

көрсетілген, өткен кезеңдегі (кезеңдердегі) есептің (есептердің) бекітілген күні. 

    1. 2009 жылғы 02 сәуірде бекітілді; 

Орналастырылған акциялардың жалпы мөлшері 63 650 (алпыс үш мың алты жүз 

елу) жай акция; 

Төлем сомасы -63 650 000 теңге; 

Орналастырылған кезеңі 2009 жылғы  25 ақпан – 2009 жылғы 27 ақпан. 

 

    2. 2009 жылғы 09 қыркүйекте бекітілді; 

Орналастырылған акциялардың жалпы мөлшері 187 331 (бір жүз сексен жеті мың 

үш жүз отыз бір) жай акция; 

Төлем сомасы -1 873 310 000 теңге; 

Орналастырылған кезеңі 2009 жылғы 04 мамыр - 2009 жылғы 27 шілде. 

 

    3. 2010 жылғы 12 қарашада бекітілді; 

Орналастырылған акциялардың жалпы мөлшері 15 000 (он бес мың) жай акция; 

Төлем сомасы -1 500 000 000 теңге; 

Орналастырылған кезеңі 13 апреля 2010 года -13 октября 2010 года. 

 

    4. 2010 жылғы 13 қазаннан бастап, 2011 жылғы 13 сәуір аралығы есепті 

кезеңінде акцияларды орналастырмау туралы ақпарат мәліметтері 2011 жылғы 08 

шілдеде назарға алынды. 

 

    5. 2011 жылғы 13 сәуірден бастап, 2011 жылғы 13 қазан аралығы есепті 

кезеңінде акцияларды орналастырмау туралы ақпарат мәліметтері 2011 жылғы 02 

қарашада назарға алынды. 



 

    6. 2012 жылғы 13 шілдеде бекітілді; 

Орналастырылған акциялардың жалпы мөлшері 25 680 (жиырма бес мың алты 

жүз сексен) жай акция; 

Төлем сомасы - 4 425 306 000 теңге; 

Орналастырылған кезеңі 2012 жылғы 05 наурыз – 2012 жылғы 13 сәуір. 

 

   7. 2012 жылғы 13 сәуірден бастап, 2012 жылғы 13 қазан және 2012 жылғы 13 

сәуірден бастап, 2013 жылғы 13 қазан аралығы есепті кезеңінде акцияларды 

орналастырмау туралы ақпарат мәліметтері 2013 жылғы 08 мамырда назарға 

алынды. 

  

   8. 2014 жылғы 21 қаңтарда бекітілді; 

Орналастырылған акциялардың жалпы мөлшері 600 (алты жүз) жай акция; 

Төлем сомасы -160 811 628 000 теңге; 

Орналастырылған кезеңі 2013 жылғы 14 сәуір – 2013 жылғы 13 қазан. 

 

9. 2014 жылғы 22 мамырда бекітілген; 

Орналастырылған акциялардың жалпы мөлшері 71 (жетпіс бір) жай акция; 

Төлем сомасы -13 755 768 484,81 теңге; 

Орналастырылған кезеңі 2013 жылғы 14 қазан - 2014 жылғы 13 сәуір. 

 

10. 2014 жылғы 25 қарашада бекітілген; 

Орналастырылған акциялардың жалпы мөлшері 271 (екі жүз жетпіс бір) жай 

акция; 

Төлем сомасы -13 422 843 000 теңге; 

Орналастырылған кезеңі 2014 жылғы 14 сәуір - 2014 жылғы 13 қазан. 

 

11. 2015 жылғы 20 мамырда бекітілді; 

Орналастырылған жай акциялардың саны 14 (он төрт) жай акция; 

Төлем сомасы - 2 368 079 000 теңге; 

Орналастырылған кезеңі 2014 жылғы 14 қазан – 2015 жылғы 13 сәуір. 

       3) есепті кезеңде орналастырылатын акциялардың санын және оларды 

орналастыру бағасын белгілеу туралы (Банк туралы Заңның 17-2-бабы 

негізінде жарияланған акциялардың ұлғаюы жағдайларын қоспағанда) қоғам 

директорлары кеңесінің шешімі қабылданған күн. 

 

2015 жылғы 01 сәуірде Қоғамның Директорлары кеңесі Жалғыз акционердің 

акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру жолымен «Тау-Кен 

Самұрық» АҚ жариялаған акцияларының шегінде бір жай акция үшін 90 314 150 

(тоқсан миллион үш жүз он төрт мың бір жүз елу) теңге баға бойынша 20 (жиырма) 

дана жай акцияны орналастыру туралы шешім қабылдады (№03/15 хаттама). 

           

2015 жылғы 23 шілдеде Қоғамның Директорлары кеңесі Жалғыз акционердің 

акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру жолымен «Тау-Кен 

Самұрық» АҚ жариялаған акцияларының шегінде бір жай акция үшін 83 205 300 

(сексен үш миллион екі жүз бес мың үш жүз) теңге баға бойынша 25 (жиырма бес) 

дана жай акцияны орналастыру туралы шешім қабылдады (№07/15хаттама). 
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      4) Банктер туралы Заңының 17-2-бабы негізінде банк жариялаған 

акцияларды сатып алу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі шешімінің 

қабылданған күні – Қоғам банк болып табылмайды. 

      5) есепті кезеңде орналастырылған акциялардың түрлері бөлігіндегі 

мөлшері. Орналастырылған акциялар саны 45 жай акция. 

      6) 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. 
 

Акционерлердің жалпы жиналысының немесе құрылтайшылар 

жиналысының акциялардың құнын, оларды қоғам сатып алған кезінде 

анықтау әдістемесі бекітілген күн. 

 

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

акциялардың құнын, оларды қоғам сатып алған кезінде анықтау әдістемесі 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және 

жекешелендіру комитетінің бұйрығымен бекітілген. 
 

11. Есепті кезеңде орналастырылатын мына акцияларды орналастырудың 

(өткізудің) тәсілдері: 

       1) қоғамның жай акциясына алмастырылатын акциялар түрі, мөлшері 

немесе басқа да бағалы қағаздар, орналастыру бағасы және төлем сомасы  

көрсетілген артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша; 

 

Жалғыз акционер жай бір акция үшін  90 314 150 (тоқсан миллион үш он төрт мың 

бір жүз елу) теңге баға бойынша  жалпы сомасы  1 806 283 000 (бір миллиард сегіз 

жүз алты миллион екі жүз сексен үш мың) теңгеге 20 (жиырма) дана жай акцияны 

сатып алды. 

 

Жалғыз акционер жай бір акция үшін  83 205 300 (сексен миллион төрт екі жүз бес 

мың үш жүз) теңге баға бойынша жалпы сомасы 2 080 132 500 (екі миллиард 

сексен миллион бір жүз отыз екі мың бес жүз) теңгеге 25 (жиырма бес) дана жай 

акцияны сатып алды. 
 

       2) жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған 

нарықта): 

акциялар түрі, мөлшері, акциялардың атаулы құны, төлем сомасы 

көрсетіле отырып, құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар 

үшін)  - жоқ; 

акциялар түрі, мөлшері, акциялардың атаулы құны, төлем сомасы 

көрсетіле отырып, өзге де инвесторлар арасында  орналастыру арқылы - жоқ; 

      3) аукцион арқылы: 



акциялар түрі, мөлшері, акциялардың атаулы құны, жалпы төлем сомасы, 

саудаға қойылған бір акцияның ең кіші және ең жоғарғы бағасы, алғашқы 

және соңғы сауда жүргізілген күні, есепті кезең ішіндегі бір жай және 

артықшылықты нарықтық құны (есептескен жағдайда) көрсетілген бағалы 

қағаздардың  ұйымдастырылған нарығында - жоқ; 

аукцион өткізу күні, акциялар түрі, мөлшері және жалпы төлеу сомасы 

көрсетілген бағалы қағаздардың  ұйымдастырылмаған нарығында - жоқ;  

      4) алмастырылатын құнды қағаздардың саны, құнды қағаздарды 

алмастыру жүргізілетін күні немесе қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелері 

көрсетілген немесе шетел мемлекеті аумағында туынды құнды қағаздарды 

орналастыру арқылы қоғамның алмастырылатын құнды қағаздары және 

(немесе) ақшалай міндеттелері арқылы (туынды құнды қағаздарды 

орналастыру арқылы туынды құнды қағаздардың атауы, Қазақстан 

Республикасының құнды қағаздар нарығында сатып алуға ұсынылған 

акциялар саны, сондай-ақ заңнамаға сәйкес туынды құнды қағаздарды 

орналастыру жүзеге асырылған мемлекет көрсетіле отырып) - жоқ. 

 

12. Акция төлемдерінің, олардың мөлшері төлем сомасы көрсетілген тәсілі: 

1) құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды ақшалай төлегенін, 

төлем сомасын және төлеушінің атауын растайтын құжат (төлем құжатының 

(құжаттарының) деректемелерін көрсету);  

 

Р/с 

№  

Датасы және 

төлем 

құжаттары №  

Сатып 

алыған жай 

акция көлемі 

Төлем сомасы,теңге Төлеушінің 

атауы  

1 

 

 

 

2015 жылғы 23 

маусымдағы  

№1170 төлем 

тапсырмасы 

20 (жиырма) 1 806 283 000 (бір 

миллиард сегіз 

жүз алты миллион 

екі жүз сексен үш 

мың) теңге. 

 «Самұрық-

Қазына» ұлттық 

әл-ауқат қоры» 

акционерлік 

қоғамы 

2 2015 жылғы 21 

қыркүйектегі 

№1844 төлем 

тапсырмасы 

25 (жиырма 

бес) 

2 080 132 500 (екі 

миллиард сексен 

миллион бір жүз 

отыз екі мың бес 

жүз) теңге. 

«Самұрық-

Қазына» ұлттық 

әл-ауқат қоры» 

акционерлік 

қоғамы  

 

2) құнды қағаздар бойынша (құнды қағаздар эмитеті атауын, оның 

адресін, құнды қаздардың ұлттық сәйкестендіру номерін және олардың 

мөлшерін бағалаушы атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау 

сомасын, мәмілені тіркеу күнін көрсету) – жоқ; 

3) зияткерлік меншік нәтижелері құқығы бойынша (бағалаушы атауын, 

бағалау туралы есептің жасалған күнін, алыс-беріс актісі туралы 



мәліметтерді, зияткерлік меншіктің  алыс-беріс актісі туралы мәліметтерді 

көрсету) - жоқ; 

4) қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғамның акциясына алмастыру 

жолымен (акция төлеу шотына берешекті жабу туралы шешімді кредиттік 

органның қайсысы қабылдағанын және осындай шешімнің қабылданған 

күнін, берешекті салыстыру актісінің деректерін, талап құқығын бағалау 

актісін кім дайындағанын, оны жасаған күнді, бағалау сомасын, банкті қайта 

құрылымдау жоспарын бекіту туралы сот шешімінің күнін немесе, егер қоғам 

дәрменсіз болып табылса  оңалту жоспарын немесе қоғамның құнды қағазына 

алмастырылатын шығару анықтамалығын тіркеу номерін көрсету) - жоқ; 

5) өзге де мүліктік құқықтар бойынша (бағалаушының атауын, бағалау 

туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын, мүлікті алыс-беріс актісінің 

күнін көрсету) - жоқ; 

6) өзге де тәсілдер бойынша - жоқ. 

Қоғамды қайта ұйымдастыру жүзеге асырылған кезде, Осы Қағиданың 2-

тармағында көрсетілген құжаттар деректемелері көрсетіледі. 

Мүліктік құқықты және өзге де мүліктер акцияларын төлеуге енгізу 

жағдайында, тиісті лицензияға ие бағалаушы есебінің күні, аталған мүлікті 

акция төлеуге енгізген күнге дейінгі алты айдан кешіктірілмейтін  қойылады. 

13. Қоғам акцияларын шығарудың андеррайтерлері туралы ақпараттар 

(эмиссиялық консорциум). 

Аталған тармақта мына ақпараттарды көрсету қажет: 

       1) құнды қағаздар нарығына кәсіби қатысушының атауы, қоғаммен 

жасалған, андеррайтер қызметін көрсету шартының күні және номері туралы, 

сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы; Қоғам акцияларды 

шығару және орналастыру мақсатында құнды қағаздар нарығына кәсіби 

қатысушыларды тартқан жоқ; 

       2) андеррайтер бойынша акцияларды орналастыру тәсілі туралы  - Қоғам 

акцияларды шығару және орналастыру мақсатында құнды қағаздар нарығына 

кәсіби қатысушыларды тартқан жоқ; 

 3) андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, 

жалпы орналастыру көлемінің пайыздық көрінісі бойынша өкілдерге және 

әрбір орналастырылатын акцияларға төленген (төленуге жататын) 

комиссиялық сыйақы туралы, сондай-ақ  шығыстар туралы өзге де 

мәліметтер – төленген жоқ; 

       4) шығару шығынының, листингке орналастырудың және енгізудің 

негізгі санаттары туралы. Көрсетілген шығында эмитеттің өзін емес, оны 

төлейтін өзге тұлғаны көрсету қажет -  Қоғам акциялары листингке енгізілген 

жоқ; 

       5) есепті кезеңде андеррайтерлерді тартпай-ақ орналастырылған 

акциялардың саны және орналастырудың алдағы жоспары туралы – Қоғам 

есепті кезеңде андеррайтерлерді тартпай-ақ 45 жай акцияны орналастырды. 

Акцияларды одан әрі орналастыру, Қоғам Директорлары кеңесінің шешімдеріне 

сәйкес жүзеге асырылатын болады.  
 

14. Опциондарды орындау бағасы туралы мәліметтер.  

Қоғам опциондарды жасасқан жоқ. 
 



15. Акциялардың нарықтық және баланстық құнының тарихы туралы 

ақпараттар. Егер қоғамның акциялары құнды қағаздардың 

ұйымдастырылған нарығында айналымда болса, онда жылдарға бөле 

отырып, аяқталған соңғы үш жыл ішіндегі, тоқсандарға бөле отырып, 

аяқталған соңғы екі жыл ішіндегі, акцияларды орналастырудың есепті кезеңі 

аяқталған күнге (айдың 1-не) дейінгі соңғы алты ай ішіндегі акциялардың ең 

жоғарғы және ең төменгі нарықтық бағасы туралы мәліметтерді көрсету 

қажет. 

Акциялар баланстық құнының тарихы туралы ақпараттарда жылдарға 

бөле отырып, аяқталған соңғы үш жыл ішіндегі, тоқсандарға бөле отырып, 

аяқталған соңғы екі жыл ішіндегі, акцияларды орналастырудың есепті кезеңі 

аяқталған күнге (айдың 1-не) дейінгі соңғы алты ай ішіндегі акциялардың 

баланстық құны туралы мәліметтер қамтылуға тиісті. 

Акциялардың баланстық құны мына формула бойынша есептеледі: 

АБҚ = ӨК/А, мұнда 

АБҚ – акциялардың баланстық құны; 

ӨК – қоғамның өзіндік капиталы мөлшері; 

А – қоғамның орналастырған акциялар саны (қоғамның сатып алған 

акцияларын шығарып тастағанда). 

 

Дата Собственный капитал 

Общества 

Количество 

размещенных 

акций Общества 

Балансовая 

стоимость 

акций 

1 2 3 4=2/3 

01.01.2013 5587941950 291661 19159 

01.04.2013 5442046216 291661 18659 

01.07.2013 6840843190 291831 23441 

01.10.2013 167680003282 292261 573734 

01.01.2014 214176219000 292291 732750 

01.04.2014 253296767000 292332 866470 

01.07.2014 261094007000 292338 893124 

01.08.2014 292867361000 292538 1001126 

01.09.2014 292638340000 292538 1001027 

01.10.2014 304587369732 292603 1040958 

01.11.2014 305657229000 292609 1044593 

01.12.2014 305129297000 292609 1042788 



01.01.2015 305386145539 292617 1043638 

01.02.2015 305277464000 292617 1043266 

01.03.2015 307115679000 292617 1049548 

01.04.2015 307838701000 292617 1052019 

01.06.2015 268379777000 292617 917171 

01.07.2015 311002434484 292637 1062758 

01.08.2015 311739408000 292662 1065186 

01.09.2015 369488539000 292662 1262509 

01.10.2015 417392781000 292662 1426194 

 

 

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер: 

      1) Тиісті шешім қабылданған, акционерлер жалпы жиналысының 

хаттамасы деректемелеріне сілтеме жасала отырып төлем жүзеге асырылған, 

аяқталған қаржы жылының қорытындысы бойынша, жай және 

артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленген 

дивидендтердің жалпы сомасы (есептелген және бюджетке төлеген салықтың 

сомасын) көрсетілген, дивидендтерді төлеу жүзеге асырылған акционерлердің 

саны көрсетілген, дивидендтердің соңғы төленген күні – Басқарманың Жалғыз 

акционерінің 2015 жылғы 26 маусымдағы шешіміне сәйкес (№28/15 хаттама) 

22 066 650 (жиырма екі миллион алпыс алты мың алты жүз елу) теңге көлемінде 

дивиденттер есептелінді. Жалғыз акционердің дивиденттерді төлеген мерзімі – 

2015 жылғы 30 маусым. 
 

      2) аталған хабарламаны жариялау күні көрсетілген, дивидендтерді төлеу 

туралы қоғамның хабарламасы орналастырылған бұқаралық ақпарат 

құралдарының атауы – Дивиденттерді акудару туралы хабарлама Қоғам 

сайтында жарияланды. 
 

      3) бір жай және артықшылықты акцияға есептелген және (немесе) 

төленген дивидендтердің мөлшері, сондай-ақ дивидендтер есептелген және 

(немесе) төленген, қаржы жылының қорытындысы бойынша бір жай және 

артықшылықты акцияға таза табыстың мөлшері – 2014 жылдың қорытындысы 

бойынша бір жай акция есебіндегі дивиденттер мөлшері 75 (жетпіс бес) теңге 41 

(қырық бір) тиынды құрады. 2014 жылдың қорытындысы бойынша таза табыс 

мөлшері бір жай акция есебінде 502 (бес жүз екі) теңге 74 (жетпіс төрт) тиынды 

құрады. 
 

     4) егер, дивидендтерді уақытында төлемеу бойынша берешек болса, оның 

жинақталу себебін және акцияларды орналастыру кезең аяқталған күнгі 

берешек сомасын көрсету, осы ретте акционерлер алдындағы берешекті жабу 



бойынша қоғамның қандай шаралар қабылдағанын көрсету – Мерзімен 

кешіктіріліп төленген дивиденттер бойынша қарыз жоқ. 
 

17. Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер: 

      1) акция ұстаушылар тізімі жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің 

атауы және орналасқан жері - «Құнды қағаздарды бірыңғай тіркеуші» 

акционерлік қоғамы 

Орналасқан жері:  Алматы қаласы, 050000, Абылайхан даңғылы, 141-үй; Астана 

қаласы филиалы, 010000, Есенберлин көшесі 14-үй.2 және 5- каб. 
 

     2) қоғамның акцияларын ұстаушылар тізімін жүргізу туралы шарттың 

күні және номері: 

2013 жылғы 20 ақпандағы №00921-АО Қоғамның құнды қағаздарын ұстаушылар 

тізімін жүргізу шарты.  
 

18. Акцияларды орналастыру күні соңындағы күннен кейінгі күнгі ірі 

акционерлер туралы мәліметтер. Аталған мәліметтер, мына есептің ажырамас 

бөлігі болып табылатын, ұқсас күні тіркеуші берген анықтама негізінде 

толтырылады: 
 

Заңды 

тұлғалар 

акционерлеріні

ң толық атауы 

немесе жеке 

тұлғалар 

акционерлеріні

ң  тегі, есісі, 

болған 

жағдайда 

әкесінің аты  

Жеке тұлғалар 

акционерлерінің жеке 

басын 

куәландыратын 

құжаттардың 

атауы және 

деректемелері немесе   

Заңды тұлғалар 

акционерлерін 

мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) және 

оның орналасқан 

жері  

Акция түрі 

көрсетілген, 

акционерге 

тиесілі 

акциялардың 

жалпы мөлшері  

Акция түрі 

көрсетілген, 

акционерге 

тиесілі 

акциялардың 

орналастырылған 

акциялардың 

жалпы көлеміне 

пайыздық 

арасалмағы  

«Самұрық-

Қазына» 

ұлттық әл-

ауқат қоры» 

акционерлік 

қоғамы 

03.11.2008ж., 

№32244-1901-АО, 

Астана қ., Есіл ауд., 

Қонаев көш,8 Б блок. 

292 662 (екі жүз 

тоқсан екі мың 

алты жүз алпыс 

екі) дана жай 

акция. 

100% жай акция  

 

19. Атаулы ұстаушылар атауы және қоғамның, олардың атаулы 

ұстаушысында тұрған акцияларының мөлшері туралы мәліметтер, егер 

орталық депозитарийі жүйесінде ірі акционерлер туралы мәліметтер, 

акцияларды орналастыру кезеңі соңында алдағы күннен кейінгі күнде атаулы 

ұстаушыда тұрған акциялар болмаған болса. 



 

Қоғаммен құнды қағаздарды атаулы ұстаудың шарты жасалған жоқ. 

 

Басқарма төрағасының орынбасары                                              Т. Биғожин 

 

 

Бас бухгалтер                                                                                        А. Сейітова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

об итогах размещения акций  

акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен 

Самрук» 

за период с 14 апреля 2015 года по 13 октября 2015 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. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества. 

В данном пункте необходимо указать 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. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций 

(замены свидетельства о государственной регистрации выпуска 

объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных 

акций) и номер государственной регистрации выпуска. 

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. 

По представленной финансовой отчетности на 14.10.15г.  

Уставной капитал 234 272 669 000 тенге 

Собственный капитал 417 816 473 000 тенге  

 

Уставной капитал общества  234 272 669 000 (двести тридцать 

четыре миллиардов двести семьдесят 

два миллиона шестьсот шестьдесят 

девять тысяч) тенге  

Собственный капитал общества  417 816 473 000 (четыреста семнадцать 

миллиардов восемьсот шестнадцать 

миллионов четыреста семьдесят 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. 

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 06 апреля 2015 года направлено письменное 

уведомление о приобретении размещаемых акций. Получено письменное 

уведомление от Акционера 05 мая 2015 года.  

 

Единственному акционеру 27 июля 2015 года направлено письменное 

уведомление о приобретение размещаемых акций. Получено письменное 

уведомление от Акционера 24 августа 2015 года.  

 

     2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой 

информации с указанием наименования средств массовой информации и даты 

опубликования- не публиковалось. 

 

7. Сведения об акциях: 



      1) общее количество объявленных акций – 400 981 штук, в том, числе: 

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

привилегированных – нет;  

     2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – не 

устанавливался; 

     3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать 

порядок конвертирования и количество конвертируемых акций- 

конвертирование акций обществом не осуществлялось. 

 

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. Если акции общества были включены в официальный список фондовой 

биржи, то необходимо указать дату их включения. 

не включены. 
 

10. Сведения о размещении акций: 

      1) количество размещенных и неразмещенных акций по видам по 

состоянию на конец отчетного периода – на 14 октября 2015 года количество 

размещенных акций составляет 292 662 простых акций и неразмещенных 108 319 

простых акции; 

      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 не размещении акций. 

    1. Утвержден 02 апреля 2009 года; 

Общее количество размещенных акции 63 650 (шестьдесят три тысячи шестьсот 

пятьдесят) простых акций; 

Сумма оплаты -63 650 000 тенге; 

Период размещения 25 февраля 2009 года -27 февраля 2009 года. 

 

    2. Утвержден 09 сентября 2009 года; 

Общее количество размещенных акции 187 331 (сто восемьдесят семь тысяч 

триста тридцать один) простых акций; 

Сумма оплаты -1 873 310 000 тенге; 

Период размещения 04 мая 2009 года -27 июля 2009 года. 

 

    3. Утвержден 12 ноября 2010 года; 

Общее количество размещенных акции 15 000 (пятнадцать тысяч) простых акций; 

Сумма оплаты -1 500 000 000 тенге; 

Период размещения 13 апреля 2010 года -13 октября 2010 года. 

 

    4. 08 июля 2011 года принята к сведению информация о не размещении акции 

за отчетный период с 13 октября 2010 года по 13 апреля 2011 года. 

 

    5. 02 ноября 2011 года принята к сведению информация о не размещении акций 

за отчетный период с 13 апреля 2011 года по 13 октября 2011 года. 



 

    6. Утвержден 13 июля 2012 года; 

Общее количество размещенных акции 25 680 (двадцать пять тысяч шестьсот 

восемьдесят) простых акций; 

Сумма оплаты -4 425 306 000 тенге; 

Период размещения 05 марта 2012 года -13 апреля 2012 года. 

 

   7. 08 мая 2013 года принята к сведению информация о не размещении акции за 

отчетный период с 13 апреля 2012 года по 13 октября 2012 года и с 13 октября 

2012 года по 13 апреля 2013 года. 

  

   8. Утвержден 21 января 2014 года; 

Общее количество размещенных акции 600 (шестьсот) простых акций; 

Сумма оплаты -160 811 628 000 тенге; 

Период размещения 14 апреля 2013 года -13 октября 2013 года. 

 

   9. Утвержден 22 мая 2014 года; 

Общее количество размещенных акции 71(семьдесят один) простых акций; 

Сумма оплаты -13 755 768 484,81 тенге; 

Период размещения 14 октября 2013 года -13 апреля 2014 года. 

 

   10. Утвержден 25 ноября 2014 года; 

Общее количество размещенных акции 271(двести семьдесят один) простых 

акций; 

Сумма оплаты -13 422 843 000 тенге; 

Период размещения 14 апреля 2014 года -13 октября 2014 года. 

 

11. Утвержден 20 мая 2015 года; 

Общее количество размещенных акции 14 (четырнадцать) простых акций; 

Сумма оплаты -2 368 079 000 тенге; 

Период размещения 14 октября 2014 года -13 апреля 2015 года. 

 

       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. 

 

01 апреля 2015 года Советом директоров Общества (протокол №03/15) принято 

решение о размещении 20 (двадцать) штук простых акций АО «Тау-Кен Самрук» 

в пределах количества объявленных акций по цене 90 314 150 (девяноста 

миллионов триста четырнадцать тысяч сто пятьдесят) тенге за одну простую 

акцию путем реализации права преимущественной покупки акций Единственным 

акционером. 

 

23 июля 2015 года Советом директоров Общества (протокол №07/15) принято 

решение о размещении 25 (двадцать пять) штук простых акций АО «Тау-Кен 

Самрук» в пределах количества объявленных акций по цене 83 205 300 

(восемьдесят три миллиона двести пять тысяч триста) тенге за одну простую 
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акцию путем реализации права преимущественной покупки акций Единственным 

акционером. 
 

      4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о 

приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о 

банках- Общество не является банком. 

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

Количество размещенных акций 45 простых акции  

      6) 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. 
 

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным 

собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом. 

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. 
 

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде 

размещения акций: 

       1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества 

акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, 

цены размещения и суммы оплаты; 

20 (двадцать) штук простых акций приобретены Единственным акционером, по 

цене 90 314 150 (девяноста миллионов триста четырнадцать тысяч сто пятьдесят) 

тенге за одну простую акцию, на общую сумму 1 806 283 000(один миллиард 

восемьсот шесть миллионов двести восемьдесят три тысячи) тенге. 

 

25 (двадцать пять) штук простых акций приобретены Единственным 

акционером, по цене в пределах количества объявленных акций по цене 83 205 

300 (восемьдесят три миллиона двести пять тысяч триста) тенге за одну простую 

акцию, на общую сумму 2 080 132 500 (два миллиарда восемьдесят миллионов сто 

тридцать две тысячи пятьсот) тенге. 

 

       2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном 

рынках): 

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

количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты - нет; 

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, 

количества акций, цены размещения и суммы оплаты - нет; 

      3) посредством аукциона: 

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; 

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения 

аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты - нет; 

      4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных 

обязательств общества в акции общества с указанием количества 

конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг 

либо 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 приобретению на рынке ценных бумаг 

Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с 

законодательством которого осуществлено размещение производных ценных 

бумаг) - нет. 

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты: 

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных 

документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций 

учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);  

№ 

п/п 

Дата  и № 

платежных 

документов 

Количество 

приобретенных 

простых акций 

Сумма 

оплаты,тенге 

Наименрование 

плательщика 

1 

 

 

 

 

платежное 

поручение 

от  23 июня 

2015 года 

№1170 

20 (двадцать) 1 806 283 000(один 

миллиард 

восемьсот шесть 

миллионов двести 

восемьдесят три 

тысячи) тенге 

Акционерное 

общество «Фонд 

национального 

благосостояния 

«Самрук-

Казына» 

 

2 платежное 

поручение 

от  21 

сентября 

2015 года 

№1844 

25 (двадцать 

пять) 

2 080 132 500 (два 

миллиарда 

восемьдесят 

миллионов сто 

тридцать две 

тысячи пятьсот) 

тенге. 

Акционерное 

общество «Фонд 

национального 

благосостояния 

«Самрук-

Казына» 

 

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

адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их 

количество, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, 

сумму оценки, дату регистрации сделки) -нет; 



3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать 

наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, 

сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности) - нет; 

4) путем конвертации денежных обязательств общества в акции общества 

(указать каким органом кредитора принято решение о погашении 

задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, 

реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав 

требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об 

утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, если 

общество является несостоятельным должником, или номер регистрации 

проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг) - нет; 

5) другими имущественными правами (указать наименование оценщика, 

дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи 

имущества) - нет; 

6) иным способом - нет. 

При осуществлении реорганизации общества указываются реквизиты 

документов, указанных в пункте 2 настоящих Правил. 

В случае внесения в оплату акций имущественных прав и иного 

имущества, отчет оценщика, обладающего соответствующей лицензией, об 

оценке данного имущества датируется не позднее шести месяцев до даты 

внесения данного имущества в оплату акций. 

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска 

акций общества. 

В данном пункте следует указать информацию: 

       1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, 

дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных 

обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума; Обществом не 

привлекались профессиональные участники рынка ценных бумаг в целях выпуска 

и размещения акций; 
 

       2) о способе размещения акций андеррайтером - Обществом не 

привлекались профессиональные участники рынка ценных бумаг в целях выпуска 

и размещения акций; 
 

 3) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат 

выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, 

представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на 

каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах - не 

выплачивались; 

       4) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в 

листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, 

необходимо указать лицо, их оплачивающее - Акций общества в листинг не 

включены; 
 

       5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения 

андеррайтеров и дальнейших планах размещения - без привлечения 

андеррайтеров Обществом в отчетном периоде размещено 45 простых акций. 

Дальнейшее размещение акций будет осуществлено в соответствиями с решениями 

Совета директоров Общества.  
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14. Сведения о цене исполнения опционов.  

Обществом не заключало опционов. 
 

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. 

Если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, 

то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене 

акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние 

два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев 

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

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). 

Балансовая стоимость акций рассчитывается по формуле: 

БСА = СК/А, где 

БСА - балансовая стоимость акций; 

СК - размер собственного капитала общества; 

А - количество размещенных акций общества (за вычетом выкупленных акций 

обществом). 

Дата Собственный капитал 

Общества 

Количество 

размещенных 

акций Общества 

Балансовая 

стоимость 

акций 

1 2 3 4=2/3 

01.01.2013 5587941950 291661 19159 

01.04.2013 5442046216 291661 18659 

01.07.2013 6840843190 291831 23441 

01.10.2013 167680003282 292261 573734 

01.01.2014 214176219000 292291 732750 

01.04.2014 253296767000 292332 866470 

01.07.2014 261094007000 292338 893124 

01.08.2014 292867361000 292538 1001126 

01.09.2014 292638340000 292538 1001027 

01.10.2014 304587369732 292603 1040958 

01.11.2014 305657229000 292609 1044593 



01.12.2014 305129297000 292609 1042788 

01.01.2015 305386145539 292617 1043638 

01.02.2015 305277464000 292617 1043266 

01.03.2015 307115679000 292617 1049548 

01.04.2015 307838701000 292617 1052019 

01.06.2015 268379777000 292617 917171 

01.07.2015 311002434484 292637 1062758 

01.08.2015 311739408000 292662 1065186 

01.09.2015 369488539000 292662 1262509 

01.10.2015 417392781000 292662 1426194 

 

 

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 – В 

соответствии с решением Правления Единственного акционера от 26 июня 2015 

года (протокол №28/15) начислены дивиденды в сумме 22 066 650 (двадцать два 

миллиона шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят) тенге. Дата выплаты 

дивидендов Единственному акционеру – 30 июня 2015 года.  
 

      2) наименование средств массовой информации, посредством которых 

обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты 

опубликования данного сообщения - Сообщение о начислении дивидендов 

публиковалось на сайте Общества. 
 

      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 дивиденда по итогам 2014 

года в расчете на одну простую акцию составил 75(семьдесят пять) тенге 41(сорок 

один) тиын. Размер чистого дохода по итогам 2014 года в расчете на одну простую 

акцию составил 502(пятьсот два) тенге 74(семьдесят четыре) тиын. 
 

     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 погашению задолженности перед 

акционерами – Задолженность по несвоевременной выплате дивидентов 

отсутствует. 
 

17. Сведения о регистраторе общества: 

 

      1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего 

ведение системы реестра держателей акций - Акционерное общество «Единый 

регистратор ценных бумаг» 

Место нахождение: г. Алматы 050000, пр. Аблай хана, д.141; филиал в г. Астана 

010000, ул. Есенберлина д.14 каб.2 и 5. 
 

     2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: 

Договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг Общества от 20 

февраля 2013 года №00921-АО.  
 

 

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, 

удостоверяющего 

личность акционера 

физического лица, или 

номер и дата 

государственной 

регистрации 

(перерегистрации)акц

ионера юридического 

лица и его место 

нахождения 

Общее 

количество 

акций, 

принадлежащих 

акционеру, с 

указанием вида 

акций  

Процентное 

соотношение 

акций, 

принадлежащих 

акционеру, к 

общему 

количеству 

размещенных 

акций с указанием 

вида акций 

Акционерное 

общество 

«Фонд 

национального 

благосостояни

я «Самрук-

Казына» 

03.11.20008г., 

№32244-1901-АО, 

г.Астана, р-н 

Есильский, ул. 

Кунаева,8 блок Б. 

292 662 (двести 

девяноста две 

тысячи шестьсот 

шестьдесят две) 

штук, простых 

акций. 

100% простых 

акций 

 

 



19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве 

акций общества, находящихся в их номинальном держании, если в системе 

учета центрального депозитария отсутствуют сведения о крупных 

акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, на день, 

следующий за днем окончания периода размещения акций. 

 

Обществом не заключался договор номинального держания ценных бумаг. 

 

 

Заместитель Председателя Правления                                                    Т. Бигожин 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                        А. Сеитова 

 

 

 

 


