
№
№ 

п.п.

1 2

время проведения общего собрания акционеров 

(участников) эмитента

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы 

жиналысының өткізу уақыты

3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

1 место нахождения

орналасқан жері

2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического 

лица

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества 

(участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Избрать с 22 января 2022 года следующих членов Совета директоров Общества: 

Баймагамбетов Акылжан Маликович – заместитель Председателя Национального Банка 

Республики Казахстан, в качестве представителя Акционера Общества; Тутушкин 

Виталий Алексеевич – директор Департамента взаимодействия с финансовым рынком 

Постоянного Представительства Национального Банка Республики Казахстан в городе 

Алматы, в качестве представителя Акционера Общества; Кубенбаев Олжас Муратович – 

директор Департамента финансовой стабильности и исследований Национального Банка 

Республики Казахстан, в качестве представителя Акционера Общества; Таджияков 

Бисенгали Шамгалиевич – в качестве независимого директора; Карагусов Фархад 

Сергеевич – в качестве независимого директора; Утембаев Адиль Нурланович – 

Председатель Общества. 2. Определить срок полномочий Совета директоров Общества – 

2 (два) года с даты, предусмотренной в пункте 1 настоящего решения. 3. Определить 

размер ежемесячного вознаграждения за исполнение обязанностей членов Совета 

директоров Общества - независимых директоров Общества согласно приложениям 1 и 2 

к настоящему решению, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов 

которым осуществлять в порядке, установленном Правилами выплаты вознаграждений и 

компенсаций независимым директорам - членам Совета директоров АО «Казахстанский 

фонд гарантирования депозитов», утвержденными решением Акционера Общества от 16 

мая 2014 года № 186. 4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.    

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) 

қорытындысын көрсетумен

1. 2022 жылғы 22 каңтарынан Қоғамның директорлар Кеңесі келесі мүшелері 

сайлансын: Ақылжан Мәлікұлы Баймағамбетов – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Төрағасының орынбасары, Қоғам Акционерінің өкілі ретінде; Виталий Алексеевич 

Тутушкин – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Алматы қаласындағы Тұрақты 

Өкілдігінің Қаржы нарығымен өзара іс-қимыл департаментінің директоры, Қоғам 

Акционерінің өкілі ретінде; Олжас Мұратұлы Кубенбаев – Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің Қаржылық тұрақтылық және зерттеулер департаментінің директоры, 

Қоғам Акционерінің өкілі ретінде; Бисенғали Шамғалиұлы Тәжияқов – тәуелсіз 

директор ретінде; Фархад Сергеевич Қарақұсов – тәуелсіз директор ретінде; Өтембаев 

Әділ Нұрланұлы – Қоғамның Төрағасы. 2. Қоғамның Директорлар кеңесі 

өкілеттіктерінің мерзімі осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген күннен бастап 2 (екі) 

жыл болып айқындалсын. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері – Қоғамның 

тәуелсіз директорлары міндеттерін атқару үшін Қоғам Акционерінің 2014 жылғы 16 

мамырдағы № 186 шешімімен бекітілген «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру 

қоры» АҚ тәуелсіз директорлар – директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен 

өтемақылар төлеу туралы Ережелерінде қарастырылған тәртіпте және жағдайларда 

төленетін осы шешімге 1 және 2-қосымшаларда берілген көлемде ай сайынғы сыйақы 

айқындалсын. 4. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества 

(участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной 

реорганизации эмитента его дочерних организаций

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату 

немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу 

орны

3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров 

(участников) эмитента

О Совете директоров акционерного общества  «Казахстанский фонд гарантирования 

депозитов»

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн 

тәртібіне енгізілген мәселелер

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының директорлар 

Кеңесі туралы 

21.01.2022

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу 

күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні

с / басталу / from 

(HH:MM)
Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

1 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Единственный акционер

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Жалғыз акционер

2 дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата 

решения единственного акционера (участника) эмитента

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

3 4



В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 

единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған 

шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

5 условия реорганизации эмитента

эмитентті қайта құрудың шарттары

6 иные сведения при необходимости нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер жоқ

3

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН

4 форма реорганизации эмитента

эмитентті қайта құрудың нысаны 

5

1


