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20 Информация об изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар эмитентінің негізгі қызмет түрлерін өзгертуі туралы ақпарат

1 дата принятия решения об изменении основных видов деятельности 30.04.2020

қызметтің негізгі түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау күні

2 наименование измененных видов деятельности 1) выплачивает гарантийное возмещение в соответствии с требованиями Закона;

2) ведет реестр банков-участников;

3) участвует в проведении операции по одновременной передаче активов 

и обязательств банка другому (другим) банку (банкам) в случае, предусмотренном 

статьей 16 Закона;

4) инвестирует активы;

5) формирует специальный резерв;

6) выбирает на конкурсной основе банк-агент в порядке, определенном Советом 

директоров Фонда (далее – Совет директоров);

7) участвует в составе временной администрации, назначаемой в период консервации 

банка-участника;

8) участвует в составе временной администрации, назначаемой в период лишения банка-

участника лицензии на проведение всех банковских операций;

9) участвует в составе ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка-

участника до момента погашения ликвидационной комиссией задолженности перед 

Фондом по сумме выплаченного (выплачиваемого) им гарантийного возмещения;

10) участвует в составе комитета кредиторов принудительно ликвидируемого банка-

участника до момента погашения ликвидационной комиссией задолженности перед 

Фондом по сумме выплаченного (выплачиваемого) им гарантийного возмещения.

өзгерген қызмет түрлерінің атауы 1) Заңның талаптарына сәйкес кепілдік берілген өтемді төлейді;

2)      қатысушы банктердің тізілімін жүргізеді;

3)   Заңның 16-бабында көзделген жағдайда банктің активтері мен міндеттемелерін басқа 

банкке (банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізуге қатысады;

  4)      активтерді инвестициялайды;

5)    арнайы резерв қалыптастырады;

6)    Қордың Директорлар кеңесі айқындаған тәртіппен конкурстық негізде агент банкті 

таңдайды;

7)   қатысушы банкті консервациялау кезеңінде тағайындалатын уақытша әкімшіліктің 

құрамына қатысады;

8)   қатысушы банкті барлық банк операцияларын жүргізу лицензиясынан айыру 

кезеңінде тағайындалатын уақытша әкімшіліктің құрамына қатысады;

9)   тарату комиссиясы Қор алдында ол төлеген (төлейтін) кепілдік берілген өтем сомасы 

бойынша берешекті өтеген кезге дейін мәжбүрлеп таратылатын қатысушы банктің 

тарату комиссиясының құрамына қатысады;

10)  тарату комиссиясы Қор алдында ол төлеген (төлейтін) кепілдік берілген өтем 

сомасы бойынша берешекті өтеген кезге дейін мәжбүрлеп таратылатын қатысушы 

банктің кредиторлар комитетінің құрамына қатысады.

3 дата государственной регистрации устава и (или) изменений в устав 

эмитента

19.06.2020

эмитент жарғысын және (немесе) жарғысына өзгертулерді мемлекеттік 

тіркеу күні

4 сканированная копия устава и (или) изменений в устав

Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. Отчета
жарғының және (немесе) жарғыға өзгертулердің сканерленген көшірмесі


