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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
2

Наименование органа эмитента, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы

Жалғыз акционер

дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата
решения единственного акционера (участника) эмитента

31.12.2019

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу
күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні
время проведения общего собрания акционеров
(участников) эмитента
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы
жиналысының өткізу уақыты

с / басталу / from
(HH:MM)

Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу
орны
3

4

5

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров
(участников) эмитента

-

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн
тәртібіне енгізілген мәселелер

-

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества
(участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Направлять ежемесячно на увеличение специального резерва Общества доходы,
полученные в виде:
1) взносов банков-участников системы обязательного гарантирования депозитов (далее –
банк-участник);
2) неустойки, примененных к банкам-участникам за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору присоединения;
3) денег, полученных в порядке удовлетворения принудительно ликвидируемым банкомучастником требований Общества, по суммам выплаченного (выплачиваемого)
гарантийного возмещения;
4) денег, полученных от банка-участника в случае отмены решения уполномоченного
органа о лишении его лицензии на проведение всех банковских операций, в размере
суммы гарантийного возмещения, выплаченного Обществом.
2. Специальный резерв Общества уменьшается на сумму обязательств по выплате
гарантийного возмещения и восполнения разницы между размером имущества банка и
размером обязательств по гарантируемым депозитам, передаваемым другому (другим)
банку (банкам), в случае, предусмотренном статьей 16 Закона.
3. Иные доходы, предусмотренные статьей 22 Закона, направлять на увеличение
специального резерва Общества при распределении его чистого дохода за отчетный
финансовый год после утверждения годовой финансовой отчетности Общества.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением
подпункта 4) пункта 1 настоящего решения, который вводится в действие с 1 января
2020 года.
5. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы
жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің)
қорытындысын көрсетумен

1. Қоғамның арнайы резервін ұлғайтуға келесі түрде алынған табыстар ай сайын
бағытталсын:
1) депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктердің (бұдан әрі –
қатысушы банк) жарналары;
2) қосылу шарты бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше
орындамағаны үшін қатысушы банктерге қолданылған тұрақсыздық төлемі;
3) мәжбүрлеп таратылатын қатысушы банктің төленген (төленетін) кепілдік берілген
өтем сомалары бойынша Қоғам талаптарын қанағаттандыру тәртібімен алынған ақша;
4) қатысушы банкті барлық банк операцияларын жүргізуге арналған лицензиясынан
айыру туралы уәкілетті органның шешімі күші жойылған жағдайда, Қоғам төлеген
кепілдік берілген өтем көлемінде, қатысушы банктен алынған ақша.
2. Қоғамның арнайы резерві кепілдік берілген өтемді төлеу және Заңның 16-бабына
сәйкес көзделген жағдайда басқа банк мүлкінің мөлшері мен банкке (банктерге)
берілетін кепілдік берілетін депозиттер бойынша міндеттемелердің мөлшері арасындағы
айырманы толтыру үшін міндеттемелер сомасына азайтылады.
3. Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітілгеннен кейін есепті қаржы жылындағы
оның таза табысын бөлу кезінде Заңның 22-бабында көзделген өзге де кірістер,
Қоғамның арнайы резервін ұлғайтға жіберілсін.
4. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы шешімнің 1 тармағының
4) тармақшасын қоспағанда осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
5. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

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
1

место нахождения
орналасқан жері

2

наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического
лица
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы

3

БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН

4

форма реорганизации эмитента
эмитентті қайта құрудың нысаны

5

условия реорганизации эмитента
эмитентті қайта құрудың шарттары

6

В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает
одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или
отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату
принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға
мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің
жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын
мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда
Количество сделок
Мәміле саны
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую
тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации
публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного
общества.
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар
нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған
кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью,
допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по
нескольким таким решениям.
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше
мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі
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иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

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.

