
Информация о решениях, 

принятых единственным акционером акционерного общества 

 

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", доводит до сведения всех 

заинтересованных лиц, следующую информацию о решениях, принятых единственным акционером 

общества: 

№ 
№ 

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

1 2 3 4 

4 Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не 

являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного 

общего собрания акционеров (участников) 

Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің 

акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім 

қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат 

1 
Наименование органа эмитента, 

принявшего решение 

Совет директоров 

Шешім қабылдаған эмитент органының 

атауы 

Директорлар кеңесі 

2 
дата принятия решения 28.10.2019   

шешім қабылданған күн   

3 
решение, принятое советом директоров 

или соответствующим органом эмитента, 

не являющегося акционерным 

обществом, уполномоченным на 

принятие решения о созыве годового и 

внеочередного общего собрания 

акционеров (участников) 

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО "Halyk 

Finance" за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, 

полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

АО "Halyk Finance" за 2018 год, на общую сумму 1 000 000 315, 80 (один 

миллиард  триста пятнадцать тенге 80 тиын) тенге: 

– наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты: 

АО "Halyk Finance", Республика Казахстан, A05A1B9, г. Алматы, 

пр. Абая, 109в, БИН 041140004401, IBAN KZ896010131000168967  

в АОФ АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, КБе 15; 

– период, за который выплачиваются дивиденды: за счет 

нераспределенной чистой прибыли, полученной по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности АО "Halyk Finance" за 2018 

год; 

– определить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную 

акцию АО "Halyk Finance": 1 014,76 (одна тысяча четырнадцать тенге 

76 тиын) тенге. 

2. Определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям АО "Halyk Finance": 

– выплата дивидендов осуществляется безналичным платежом путем 

перевода на банковский счет АО "Народный Банк Казахстана", БИК 

HSBKKZKX, КБе 14, ИИК KZ146010005000000001, в срок не позднее 

31 декабря 2019 года; 

– дата начала выплаты дивидендов: дата принятия настоящего решения. 

эмитенттің директорлар кеңесі немесе 

акционерлік қоғам болып табылмайтын 

эмитенттің тиісті органы акционерлердің 

(қатысушылардың) жылдық және 

кезектен тыс жалпы жиналыстарын 

шақыру туралы қабылдаған шешімі 

1. "Halyk Finance" АҚ-ның 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің 

нәтижелерінен алынған, өткен жылдардағы бөлінбеген пайдаға байланысты 

"Halyk Finance" АҚ артықшылықты акцияларына дивидендтер жалпы 

сомасы 1 000 000 315,80 (бір миллиард үш жүз он бес теңге 80 тиын) теңге 

төлеу: 

– атауы, орналасқан жері, банктік және басқа мәліметтер: "Halyk 

Finance" АҚ, Қазақстан Республикасы, A05A1B9, Алматы қ., Абай 

даңғылы, 109в, БСН 041140004401, IBAN KZ896010131000168967 

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ, БИК HSBKKZKX, KБe 15; 

– дивидендтер төленетін кезең: 2018 жылғы "Halyk Finance" АҚ-ның 

қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерінен алынған таза пайда 

нәтижелері бойынша; 

– "Halyk Finance" АҚ бір артықшылықты акциясына есептелген 

дивидендтің мөлшерін 1014,76 (бір мың он төрт теңге 76 тиын) теңге 

деп анықтау. 



2. "Halyk Finance" АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер 

төлеудің келесі тәртібі мен нысаны анықталсын: 

– дивидендтер "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, БИК HSBKKZKX, KБe 14, 

ИИК KZ146010005000000001 банктік шотына аудару арқылы 2019 

жылғы 31 желтоқсанынан кешіктірмей банктік аударым арқылы 

төленеді; 

– дивидендтерді төлеуді бастау күні: осы шешім қабылданған күн. 

4 
иные сведения при необходимости Решения приняты единственным акционером АО "Дочерняя организация 

Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" – Советом директоров 

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" как органом, обладающим 

правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего 

собрания акционеров. 

қажет болған кезде өзге де мәліметтер Шешімдер акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне кіретін 

мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқығы бар органы ретінде 

"Қазақстан Халық банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" АҚ-ң жалғыз 

акционері «Казакстан Халык жинак банкi» АҚ-ның Директорлар кеңесімен 

кабылданды.   

 


