
Информация о решениях, 

принятых единственным акционером акционерного общества 

 

Шешімдер туралы ақпарат 

акционерлік қоғамның жалғыз акционері қабылдаған 

 

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

всех заинтересованных лиц, следующую информацию: 

"Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" АҚ барлық мүдделі тұлғаларға 

келесі ақпарат туралы хабарлайды: 

№ 
№ 

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

1 2 3 4 

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 

26.11.2019 

  

эмитент акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы жиналысын 

өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің 

(қатысушының) шешім қабылдаған күні 

  

  время проведения общего собрания 

акционеров (участников) эмитента с / басталу / 

from 

(HH:MM) 

0:00 

Пример / мысал / example: 09:00, 

14:30 эмитент акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы 

жиналысының өткізу уақыты 

место проведения общего собрания 

акционеров (участников) эмитента 

Республика Казахстан, А26МЗК5, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40 

эмитент акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы 

жиналысының өткізу орны 

Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Аль-Фараби д-лы, 40 ү. 

3 вопросы, включенные в повестку дня 

общего собрания акционеров 

(участников) эмитента 

2. Об увеличении количества объявленных простых акций 

АО "Halyk Finance" и изменении вида неразмещенных объявленных 

привилегированных акций АО "Halyk Finance"  

в соответствии с ходатайством Правления АО "Народный Банк 

Казахстана"  (решение Правления Банка по первому вопросу в 

протоколе заседания Правления от 11 ноября 2019 года № 49).  

3. Об обмене размещенных привилегированных акций АО "Halyk 

Finance" на простые акции АО "Halyk Finance", определении условий, 

сроков и порядка такого обмена  

в соответствии с ходатайством Правления АО "Народный Банк 

Казахстана"  (решение Правления Банка по первому вопросу в 

протоколе заседания Правления от 11 ноября 2019 года № 49).  

 

 эмитент акционерлерінің 

(қатысушыларының) жалпы 

жиналысының күн тәртібіне енгізілген 

мәселелер 

2. "Halyk Finance" АҚ жарияланған жай акцияларының санын 

арттыру және "Қазақстан Халық Банкі" АҚ Басқармасының 

қолдаухатына сәйкес (Басқарма отырысының 2019 жылғы 11 

қарашадағы № 49 хаттамасындағы бірінші мәселе бойынша Банк 

Басқармасының шешімі) "Halyk Finance" АҚ орналастырылмаған 

жарияланған артықшылықты акцияларының түрін өзгерту туралы.  



 3 "Halyk Finance" АҚ орналастырылған артықшылықты 

акцияларын "Halyk Finance" АҚ жай акцияларына айырбастау, 

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ Басқармасының қолдаухатына сәйкес 

(Басқарма отырысының 2019 жылғы 11 қарашадағы № 49 

хаттамасындағы бірінші мәселе бойынша Банк Басқармасының шешімі) 

осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін анықтау 

туралы. 

4 решения, принятые общим собранием 

акционеров акционерного общества 

(участников), с указанием итогов 

(результатов) голосования 

2. Решение: 

Увеличить количество объявленных простых акций АО "Halyk Finance" 

(ISIN KZ1С00013135) до 8 000 000 (восемь миллионов) штук и изменить 

вид 14 545 (четырнадцать тысяч пятьсот сорок пять) штук 

неразмещенных объявленных привилегированных акций АО "Halyk 

Finance" (ISIN KZ1С00013135) на простые акции АО "Halyk Finance" 

(ISIN KZ1С00013135) в соотношении 1:1. 

 

3. Решение:  

Утвердить обмен всех размещенных привилегированных акций 

АО "Halyk Finance" (ISIN KZ1С00013135) на простые акции АО "Halyk 

Finance" (ISIN KZ1С00013135), определить следующие условия, сроки и 

порядок такого обмена в соответствии  

с законодательством Республики Казахстан:  

– срок обмена размещенных привилегированных акций 

АО "Halyk Finance" на простые акции АО "Halyk Finance" – не позднее 

31 января 2020 года;  

– коэффициент обмена размещенных привилегированных акций 

АО "Halyk Finance" на простые акции АО "Halyk Finance" – 1 (одна) 

привилегированная акция АО "Halyk Finance" обменивается на N 

простых акций АО "Halyk Finance". 

Расчет обмена акций осуществляется по формулам, определённым  

в решении. 

 

 акционерлік қоғам акционерлерінің 

(қатысушыларының) жалпы 

жиналысында қабылданған шешімдер, 

дауыс берудің (нәтижелердің) 

қорытындысын көрсетумен 

2. Шешім: 

"Halyk Finance" АҚ (ISINKZ1С00013135) жарияланған жай 

акцияларының санын 8 000 000 (сегіз миллион) данаға дейін арттыру 

және "Halyk Finance" АҚ (ISINKZ1С00013135) орналастырылмаған 

жарияланған артықшылықты акцияларының 14 545 (он төрт мың бес 

жүз қырық бес) данасының түрін "Halyk Finance" АҚ 

(ISINKZ1С00013135) жай акцияларына 1:1 қатынасымен (қатынасында) 

өзгерту. 

 

3. Шешім: 

"Halyk Finance" АҚ (ISINKZ1С00013135) барлық орналастырылған 

артықшылықты акцияларын "Halyk Finance" АҚ (ISINKZ1С00013135) 

жай акцияларына айырбастауды бекіту, Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес мұндай айырбастаудың келесі шарттарын, 

мерзімдерін және тәртібін белгілеу: 

– "Halyk Finance" АҚ орналастырылған артықшылықты 

акцияларын "Halyk Finance" АҚ жай акцияларына айырбастау мерзімі – 

2020 жылдың 31 қаңтарынан кешіктірмей; 

– "Halyk Finance" АҚ орналастырылған артықшылықты 

акцияларын "Halyk Finance" АҚ жай акцияларына айырбастау 

коэффициенті – 1 (бір) артықшылықты акция "Halyk Finance" АҚ N жай 

акцияларына айырбасталады. 

Акцияларды айырбастау есебі шешімде айқындалған формулалар 

бойынша жүзеге асырылады. 

 


