
Информация о решениях, 

принятых единственным акционером акционерного общества 

Акционерное общество "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 

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 

19.03.2019 

  

эмитент акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы 

жиналысын өткізу күні/эмитент 

жалғыз акционердің 

(қатысушының) шешім қабылдаған 

күні 

  

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 

1. О заключении между Банком и акционерным обществом "Дочерняя 

организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" договора об 

оказании консультационных услуг в соответствии с ходатайством 

Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 марта 

2019 года №245). 

2. О заключении между Банком и акционерным обществом "Дочерняя 

организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" соглашения 

о возмещении расходов в соответствии с ходатайством Правления 

Банка (протокол заочного заседания Правления  

от 15 марта 2019 года №245). 

эмитент акционерлерінің 

(қатысушыларының) жалпы 

жиналысының күн тәртібіне 

енгізілген мәселелер 

1. Банк Басқармасының (2019 жылғы 15 наурыздан Басқарманың 

сырттай отырысының №245 хаттамасы) қолдаухатына сәйкес Банк пен 

"Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" 

акционерлік қоғамы арасындағы консультациялық қызметтер көрсету 

туралы шартты жасау туралы.                                                                                                                     

2. Банк Басқармасының (2019 жылғы 15 наурыздан Басқарманың 

сырттай отырысының №245 хаттамасы) қолдаухатына сәйкес Банк пен 

"Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" 

акционерлік қоғамы арасындағы шығыстарды өтеу  туралы келісімді 

жасау туралы. 

4 решения, принятые общим 

собранием акционеров 

акционерного общества 

(участников), с указанием итогов 

(результатов) голосования 

1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня заседания: 

Заключить между Банком и акционерным обществом "Дочерняя 

организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" договор об 

оказании услуг андеррайтера на следующих условиях: информация 

относится к конфиденциальной. 

2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня заседания: 

Заключить между Банком и акционерным обществом "Дочерняя 

организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" соглашение 

о возмещении расходов  на следующих условиях: информация 

относится к конфиденциальной. 



акционерлік қоғам акционерлерінің 

(қатысушыларының) жалпы 

жиналысында қабылданған 

шешімдер, дауыс берудің 

(нәтижелердің) қорытындысын 

көрсетумен 

1. Отырыстың күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылдаған 

шешім: 

Банк пен «Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" 

акционерлік қоғамы арасындағы андеррайтер қызметін көрсету туралы 

шарт келісідей талаптарда жасассын: бұл ақпарат құпия болып 

табылады. 

2. Отырыстың күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылдаған 

шешім: 

Банк пен «Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" 

акционерлік қоғамы арасындағы шығыстарды өтеу туралы келісім 

келісідей талаптарда жасассын: бұл ақпарат құпия болып табылады. 

7 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.   

  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. 

 

 


