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Акциялары зейнетақы активтері

портфеліне орналастырылған эмитент 

акционерлердің жалпы жиналыстарына

БЖЗҚ-ның қатысуы туралы ақпарат (2022 

жылы)

БЖЗҚ Қоғамдық кеңесіне
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БЖЗҚ 2022 жылғы 19 мамырдан 31 қазанға дейінгі кезеңде

компаниялардың 16 жылдық (кезектен тыс) жиналыстарына

қатысты/дауыс берді (процедуралық мәселелер бойынша күн

тәртібімен қоса).

26.08.2013ж. №362ҰБ «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының 

зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару қызметі туралы шарт (4.3.16 тармақ):

"БЖЗҚ зейнетақы активтерінің құрамына кіретін акцияларды басқару кезіндегі корпоративтік

оқиғаларға байланысты мәселелер бойынша акционерлік қоғамды басқаруға қатысады"

Основание для участия/голосования ЕНПФ на собраниях акционеров

Эмитент
БЖЗҚ-ға тиесілі жай

акциялардың/депозитарлық
қолхаттардың үлесі

"Нурбанк« АҚ 0,36%

“Қазақтелеком« АҚ 0,004%

"БАЯН СҰЛУ« АҚ 8,51%

"Кселл« АҚ 7,06%

"KEGOC« АҚ 7,25%

"Банк ЦентрКредит" АҚ 2,71%

"КазТрансОйл" АҚ 2,75%

"Fincraft Resources" АҚ 1,66%

"Атамекен-Агро"АҚ 6,01%

«ForteBank» АҚ 1,03%

"Казатомпром ҰАК" АҚ 5,30%

"Қазақстан халық жинақ банкі"АҚ 0,18%
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БЖЗҚ жай акциялар бойынша 2021 

жылға дивидендтер төлеу/төлемеу 

мәселелері бойынша акционерлердің 

10 жиналысына қатысты/дауыс берді

4 жиналыста

дивиденд төлеу

туралы шешімді

«қолдайды»:

 «Баян-Сұлу» АҚ

 «КЕGOC» АҚ (2021ж. 

дивидендтер)

 «Қазақтелеком» АҚ

 «КЕGOC» АҚ (2022ж. I-

жартыжылдығына

дивидендтер)

1) 4 жиналыста дивиденд төлемеу туралы

шешімге «қарсы»:
 «Нұрбанк» АҚ

 «БанкЦентрКредит» АҚ

 «Fincraft Resources» АҚ

 «Атамекен-Агро» АҚ

2) «Қарсы» (2 жиналыста)

• "ҚазТрансОйл" АҚ жиналысында таза табыстың 19,76%

мөлшерінде дивидендтер төлеу туралы шешім, бұл

Дивидендтік саясатта белгіленген ең төменгі мөлшерден

40% төмен:

• «Халық банкі" АҚ жиналысында Дивидендтік саясат

бойынша ең төменгі мөлшерден (50%) төмен таза табыстың

29,9% мөлшерінде дивидендтер төлеу туралы шешімдер.

"KCELL" АҚ-ның 19.05.2022

жылғы жиналысында өткен

жылдардағы пайданы бөлу

мәселесі 2022 жылдың 2-ші

жартыжылдығына ауыстырылды.

Кейінірек, "КCELL" АҚ

Директорлар кеңесінің 10.11.2022

жылғы шешімі бойынша 2021

жылға дивидендтер төлеу мәселесі

радиожиіліктерге аукцион

нәтижелерін алғанға дейін қайта

кейінге қалдырылды.



Акционерлердің 2022 ж. желтоқсанына жоспарлаған жиналыстары

«KCELL» АҚ есеп комиссиясының құрамы туралы; компанияның
Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 
компанияның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық
ұйымды 2022-2024 жылдарға айқындау туралы.

13.12.2022ж.

2022 жылы нақты алынған дивидендтік сыйақылар туралы

Эмитент Жиналыстың күн тәртібі Өткізетін күні
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Операция 
күні

Операция түрі ҚҚ түрі Эмитент НИН Сомасы ( теңге)

31.12.2021 Дивиденд төлемі Артықшылықты акциялар "Fincraft Resources« АҚ KZ1P54620110 262 977 044

27.05.2022 Дивиденд төлемі Жай акциялар "KEGOC" АҚ KZ1C00000959 958 874 941

11.02.2022 
04.05.2022

Дивиденд төлемі Артықшылықты акциялар "Атамекен-Агро"АҚ KZ1P00000038 1 060 911 178

26.08.2022 Дивиденд төлемі Жай акциялар "БАЯН СҰЛУ"АҚ KZ1C00000165 30 400 000

19.05.2022 Дивиденд төлемі Жай акциялар "КазТрансОйл"АҚ KZ1C00000744 273 560 924

04.08.2022 Дивиденд төлемі Депозитарлық қолхаттар "Казатомпром ҰАК" АҚ US63253R2013 11 819 008 152

22.10.2022 Дивиденд төлемі
Жай акциялар «Қазақстан халық жинақ

банкі" АҚ
KZ000A0LE0S4 245 115 337

Итого (в тенге) 14 650 847 576



НАЗАР САЛЫП 

ТЫҢДАҒАНЫҢЫЗ 

ҮШІН РАХМЕТ!
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