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1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами 

акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің 

жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған 

1 дата проведения совета директоров
15.12.2017

директорлар кеңесін өткізу күні

2 содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку 

дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до 

сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними 

документами акционерного общества

1. О размещении акций акционерного общества «Казахстанский фонд гарантирования 

депозитов».

директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің 

(мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және 

инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес 

жіберіледі

1. «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының 

акцияларын орналастыру туралы.

3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу 

(вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта

1.1. Разместить простые акции АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в 

количестве 107 179 (сто семь тысяч сто семьдесят девять) штук по цене 200 000,00 

тенге (двести тысяч тенге 00 тиын) за 1 (одну) акцию посредством реализации 

Единственным акционером Общества права преимущественной покупки акций.

1.2. Председателю Общества (Когулов Б.Б.) в установленном законодательством 

порядке обеспечить:

1) направление в адрес Единственного акционера Общества письменного уведомления 

с предложением реализовать право преимущественной покупки размещаемых 

простых акций;

2) принятие иных необходимых мер, вытекающих из настоящего решения. 

1.3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген 

мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)

1.1. "Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" АҚ саны 107 179 (бір жүз жеті 

мың бір жүз жетпіс тоғыз) дана жай акциялары бағасы 200 000,00 теңге (екі жүз мың 

теңге 00 тиын) теңге 1 (бір) акция үшін Қоғамның Жалғыз акционеріне басымдықпен 

сатып алу құқығын іске асыру арқылы акциялар орналастырылсын. 

1.2. Қоғамның Төрағасына (Б.Б. Қоғылов) заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) Қоғамның Жалғыз акционерінің мекен-жайына орналастырылатын жай 

акциялардың басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру арқылы сатып алу туралы 

ұсынысымен жазбаша хабарлама бағытталсын;

2) Осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдансын. 

1.3. Осы шешім қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.

4 иные сведения по решению акционерного общества нет

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер жоқ


