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«БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАМА
Алматы қ.

2010 жылғы 22 желтоқсан

«БТА Банкі» Акционерлік қоғамы, орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050051, «Самал-2» ықшам ауданы, Жолдасбеков көш., 97, Директорлар кеңесінің
2010 жылғы 20 желтоқсандағы №12-3 шешіміне сəйкес, Банк акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру бастамашысы «БТА Банкі» АҚ
Директорлар кеңесі болып табылады.
«БТА Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2011 жылғы 9 ақпанда
сағат 11.00 өткізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу сағат 10.00,
Алматы қаласы, «Самал-2» ықшам ауданы, Жолдасбеков көш., 97, А2-Блок, 2-қабат, конференц
зал мекенжайы бойынша жүргізіледі.
«БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқылы Акционерлердің
тізімі 2010 жылғы 20 желтоқсандағы жағдай бойынша жасалды.
«БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлерінің жалпы жиналысының күн тəртібі:
1) «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ листингіне «БТА Банкі» АҚ жəй акцияларын қосу
туралы»;
2) «Люксембург Қор Биржасының листингіне «БТА Банкі» АҚ жəй акцияларымен
шығарылған Депозитарлық қолхаттарды қосу туралы»;
«БТА Банкі» АҚ акционерлерін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының
жұмысына қатысуға шақырамыз. Күн тəртібіндегі жəне акционерлердің жалпы жиналысын өткізу
мəселелеріне қатысты ақпараттармен жəне материалдармен +7 (727) 2 66 72 54; +7 (727) 2
66 72 69 телефондары арқылы танысуға болады.
Кворум жиналмаған жағдайда, қайталама акционерлердің жалпы жиналысы 2011 жылғы
10 ақпанда сағат 11:00, Алматы қ., «Самал-2» ықшам ауданы, Жолдасбеков көш. 97, А2-Блок,
2-қабат, конференц зал мекенжайында өткізіледі. Акционерлерді тіркеудің басталуы – сағат
10.00.
Жеке тұлғалар-Акционерлердің жеке басын куəландыратын құжаты болуы тиіс.
Акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ресімделген
заңды тұлғаның немесе нотариустың мөрімен куəландырылған сенімхатты жəне өкілдің жеке
басын куəландыратын құжатты ұсынуы тиіс.
Акционерлер – заңды тұлғалар «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банктік
қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабының 5-тармағының бірінші
бөлігінің талаптарына жəне 2010 жылғы 28 мамырдағы Кредиторлардың Жалпы жиналысымен
бекітілген Ақпараттық Меморандумның «ҒДҚ бағдарламасы» тарауларының талаптарына
сəйкес олардың акционерлерін (қатысушыларын) тіркелген елінің шарттарын олардың
акционерлері (қатысушылары) сақтауы туралы өтініш ұсынуы тиіс.
Байланысу үшін:
«БТА Банкі» АҚ корпоративтік хатшы көмекшісі
Питулова Ольга Владимировна
+7 (727) 266-72-69, E-mail: o_pitulova@bta.kz
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«БТА Банкі» АҚ Басқарма ұсыныстары
«БТА Банкі» АҚ жəй акцияларының жəне Депозитарлық Қолхаттардың листингі
туралы шешім қабылдау мəселесі
1. «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ листингіне «БТА Банкі» АҚ жəй акцияларын
қосу мəселесін мақұлдау (НИН KZIC34920013)
2. Қайта құрылымдау жоспарына сəйкес 1:500 қатынаспен Люксембург Қор
Биржасының ресми тізіміне Банктің жəй акцияларына шығарылған «БТА
Банкі» АҚ Депозитарлық қолхаттарын қосу мəселесін мақұлдау (ISIN
US05574Y2090 жəне US05574Y1001).
3. «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне ұсыну:
2010 жылғы 24 тамызда күшіне енген «БТА банкі» АҚ Жарғысының 10.4 тармағының
7) тармақшасына жəне 10.5 тармағына сəйкес:
Келесі шешімдерді қабылдау үшін «БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлердің
жалпы жиналысын шақыру:
- «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ листингіне «БТА Банкі» АҚ жəй акцияларын қосу
мəселесін мақұлдау (НИН KZIC34920013);
- Қайта құрылымдау жоспарына сəйкес 1:500 қатынаспен Люксембург Қор
Биржасының ресми тізіміне Банктің жəй акцияларына шығарылған «БТА Банкі»
АҚ Депозитарлық қолхаттарын қосу.
Мөртабан:
«БТА Банкі» АҚ Басқарма қаулысынан үзінді №44-1012-10
КӨШІРМЕ ДҰРЫС
Басқарма Хатшысы (қолы)

4

«БТА Банкі» Акционерлік қоғамы
050051, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., «Самал-2» ықш/ауд.,
Жолдасбеков к-сі, 97
«БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы
«БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі

2010 жылғы 20 желтоқсандағы №12-3 «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
ашық отырысының Хаттамасынан
ҮЗІНДІ
Орналасқан мекенжайы – Алматы қ., «Самал-2» ықш/ауд., Жолдасбеков к-сі, 97.
Күн тəртібі:
4. 2011 жылғы 9 ақпандағы «БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлердің жалпы
жиналысын шақыру жəне кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысының күн
тəртібіне келесі мəселелер қосу туралы:
1) «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ листингіне «БТА Банкі» АҚ жəй акцияларын
қосу туралы;
2) «БТА Банкі» АҚ жəй акцияларына шығарылған Депозитарлық қолхаттарын
Люксембург Қор Биржасының ресми тізіміне қосу туралы.
Күн тəртібінің төртінші мəселесі бойынша ашық дауыс беру нəтижелері бойынша
қатысушылар шешім қабылдады:
1) ««БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру жəне
өткізу туралы»:
- ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 37-бабының талаптарына жəне «БТА
банкі» АҚ Жарғысының 11-бабының 11.2 тармағының 3-тармақшасының талаптарына
сəйкес «БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру;
- «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2011 жылғы 9 ақпанда
сағат 11.00 өткізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу
сағат 10.00, Алматы қаласы, «Самал-2» ықшам ауданы, Жолдасбеков көш., 97, А2Блок, 2-қабат, конференц зал мекенжайы бойынша жүргізіледі.
- «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқылы Акционерлердің
тізімі 2010 жылғы 20 желтоқсандағы жағдай бойынша жасалсын.
- Кворум жиналмаған жағдайда, қайталама акционерлердің жалпы жиналысы 2011
жылғы 10 ақпанда сағат 11:00, Алматы қ., «Самал-2» ықшам ауданы, Жолдасбеков
көш. 97, А2-Блок, 2-қабат, конференц зал мекенжайында өткізіледі. Акционерлерді
тіркеудің басталуы – сағат 10.00
2) Өткізілуі 2011 жылғы 9 ақпанда жоспарланған кезектен тыс акционерлердің
жалпы жиналысының күн тəртібін қалыптастыру туралы.
- Өткізілуі 2011 жылғы 9 ақпанда жоспарланған кезектен тыс акционерлердің жалпы
жиналысының күн тəртібіне келесі мəселерді енгізу:
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1) «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ листингіне «БТА Банкі» АҚ жəй акцияларын қосу
туралы (НИН KZIC34920013);
2) Қайта құрылымдау жоспарына сəйкес 1:500 қатынаспен Люксембург Қор
Биржасының ресми тізіміне Банктің жəй акцияларына шығарылған «БТА Банкі» АҚ
Депозитарлық қолхаттарын қосу туралы (ISIN US05574Y2090 жəне US05574Y1001).
3) Өткізілуі 2011 жылғы 9 ақпанда жоспарланған кезектен тыс акционерлердің
жалпы жиналысына ұсыныстар енгізу туралы.
1) «БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысына «Қазақстан
Қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне (листингіне) «БТА Банкі» АҚ жəй акцияларын қосу үшін
(НИН KZIC34920013) «қолдау» нұсқасымен дауыс беру;
2) «БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлерінің жалпы жиналысына «БТА
Банкі» АҚ Қайта құрылымдау жоспарына сəйкес 1:500 қатынаспен Банктің жəй
акцияларына шығарылған «БТА Банкі» АҚ Депозитарлық қолхаттарын (ISIN
US05574Y2090 жəне US05574Y1001) Люксембург Қор Биржасының ресми тізіміне
(листингіне) қосу үшін «қолдау» нұсқасымен дауыс беруді ұсыну.
«БТА Банкі» АҚ
Корпоративтік хатшы

(қолы)

Орындаушы: Питулова О. Ішкі тел. 7269 (қолы)
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С.Дугашев

«БТА Банкі» Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы, 050051,
Алматы қ., «Самал-2» ықш/ауд.,
Жолдасбеков к-сі, 97
Тел.: 8/727/250-01-00, 250-51-00
Факс: 8/727/ 250-02-24
Телекс: /785/ 251393 ROSA KZ
www.bta.kz

Шығыс 28.12.2010ж. №01-36-2/5810
АО «БТА Банкі» АҚ (Қазақстан)
Акционерлерінің жалпы жиналысының назарына
ҚҰРМЕТТІ АКЦИОНЕРЛЕР!
Осы арқылы Сіздердің назарларыңызға, «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ ресми
тізіміне «БТА Банкі» (бұдан əрі – Банк) АҚ жəй акцияларын қосу жəне
Люксембург Қор Биржасының ресми тізіміне Қайта құрылымдау жоспарына
сəйкес Банктің Депозитарлық қолхаттарын қосу туралы» мəселелерді қарауға
ұсынамыз.
1) Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру негіздемесі.
Банктің кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын Қазақстан Республикасының
«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 37-бабының талаптарына жəне «БТА банкі»
АҚ Жарғысының 11-бабының 11.2 тармағының 3-тармақшасының талаптарына
негізделген 2010 жылғы 20 желтоқсандағы №12-3 «БТА Банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің шешіміне сəйкес шақырылды.
«БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын
«БТА Банкі» АҚ Жарғысының 10-бабының 10.4-тармағындағы 7-тармақшаның
талаптарына негізінде шақырды, осыған сəйкес Банк акцияларының немесе базалық
активі Банк акциялары болып табылатын өнімді бағалы қағаздарының листингі немесе
ерікті листингтен шығару туралы шешім қабылдау мəселесі Акционерлердің жалпы
жиналысының ерекше құзыретіне жатады.
2) Мəселенің мəні.
2010 жылғы 4 маусымда Қазақстан Республикасының қаржы нарығын жəне қаржы
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау агенттігімен келісілген жəне 2010 жылғы 1 шілдеде
Алматы қаласының Мамандандырылған қаржы сотымен бекітілген 2010 жылғы 1
мамырдағы
Ақпараттық
меморандумда
(келесі
өзгерістерімен
жəне
толықтыруларымен) мазмұндалған Қайта құрылымдау жоспарына (бұдан əрі – Қайта
құрылымдау жоспары) сəйкес Банктің қосымша шығарылған жəй акциялары жəне
Депозитарлық Қолхаттары Қайта құрылымдау жоспарына сəйкес Банктің əрекет етуші
кредиторлары арасында шығарылғандығы жəне бөлінгендігі, белгілі.
Қайта құрылымдау жоспарына сəйкес Банктің кредиторлары арасында бөлінген Банктің
Депозитарлық Қолхаттары «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ листингтіне қосылуы
жəне/немесе мерзімде Қайта құрылымдау мерзімінен (2010 жылғы 26 тамыз) бастап
алты айдан кешіктірмей қор биржасымен мақұлдануы тиіс.
2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы
туралы» заңының 22.1-бабының 4) тармақшасының талаптарына сəйкес акцияларды,
сонымен қатар акционерлік қоғамның бастамасы бойынша немесе қатысуымен
шығарылған жəне базалық активтері осы акционерлік қоғамның акциялары болып
табылатын өнімді бағалы қағаздарды орнықтырған кезде, осы акциялар листингтің ең
жоғары немесе одан кейінгі жоғары санаты бойынша қор биржасының тізіміне енгізілуі
тиіс.
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Қазақстан қор биржасының листингіне ұсынылады:
Банктің жəй акциялары (НИН KZ1C34920013).
Люксембург қор биржасының листингіне ұсынылады:
Банктің Депозитарлық қолхаттары Reg S - ISIN US05574Y2090
Депозитарлық қолхаттар 144A- ISIN US05574Y1001
Reg S жəне 144А депозитарлық қолхаттар Қайта құрылымдау Жоспарына сəйкес 1:500
қатынаспен Банктің жəй акцияларына шығарылды. (Банктің жəй акцияларына
Депозитарлық қолхаттардың белгіленген қатынасын растайтын Ақпараттық
меморандумның үзінді бетін қоса ұсынамыз).
«БТА Банкі» АҚ Басқармасымен 2010 жылғы 10 желтоқсанда осы мəселе қаралды жəне
келесі шешімдерді қабылдау үшін «БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлердің жалпы
жиналысын шақыру бойынша Директорлар кеңесінің ұсыныстарын енгізу туралы шешім
қабылданды:
- «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне Банктің жəй акцияларын қосу мəселесін
мақұлдау (НИН KZIC34920013);
- Люксембург Қор Биржасының ресми тізіміне қосу туралы;
- Қайта құрылымдау жоспарына сəйкес 1:500 қатынаспен Люксембург Қор Биржасының
ресми тізіміне Банктің жəй акцияларына шығарылған Банктің Депозитарлық
қолхаттарын (ISIN US05574Y2090 жəне US05574Y1001) қосу туралы.
Директорлар кеңесімен 2010 жылғы 10 желтоқсанда осы материал қаралды жəне №123 «БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тəртібі
бойынша келесі ұсыныстарды енгізу туралы шешім қабылданды:
1) «БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысына «Қазақстан Қор
Биржасы» АҚ ресми тізіміне (листингіне) «БТА Банкі» АҚ жəй акцияларын қосу үшін
(НИН KZIC34920013) «Қолдау» нұсқасымен дауыс беруді ұсыну;
3) «БТА Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлерінің жалпы жиналысына «БТА Банкі» АҚ
Қайта құрылымдау жоспарына сəйкес 1:500 қатынаспен Банктің жəй акцияларына
шығарылған «БТА Банкі» АҚ Депозитарлық қолхаттарын (ISIN US05574Y2090 жəне
US05574Y1001) Люксембург Қор Биржасының ресми тізіміне (листингіне) қосу үшін
«қолдау» нұсқасымен дауыс беруді ұсыну.
Жоғарыда айтылғандардың негізінде, «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің Жалпы
жиналысынан келесі шешімдерді қабылдауын сұраймыз:
1)
«Қазақстан Қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне Банктің жəй акцияларын қосу
мəселесін мақұлдау;
2)
Қайта құрылымдау жоспарына сəйкес 1:500 қатынаспен Люксембург Қор
Биржасының ресми тізіміне Банктің жəй акцияларына шығарылған Банктің
Депозитарлық қолхаттарын (ISIN US05574Y2090 жəне US05574Y1001) қосу ды
мақұлдау.
Қосымша:
1) Банк Басқармасы отырысының 2010 жылғы 10 желтоқсандағы №44 хаттамасы.
2) «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 20 желтоқсандағы № 12-3
шешімі.
2) Таныстыру.
3) Банк Жарғысынан үзінді: 10.4 т. 7-тармақшасы, 10.5-т., 11-баптың 11.2 т. 3тармақшасы.
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4) Депозитарлық қолхаттар листингінің қажеттілігін жəне олардың Банктің шығарылған
жəй акцияларына қатынасын анықтау бойынша Ақпараттық Меморандумнан үзінді.
6) 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар
нарығы туралы» заңының 22.1-бабының 4) тармақшасынан үзінді.

Басқарма Төрағасы

(қолы)

Ə.Ғ.Сəйденов

Басқарма Төрағасының орынбасары

(қолы)

Б.М.Өтемұрат

Капиталмен операциялар жүргізу
жəне кастодиалды қызметтер көрсету
басқармасының бастығы

(қолы)

Р.К.Сугурбекова

Орындаушы: Кульчембаева А.
Тел.: 261 89 53 (ішкі 2953)
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Депозитарлық қолхаттар листингінің қажеттілігін жəне олардың Банктің
шығарылған жəй акцияларына қатынасын анықтау бойынша Ақпараттық
Меморандумнан үзінді
ҒДҚ бағдарламасы
Банк Қайта құрылымдау күніне дейін ҒДҚ Бағдарламасын белгілейді. ҒДҚ Қайта құрылымдау
мерзімінен бастап Euroclear, Clearstream жəне DTC айналыста болуы тиіс. Банк ҒДҚ Қайта
құрылымдау мерзімінен бастап алты айдың ішінде Бекітілген Валюталық Биржасында ҒДҚ
листингін қамтамасыз етеді.
Қайта құрылымдау мерзімінде немесе оған дейінгі мерзімде Банк, онымен Қайта құрылымдау
Пакетінің талаптарына сəйкес Қайта құрылымдау күнінде Акциялар мен ҒДҚ бөлінуге жататын
талаптарды сақтау үшін Акцияларды жəне ҒДҚ Самұрық-Қазынаның пайдасына шығарады.
Қайта құрылымдау мерзімінде немесе оған дейінгі мерзімде, Акцияларды шығарғаннан кейін
Самұрық-Қазына (і) Қазақстандық емес Резиденттің Акциялары бойынша өтеуді ұсынатын ҒДҚ
Бағдарламасы бойынша Депозитардың (ҒДҚ орнына алуға қойылатын талаптар
нысандарындағы Қазақстанның резидент еместерімен таңдап алынған (Қазақстанның резидент
емес тұлғасымен таңдап алынған акциялар болып табылатын) акциялар мөлшерін
есептемегенде), жəне (іі) Қазақстандық резиденттердің Акциялары бойынша Өтеуді ұсынатын
Қайта құрылымдау Пакеті бойынша Акцияларға құқылы Қазақстанның резиденттері болып
табылатын қайта құрылымдау бойынша Кредиторлардың, жəне (ііі) ҒДҚ орнына Акцияларды,
Резидент еместердің таңдауы бойынша Акцияларды алуға қойылатын талаптар нысандарында
таңдап алған Қайта құрылымдау пакеттері бойынша Акцияларға/ҒДҚ құқылы Қазақстанның
резиденттері болып табылмайтын Қайта құрылымдау бойынша Кредиторлардың пайдасына
Кредиторлармен Қайта құрылымдау бойынша Кредиторлармен (немесе Депозитармен (немесе
Кастодианмен)) шегерілетін Банк акцияларының жалпы сомасы Банктің акционерлік
капиталының 18,5 пайызын құрайтын мөлшерде толығымен төленген ретінде Акциялардың
жеткілікті мөлшерін Банкке аударады.
Қайта құрылымдау кезінде Акцияларды жəне ҒДҚ бөлу
Банктің Акцияларын алғаннан кейін Депозитар, Қазақстанның резиденттері емес Қайта
құрылымдау бойынша əрбір Кредитор осындай Қайта құрылымдау бойынша Кредиторға тиесілі
Акцияларды конверсиялау берешегінің сомасына тең мөлшерде ҒДҚ алу үшін 1 мен 2 Үлкен
пакеттер жəне 2 Кіші пакет бойынша (өздерінің Талап ету нысандарында ҒДҚ орнына
Акцияларды алмаған) тиісті Акцияларды алуға құқылы, Қазақстанның резиденттері емес Қайта
құрылымдау бойынша Кредиторларға өтеусіз ҒДҚ шығарады.
Қайта құрылымдау кезінде Банк, осындай Қайта құрылымдау бойынша Кредиторға тиесілі
Акцияларды конверсиялау берешегінің сомасына тең мөлшерде есептелген Акциялардың
кейбір мөлшерін əрқайсысы алу үшін Қазақстандық резиденттерінің Акциялары жəне Қайта
құрылымдау бойынша Кредиторларға ҒДҚ орнына Акцияларды алатын Қазақстандық
Резиденттер еместердің Акциялары бойынша Өтеу сомасын аударады.
Қайта құрылымдау Кредиторларына ҒДҚ шығарылатын Акциялардың жиынтықты сомасы
Қосымша Ақпараттық Меморандум күнінде шамамен, 7 735 470 493 Акцияларды құрайды, 1
жəне 2 Үлкен пакеттер бойынша Банктің акционерлік капиталының 14 пайызын, 2 Кіші пакет
бойынша Банктің акционерлік капиталының 4,5 пайызын құрайды. Əрбір ҒДҚ 500 Акцияларды
ұсынады. Қайта құрылымдау бойынша Кредиторларға шығарылатын Акциялар жəне ҒДҚ
бойынша берілген сандар келесі ережелерге негізделеді: (і) 1 жəне 2 Үлкен пакеттерге бөлінген
Қайта құрылымдау бойынша барлық кредиторлар Қазақстанның резиденттері болып
табылмайды; (іі) 2 Кіші пакетке бөлінген Қайта құрылымдау бойынша барлық кредиторлар
Қазақстанның резиденттері болып табылмайды жəне (ііі) Қазақстанның барлық резидент
еместері ҒДҚ таңдайды, сондықтан олар өзгертуге жатады. Миноритарлы Акционердің Қалдық
пайызын қайта құрылымдағаннан кейін шамамен 0,02 пайызды құрайды.
Депондалған акциялар бойынша ҒДҚ ұстаушыларының құқықтары
Төменде ҒДҚ Бағдарламасы бойынша ҒДҚ ұстаушыларының құқықтары ұсынылған. Депозиттік
Келісім, сонымен қатар ҒДҚ шарттары мен ережелері осы Ақпараттық Меморандумға толықтыру
ретінде ұсынылады жəне төменде ұсынылған ақпарат барлық жағдайларда реттеледі жəне
Депозиттік келісім шарттарына ауыстырылады.
Акцияларды алу құқығы
ҒДҚ кез келген ұстаушы есептен шығаруды талап етеді, ал Депозитар осындай ҒДҚ
ұстаушысына тиесілі ҒДҚ қатысы бар Депондалған Акцияларды есептен шығаруы тиіс. Осындай
ҒДҚ ұстаушысы тиісті ҒДҚ өтеу сомасы бойынша дəлел ұсынуға міндетті.
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«БТА Банкі» АҚ Жарғысынан үзінді
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жəне
қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау агенттігімен
Төраға (Төраға орынбасары)
(қолы) М.Б.Байсынов
2010 жылғы «11» тамыз

«БТА Банкі»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

«БЕКІТІЛДІ»
«БТА Банкі» АҚ
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының
2010 жылғы «22» маусымдағы №56 Хаттамасы

Қазақстан Республикасы
Алматы қ.
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«БТА Банкі» АҚ Жарғысынан үзінді
1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе
егер Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан
жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Банктің Директорлар кеңесіне
акционерлердің Жалпы жиналысының күн тəртібіне қосымша мəселелерді енгізуді
ұсынуға;
3) Банктің Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
4) аудиторлық ұйымнан өз есебінен Банктің аудитін өткізуді талап етуге.
8.4. Акционерлер АҚ туралы заңмен жəне осы Жарғымен қарастырылған басқа да
құқықтарға ие бола алады.
8.5. Банк Акционері міндетті:
1) акцияларды төлеуге;
2) Банк тіркеушісін жəне сол Акционерге тиесілі акциялардың номиналды
ұстаушысын Банктік акция ұстаушыларының реестрін жүргізуге
қажетті
мəліметтердің өзгеруі туралы он күннің ішінде хабардар етуге;
3) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен
қорғалатын өзге құпияларды құрайтын ақпараттарды жарияламауға;
4) АҚ туралы заңға жəне Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілеріне
сəйкес өзге міндеттемелерді орындауға.
9-бап.
Банктің басқару органдары
9.1. Банк органдары болып табылады:
- жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы - Директорлар кеңесі;
- атқарушы орган - Басқарма;
- бақылау органдары – Ішкі аудит қызметі, Комплаенс қызметі.
10-бап.
Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы
10.1. Банк жыл сайын жылдық Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.
Жылдық жиналыстан басқа, Акционерлердің жалпы жиналыстары кезектен тыс
жиналыстар болып табылады.
10.2. жылдық Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының
заңнамасымен қарастырылған мерзімде жүргізіледі.
10.3. Жылдық Акционерлердің жалпы жиналысында:
1) Банктің жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
2) өткен қаржы жылы үшін Банктің таза кірісін бөлу тəртібі жəне бір жəй акцияға
есептелген дивиденд мөлшері анықталады;
3) Банк əрекеттеріне акционерлердің жəне оның лауазымды тұлғаларының назар
аударуы туралы мəселе қаралады жəне оны қарау қорытындылары анықталады.
Директорлар кеңесінің төрағасы Банк акционерлеріне Директорлар кеңесінің жəне
Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері жəне құрамы туралы
хабарлайды.
Жылдық Акционерлердің жалпы жиналысы шешімді қабылдауы Акционерлердің
жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мəселелерді қарайды.
10.4. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мəселелер
жатады:
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1) Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда
бекіту;
2) Корпоративтік басқару кодексін бекіту, жəне оған өзгертулер жəне
толықтырулар енгізу;
3) Банкті еркімен қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, түрлені
арқылы) немесе тарату;
4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің
орнықтырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту
туралы
шешім
қабылдау;
5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау, сонымен қатар оларды өзгерту
шарттарын жəне тəртібін анықтау;
6) Банкпен орнықтырылған акцияларды жəне Банктің бастамасы бойынша өзге
бағалы қағаздарды сатып алу туралы жəне сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
7) Банк акцияларының немесе базалық активі Банк акциялары болып табылатын
туындылы бағалы қағаздардың листингі немесе ерікті делистинг туралы шешім
қабылдау;
8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның
мүшелерін тағайындау жəне мерзімнен бұрын өкілеттіктерін тоқтату, сонымен
қатар Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақылардың мөлшерін жəне
оны төлеудің шарттарын белгілеу;
9) Банк аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау («Deloitte & Touche»,
«Ernst and Young», «KPMG» немесе «PriceWaterhouseCoopers» арасынан);
10) санақ
комиссияның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның
мүшелерін тағайындау жəне мерзімнен бұрын өкілеттіктерін тоқтату;
11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
12) есеп берілген қаржы жылы үшін Банктің таза табысын үйлестірудің тəртібін
бекіту, жəй акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жəне
жыл қорытындысы бойынша Банктің бір жəй акциясына қатысты дивидендтің
мөлшерін бекіту;
13) АҚ туралы заңмен қарастырылған жағдайларда Банктің жəй немесе
артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
14) Осы Жарғының 13-бабында қарастырылған жағдайларда мəмілелер жасау
туралы шешім қабылдау;
15) Егер өзгеріс қаржы жағдайын, Банк қызметінің шарттарын немесе нəтижелерін
нашарлатса, Банктің шаруашылық қызметін маңызды өзгерту сипаты жəне ауқымы
туралы шешім қабылдау, соның ішінде: (а) Банк активтерінің жалпы құнын Банк
активтерінің жалпы мөлшерінің он пайызынан асатын сомаға төмендету, немесе (б)
қаржы жылында Банктің таза табысының жалпы мөлшерін тиісті жылдың Банктің
бизнес жоспарына сəйкес осындай табыстың жоспарлы мөлшерімен салыстырғанда
Банктің жалпы таза табысының он пайызынан артық сомаға азайту;
16) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің акционерлерге
хабар беруінің түрін белгілеу жəне ондай хабарламаны бұқаралық ақпарат
құралдарында орнықтыру туралы шешім қабылдау;
17) Банк акцияларды сатып алатын кезде олардың құнын белгілеу əдістемесіне
енгізілген өзгерістерді бекіту (əдістеме құрылтай жиналысымен бекітілмесе, əдістемені
бекіту);
18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту;
19) «алтын акцияны» енгізу жəне жою;
20) бекітілуі Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған Банктің
ішкі нормативтік құжаттарын бекіту;
21) Банкпен кредиторларға берешекті төлеу мораториясын енгізу, олармен
төлемдердің мерзімін ұзарту туралы келісім, сондай-ақ, Директорлар кеңесімен
қабылданатын Банкті қайта құрылымдау туралы шешімінен басқа, Банктің оның
ақшалай міндеттемелері бойынша кредиторлардың талаптарын толық көлемде
қанағаттандыру қабілетсіздігіне байланысты кредиторлармен өзге де келісімдер жасау
туралы шешімдер қабылдау;
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22) Банктің маңызды еншілес ұйымын ерікті тарату туралы шешім қабылдау
(Банктің маңызды еншілес ұйымы активтерінің жалпы мөлшері немесе пайдасының
мөлшері (салық төлегенге дейінгі) біріктірілген негізде Банктің активтер құнының
жалпы мөлшерінің немесе пайда мөлшерінің бес немесе одан артық пайызын құрайтын
еншілес ұйым болып табылады);
23) Банктің барлық активтерінің бес жəне одан артық пайызын құрайтын Банк
активтерінің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Банктің өзге заңды
тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
24) Шешім қабылдауы АҚ туралы заңмен жəне Жарғымен Акционерлердің жалпы
жиналысының құзыретіне жатқызылған өзге мəселелер.
10.5. Осы
Жарғының 10.4-тармағының 1)-9), 14)-15) жəне 21)-23)
тармақшаларында көрсетілген мəселелер бойынша Акционерлердің жалпы
жиналысының шешімі Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының біліктілік
көпшілігімен қабылданады. Біліктілік көпшілігі Банктің дауыс беретін акцияларының
жалпы санының төрттен үш мөлшерін құрайды.
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күні Банктің жəй акцияларының бес
пайызынан кем емес мөлшері ҒДҚ-ға тиесілі болса, жəне осыған орай дауыс беруде
Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы осындай ҒДҚ
ұстаушыларының біреуі қатысса (жеке өзі, сырттай немесе өкілі арқылы), онда осы
Жарғының 10.4 тармағының 1)-9), 14)-15) жəне 21)-23) тармақшаларында көрсетілген
мəселелер бойынша шешім қабылдау үшін дауыс беруге қатысатын ҒДҚ тиесілі Банктің
дауыс беретін акцияларының жалпы санының үштен екі мөлшерімен шешімді мақұлдау
талап етіледі. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беруге Банктің жəй
акцияларын иемденетін ҒДҚ ұстаушыларының ең болмаса біреуі қатыспаса (жеке,
сырттай немесе өкіл арқылы), онда аталмыш мəселелер бойынша шешімдер Банктің
дауыс беретін акцияларының жалпы санының біліктілік көпшілігімен қабылданады.
Өзге мəселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауыс
беруге қатысатын Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының жəй көпшілік
дауысымен қабылданады.
Осы
10.5
тармақта
мазмұндалған
өзге
ережелерге
қарамастан,
Миноритарияларды Қорғау күні аяқталғаннан кейінгі келесі күннен бастап Жарғыға
өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа редакцияда бекіту туралы шешім АҚ
туралы Заңмен анықталған Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы мөлшерінің
білікті дауыс көпшілігімен қабылданады. 10-баптың мақсаттары үшін: (1)
«Миноритарияларды Қорғауды Аяқтау күні» келесі күндердің ең кеш мерзімі саналады:
(а) Қайта құрылымдау мерзімінен кейін 3 (үш) жыл өткеннен кейінгі күн немесе (б)
(Қайта құрылымдау мерзімінен бастап 6 (алты) айдың ішінде ҒДҚ листинг жүргізілмесе)
ҒДҚ Еуропалық Экономикалық Аймақтың кез келген ел-қатысушыларында бекітілген
қор биржасындағы листингке жіберетін мерзім; (2) «Қайта құрылымдау күні» Банк
кредиторларының басқару комитеті Банкке Банктің қайта құрылымдау қатысындағы
алдын ала шарттарының сақталуы туралы хабарлайтын уақыт пен мерзімнен кейін 10
(он) жұмыс күнінен кейінгі күнді білдіреді; жəне (3) «ҒДҚ» Банктің қайта құрылымдау
аясында кредиторлардың пайдасына Банкпен шығарылған жəне орнықтырылған
ғаламдық депозитарлық қолхаттарды білдіреді.
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10.30. Дауыс беру қорытындылары дауыс беру процедурасы жүргізілген
Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады. Акционерлердің жалпы
жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нəтижелері
акционерлерге Жарғымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында оларды
жариялау немесе əрбір акционерге Акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін
он күннің ішінде жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.
10.31. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналысты жапқаннан кейін
үш жұмыс күннің ішінде жасалуы жəне қол қойылуы тиіс. Хаттамада көрсетілетін
міндетті мəліметтер тізімі жəне оған қол қою тəртібі АҚ туралы заңмен анықталады.
10.32.
Акционерлердің
жалпы
жиналысының
хаттамасы
дауыс
беру
қорытындылары туралы хаттамамен, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу жəне
дауыс беру құқығын беретін сенімхаттармен жəне хаттамаға қол қоюдан бас тарту
себептерін жазбаша түсіндірмелермен бірге тігіледі. Аталмыш құжаттар Басқармамен
сақталады жəне кез келген уақытта танысу үшін акционерлерге ұсынылады.
Акционердің талабы бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының
көшірмесі ұсынылады.

11-бап.
Банктің Директорлар кеңесі
11.1. АҚ туралы Заңмен жəне осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының
ерекше құзыретіне жатқызылған мəселелерді шешуден басқа, Директорлар кеңесі –
Банкт қызметінің жалпы басқарылуын жүзеге асыратын Банк органы.
11.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мəселелер жатады:
1)
Банк қызметінің басты бағыттарын (стратегияларын) анықтау жəне бекіту;
2)
егер осындай өзгерістер нəтижесінде Банкпен оның есептік жəне қаржылық
саясатын жүзеге асыру тəртібі өзгеретін болса (резервілеу жəне есептен шығару
қатысында), Банктің ішкі құжаттарына өзгерістер енгізу;
3)
акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру
туралы шешім қабылдау;
4)
акцияларды орнықтыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялардың саны
шегінде орнықтырылатын (сатылатын) акция мөлшері, оларды орнықтыру (сату) тəсілі
мен бағасы, өзге бағалы қағаздарды, Банк акцияларына айырбасталатын бағалы
қағаздарды, опциондарды, сонымен қатар базалық активі Банктің акциялары болып
табылатын, сондай-ақ, мақұлдануы осы келісімдерге байланысты туындылы бағалы
қағаздарды орнықтыру (сату) туралы шешім қабылдау;
5)
Банктің жəй немесе артықшылықты акциялар эмиссиясының проспектісін
мақұлдау;
6)
Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту,
7)
Банктің облигациялары мен туынды бағалы қағаздары шығарылымының
шарттарын анықтау;
8)
Басқарманың құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасын
жəне мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын
тоқтату;
9)
Басқарма Төрағасының жəне мүшелерінің жалақыларының мөлшерін жəне
жалақы төлеу шарттарын анықтау, сонымен қатар аталмыш тұлғалармен еңбек
шарттарын жасау жəне бұзу жəне олармен жасалған еңбек шарттарына өзгерістер
енгізу туралы шешім қабылдау.
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2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар
нарығы туралы» заңының 22.1-бабының 4) тармақшасынан үзінді
22-1-бап. Шет мемлекеттiң аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды
шығарудың жəне орналастырудың шарттары мен тəртiбi
1. Ұйым - Қазақстан Республикасының резидентi уəкiлеттi органның тиiстi рұқсаты
болған кезде ғана мынадай негiзгi шарттар сақталған жағдайда шет мемлекеттiң
аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды жүзеге асыруға құқылы:
1) Қазақстан Республикасының осы резидентi бұрын шығарған эмиссиялық бағалы
қағаздар Қазақстан Республикасының аумағында қызметiн жүзеге асыратын қор
биржасының тiзiмiне енгiзiлген болса;
2) шығарылымын уəкiлеттi орган тiркеген облигацияларды орналастыру кезiнде:
осы облигациялар уəкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген
қор биржасы тiзiмiнiң санаттарына енгiзiлуге тиiс;
осы облигацияларды шет мемлекет аумағында орналастыру басталғанға дейiн
олар, тиiстi бағалы қағаздар рыногына тəн ықтимал ерекшелiктер ескерiле отырып,
Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында сатып
алуға ұсынылған болуға тиiс, ал ұсыну кезiндегi осы облигацияларды орналастыру
бағасын айқындаудың шарты оларды шет мемлекет аумағында орналастыру кезiндегi
шарттарымен бiрдей болу керек;
3) шығарылымы шет мемлекеттiң заңдарына сəйкес тiркелген облигацияларды
орналастыру кезiнде:
осы облигациялар бойынша қор биржасының оларды уəкiлеттi органның
нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген қор биржасы тiзiмiнiң санаттарына енгiзуге
келiсiмi алынуға тиiс;
осы облигацияларды шет мемлекет аумағында орналастыру басталуымен бiр
мезгiлде олар, тиiстi бағалы қағаздар рыногына тəн ықтимал ерекшелiктер ескерiле
отырып, Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында
сатып алу үшiн ұсынылуға тиiс, ал ұсыну кезiндегi осы облигацияларды орналастыру
бағасын айқындаудың шарты оларды шет мемлекет аумағында орналастыру кезiндегi
шарттарымен бiрдей болу керек;
4-тармақшаға ҚР 05.06.06ж. №146-ІІІ (ескі ред. қараңыз) заңына; ҚР 19.02.07ж.
№230-ІІІ (ескі ред. қараңыз) заңына сəйкес өзгерістер енгізілді.
4) акцияларды, сондай-ақ акционерлiк қоғамның бастамасы бойынша немесе оның
қатысуымен шығарылатын жəне базалық активтерi осы акционерлiк қоғамның
акциялары болып табылатын туынды бағалы қағаздарды орналастыру кезiнде:
осы акциялар уəкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген қор
биржасы тiзiмiнiң санаттарына енгiзiлуге тиiс;
қоғамның уəкiлеттi органының акцияларды орналастыру туралы шешiмi осы
акциялардың жалпы санының кемiнде жиырма процентi Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар рыногында сатып алуға ұсынылуға тиiс деген шартты қамтуы қажет.
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында сатып алу үшiн ұсынылуға
тиiс акциялардың саны, егер осындай сан осы акцияларды басым сатып алу құқығын
iске асырудың нəтижесi болса, орналастырылатын акциялардың жалпы санының
жиырма процентiнен кем болуы мүмкiн;
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«БТА Банкі» АҚ Акционерлеріне
Ғаламдық Депозитарлық Қолхаттар Ұстаушыларына
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ҚҰРМЕТТІ «БТА БАНКІ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІ, ҒАЛАМДЫҚ ДЕПОЗИТАРЛЫҚ
ҚОЛХАТТАРДЫҢ ҰСТАУШЫЛАРЫ!!
Осы арқылы, 2011 жылғы 9 ақпанда шақырылған «БТА Банкі» АҚ кезектен тыс
акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін Қазақстан Республикасының заңнама
талаптарына сəйкестендіру мақсатында келесі міндетті талаптардың сақталуын
хабарлаймыз:
1. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заң талаптарына
сəйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге мəліметтері «Орталық Бағалы
қағаздар Депозитары» АҚ (Қазақстан Республикасы) ашылған
акционерлердің
жиналысына қатысуға ниеті бар акционерлер жіберіледі, бұл»БТА Банкі» АҚ акцияларына
шығарылған Ғаламдық Депозитарлық Қолхаттардың Ұстаушылары туралы мəліметтер
акционерлердің реестрінде көрсетілу керектігін қарастырады.
Мəліметтері акционерлердің реестрінде көрсетілмеген жəне «Орталық Бағалы
қағаздар Депозитары» АҚ есепке алу жүйесінде тіркелмеген Ғаламдық Депозитарлық
Қолхаттардың ҰстаушыларЫ Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге
жіберілмейді.
2. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сəйкес,
акционерлердің жиналысында акционерлердің мүдделерін уəкілетті өкіл ұсынатын
жағдайда, акционердік өкілі Санақ комиссиясына акционерлердің жалпы жиналысына
қатысу жəне күн тəртібінің мəселелеріне қатысты дауыс беру бойынша өкілеттіктерін
растайтын құжатты ұсынуы тиіс екендігін хабарлаймыз. Осындай құжат ретінде заңды
тұлғаның мөрімен куəландырылған сенімхат немесе акционер мен оның өкілі арасында
жасаолған шарт қабылданады. Осыған байланысты, аталмыш құжаттар орыс тілінде
аударылуы жəне апостильденуі тиіс.
Аталмыш шараларды сақтау, акционерлер ретінде Сіздердің мүдделеріңізді
қорғауға жəне Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын сақтауға, сонымен қатар
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес келмейтін акционерлердің жалпы
жиналысын өткізу жəне дауыс беру қорытындыларын жасау белгісін жоюға бағытталған.
Құрметпен,
Басқарма Төрағасы

(қолы)

Ə.Ғ.Сəйденов

Корпоративті хатшы

(қолы)

С.М.Дугашев

«БТА Банкі» АҚ акционерлер үшін мəліметтер
Құрметті акционерлер!
І. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы «Қазақстан
Республикасындағы банктер жəне банктік қызметтер туралы» (əрі қарай – Банктер туралы
Заң) заңның 17-бабының 5-тармағына жəне Ақпараттық меморандумның «Акционерлік
капиталдың жəне қазақстандық заңнаманың белгіленген сұрақтарының сипаттамасы»
тарауына сəйкес, Оффшорлық аймақтарда тiркелген заңды тұлғалар немесе оффшорлық
аймақтарда тiркелген аффилиирлендiрiлген тұлғалары бар заңды тұлғалар, немесе
уəкiлеттi орган тiзбесiн белгiлейтiн, оффшорлық аймақтарда тiркелген заңды тұлғалардың
қатысушылары (құрылтайшылары, акционерлерi) болып табылатын жеке тұлғалар
Қазақстан Республикасының резидент-банктерiнiң дауыс беретiн акцияларын тiкелей
немесе жанама иелене жəне (немесе) пайдалана жəне (немесе) оған билiк ете алмайды.
Осыған байланысты, уəкілетті органмен1 бұрын белгіленген оффшорлы аймақтар
тізбесінің күші жойылғандығын хабарлаймыз.
Оффшорлы аймақтардың жаңа тізбесі Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын
жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау агенттік Басқармасының 2008 жылғы 2
қазандағы №145 «Банктік жəне сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығының кəсіпқой
қатысушыларының қызметі жəне бағалы қағаздар нарығында лицензияланған өзге
қызметтер түрлері, жинақтау зейнетақы қорларының жəне акционерлік инвестициялық
қорлардың қызметтеріне арналған оффшорлы аймақтар тізбесін бекіту туралы»
қаулысымен бекітілген жəне осы мəліметтердің №1 Қосымшасында ұсынылған. Сонымен
қатар, аталмыш қаулының 4-тармағына сəйкес оффшорлы аймақтардың аумағында
тіркелген қаржы ұйымдарының акционерлері 2009 жылғы 1 сəуірге дейін өзінің қызметін
қаулы талаптарына сəйкестендіруі тиіс екендігін хабарлаймыз.
II. Сонымен қатар, «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банктік қызметтер
туралы» заңның 17-бабы келесі редакциядағы 5-1 тармағымен толықтырылды2:
«5-1. Акционерлердiң жалпы жиналысына қатысатын акционер, егер оның өз
акционерлерiнiң (қатысушылардың) тiркелген елi туралы ақпарат банкте жоқ болса,
өтiнiштi табыс етедi, онда осындай акционерлердiң (қатысушылардың) осы баптың 5тармағы бiрiншi бөлiгiнiң талаптарын орындағаны туралы көрсетедi.
Көрсетiлген өтiнiштi табыс етпеген акционер акционерлердiң жалпы
жиналысына қатысуға жiберiлмейдi.
Өтiнiште көрсетiлген ақпараттың дəйексiздiгi анықталған не осы баптың 5тармағы
бiрiншi
бөлiгi
талаптарының
бұзылуы
анықталған
кезде:
1) егер шешiм үшiн дауыс беретiн акциялардың көпшiлiгi (өтiнiштi табыс еткен
акционердiң дауыс беретiн акцияларын есепке алмағанда) дауыс берсе, акционерлердiң
жалпы отырысының шешiмi осы акционердiң дауысы есепке алынбай қабылданды деп
есептеледi;
2) егер өтiнiштi табыс еткен акционердiң дауысы шешушi болса, аталған мəн-жай
уəкiлеттi органның не өзге де мүдделi тұлғалардың талабы бойынша акционерлердiң
жалпы отырысының шешiмiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген
тəртiппен жарамсыз деп тану үшiн негiз болады.».
Жоғарыда айтылғандар негізінде, Қазақстан Республикасының «Қазақстан
Республикасындағы банктер жəне банктік қызметтер туралы» заңның 17-бабы 5тармағының 1-тармақша талаптарының сақталуын тексерулеріңізді жəне осы
мəліметтердің №2 Қосымшасында қарастырылған нысанда Өтініштерді Акционерлердің
жалпы жиналысына ұсыну арқылы сақталуын растауыңызды сұраймыз.
Өтініштің мерзімі «БТА Банкі» АҚ акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін
мерзімнен бұрын болмауы тиіс.
1

Оффшорлы аймақтар тізбесі бұрын Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жəне қаржы
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау агенттік Басқармасының 2005 жылғы 25 маусымдағы №230
«Банктік жəне сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығының кəсіпқой қатысушыларының
қызметі жəне бағалы қағаздар нарығында лицензияланған өзге қызметтер түрлері, жинақтау
зейнетақы қорларының жəне акционерлік инвестициялық қорлардың қызметтеріне арналған
оффшорлы аймақтар тізбесін бекіту туралы» қаулысымен бекітілген.
2
2008 жылғы 23 қазандағы Қазақстан Республикасының «Қаржылық жүйенің тұрақтылық
мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» заңына сəйкес толықтырылды.

«БТА БанкІ» АҚ
Акционерлеріне арналған
мəліметке №1 Қосымша
Оффшорлық аймақтар тізбесі
1) Андорра Князьдігі.
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті.
3) Багам аралдары достастығы.
4) Барбадос мемлекеті.
5) Белиз мемлекеті.
6) Бруней Даруссалам мемлекеті.
7) Вануату Республикасы.
8) Гватемала Республикасы.
9) Гренада мемлекеті.
10) Джибути Республикасы.
11) Доминикан Республикасы.
12) Индонезия Республикасы.
13) Испания (Канар аралдары аумағының бөлігінде ғана).
14) Кипр Республикасы.
15) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне Сянган (Гонконг) арнайы əкімшілік
аудандардың аумағы бөлігінде ғана).
16) Комор Аралдары Федералды Ислам Республикасы.
17) Коста-Рика Республикасы.
18) Малайзия (Лабуан анклавы аумағының бөлігінде ғана).
19) Либерия Республикасы.
20) Лихтенштейн Князьдігі.
21) Маврикий Республикасы.
22) Португалия (Мадейра аралдарыныѕ аумақтары бөлігінде ғана).
23) Мальдив Республикасы.
24) Мальта Республикасы.
25) Маршалл аралдары Республикасы.
26) Монако Князьдігі.
27) Мьянма Одағы.
28) Науру Республикасы.
29) Нидерланд (Аруба аралы аумағының жəне Антиль аралдарының тəуелді
аумақтарының аумағы бөлігінде ғана).
30) Нигерия Федеративтік Республикасы.
31) Жаңа Зеландия (Кука жəне Ниуэ аралдары аумағы бөлігінде ғана).
32) Палау Республикасы.
33) Панама Республикасы.
34) Самоа Тəуелсіз Мемлекеті.
35) Сейшель аралдары Республикасы.
36) Сент-Винсент жəне Гренадины мемлекеті.
37) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы.
38) Сент-Люсия мемлекеті.
39) Ұлыбритания жəне Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі (келесі аумақтар бойынша):
1) Ангилья Аралдары;
2) Бермуд аралдары;
3) Британдық Виргин аралдары;
4) Гибралтар;
5) Кайман аралдары;
6) Монтсеррат аралы;
7) Теркс жəне Кайкос аралдары;
8) Мэн аралы;
9) Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары).
40) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдары, Гуам аралы мен ПуэртоРико достастығы аумақтары бөлігінде ғана).
41) Тонга Корольдігі.
42) Филиппин Республикасы.
43) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы
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Күн тəртібі:
1) «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне (листингіне) «БТА Банкі» АҚ жəй
акцияларын қосу туралы (НИН KZ1C34920013);
2) Қайта құрылымдау жоспарына сəйкес 1:500 қатынаспен Банктің жəй
акцияларына шығарылған Банктің Депозитарлық қолхаттарын (ISIN
US05574Y2090 жəне US05574Y1001) Люксембург Қор Биржасының ресми
тізіміне (листингіне) қосу туралы.
«БТА Банкі» АҚ (Қазақстан) кезектен тыс акционерлердің жалпы
жиналысының дауыс беру қорытындысы бойынша
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1) «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне (листингіне) «БТА Банкі» АҚ жəй
акциялары қосылсын (НИН KZ1C34920013);
2) Қайта құрылымдау жоспарына сəйкес 1:500 қатынаспен Банктің жəй акцияларына
шығарылған Банктің Депозитарлық қолхаттары (ISIN US05574Y2090 жəне
US05574Y1001) Люксембург Қор Биржасының ресми тізіміне (листингіне)
қосылсын.

