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Акционерлердің Кезектен тыс Жалпы жиналысын «БТА Банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің Корпоративтік хатшысы Сахильжан Маликович Дугашев ашты, ол 2013 жылғы
29 қарашадағы №31 Директорлар кеңесінің шешімімен (2013 жылғы 29 қарашадағы №31
заттамасы) «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің Кезектен тыс Жалпы жиналысының күн
тәртібінде мазмұндалған мәселелерді қарау және шешу үшін шақырылғандығын
хабарлағаннан кейін, жиналысты өткізуге құқылы екендігін баяндау үшін санақ
комиссиясының мүшесі С.О.Тулеуоваға сөз ұсынды.
С.О.Тулеуова акционерлерге 2013 жылғы 29 қарашада «БТА Банкі» АҚ
корпоративтік Веб-сайтында және 2013 жылғы 29 қарашада «Қазақстан қор биржасы» АҚ
ресми сайтында жарияланған Акционерлердің Кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу
туралы хабарлама арқылы хабардар етілгендігін мәлімдеді. «БТА Банкі» АҚ
акционерлерінің тізімі БТА банкі» АҚ тіркешусі – «Бағалы қағаздардың бірыңғай
тіркеушісі» АҚ 2013 жылғы 04 желтоқсандағы жағдай бойынша жасалды. «БТА Банкі» АҚ
641 496 019 873 дана жәй орналастырылған акцияларға ие, оның ішінде дауыс беретін
акциялар – 627 059 402 784 дананы құрайтындығын баяндады.
Санақ комиссиясымен ұсынылған деректер бойынша «БТА Банкі» АҚ
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеу аяқталған күні «БТА
Банкі» АҚ жиынтықты 623 986 050 530 дауыс беретін жәй акцияларына ие 99,51
акционер және олардың өкілдері тіркелді, бұл «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін жәй
акцияларының, соның ішінде ғаламдық депозитарлық қолхаттардың жалпы санының
43 291 000 пайызын құрайды.
«БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысты:
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ - «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін жәй акцияларының
жалпы мөлшерінің 10 және одан артық пайызына ие акционер – 623 942 759 530
дана дауыс беретін жәй акциялар, бұл «БТА Банкі» АҚ жәй орнықтырылған
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акцияларының жалпы санының 97,26 пайызын құрайды, 2013 жылғы 11 сәуірдегі
№33 сенімхат негізінде әрекет ететін Надежда Ивановна Бучукина ханымның
танытуында.
The Bank of New York Mellon, «БТА Банкі» АҚ жәй акцияларына сәйкес келетін
ғаламдық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылардың өкілі, 2013 жылғы 23
желтоқсандағы сенімхат (Power of Attorney) негізінде әрекет ететін Анар Аяновна
Уракова ханымның танытуында.
Өзге акционерлер және олардың өкілдері
Барлық қатысушы акционерлер тіркелді және акционерлер өкілдерінің құқықтары
тиісті түрде тексерілді. Барлық акционерлерді және олардың өкілдерін тіркеу кезінде «БТА
Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері
бойынша материалдар, сондай-ақ, дауыс беру карточкалары қолдарына табыс етілді.
Жоғарыда аталған тіркеу қорытындыларын ескеріп, С.О.Тулеуова, «БТА Банкі» АҚ
Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және оның күн тәртібіндегі
мәселелер бойынша шешім қабылдауға қажетті кворумның жиналғандығын хабарлады.
С.М.Дугашев жиналыс қатысушыларын қошеметтеп, «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысын ашты және жиналысты өткізу үшін жұмыс органын сайлау
жөнінде ұсыныс жасады:
С.М.Дугашев «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік Хатшысы Сахильжан Маликович
Дугашевті Жиналыс төрағасы етіп сайлауды ұсынды.
Ұсыныс дауыс беруге ұсынылды.
Дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге 20 акционер қатысқандығын хабарлады және дауыс
беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 20 дауыс;
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ.
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
С.М.Дугашев Дауыс беру қорытындысы бойынша Жиналыс төрағасы ретінде - «БТА
Банкі» АҚ Корпоративтік Хатшысы Сахильжан Маликович Дугашевті сайлау туралы
шешім қабылданғандығын жариялады.
С.М.Дугашев жиналыс хатшысы етіп – «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік хатшысының
көмекшісі Ольга Владимировна Питулованы сайлауды ұсынды.
Ұсыныс дауыс беруге ұсынылды.
Дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге 20 акционер қатысқандығын хабарлады және дауыс
беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 20 дауыс;
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ.
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
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С.М.Дугашев Дауыс беру қорытындысы бойынша Жиналыс хатшысы қызметіне –
«БТА Банкі» АҚ Корпоративтік хатшысының көмекшісі Ольга Владимировна
Питулованы сайлау туралы шешім қабылданғандығын жариялады.
С.М.Дугашев жиналысты өткізу регламентін бекітуді ұсынды: сөз сөйлеу уақыты 5
минут, күн тәртібіндегі мәселені талқылау 5 минутқа дейін. Жиналысты үзіліссіз өткізу.
Ұсыныс дауыс беруге ұсынылды.
Дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге 20 акционер қатысқандығын хабарлады және дауыс
беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 20 дауыс;
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
С.М.Дугашев дауыс беру қорытындысы бойынша, жиналысты өткізу регламентін
бекіту туралы шешім қабылданғандығын жариялады: сөз сөйлеу уақыты 5 минут, күн
тәртібіндегі мәселені талқылау 5 минутқа дейін. Жиналысты үзіліссіз өткізу.
С.М.Дугашев «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында
шешімдерді қабылдау кезінде ашық дауыс беру нысанын анықтауды ұсынды.
Ұсыныс дауыс беруге ұсынылды.
Дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге 20 акционер қатысқандығын хабарлады және дауыс
беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 20 дауыс;
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
С.М.Дугашев дауыс беру қорытындысы бойынша Акционерлердің кезектен тыс
Жалпы жиналысында шешім қабылдау барысында ашық түрде дауыс беру туралы
шешім қабылданғанын жариялады.

Жиналыс Төрағасы С.М.Дугашев «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің Кезектен тыс
жалпы жиналысының күн тәртібін жариялады:
««БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясының әрекет етуші құрамының өкілеттіктерін
мерзімінен бұрын тоқтату, «БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясы мүшелерінің сандық
құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және сайлау туралы».
Жиналыс Төрағасы жиналысты өткізетін күнге дейін акционерлерден жиналыстың
күн тәртібіне қандай да бір ұсыныстар және толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныс
түспегендігін хабарлады. «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының материалдары акционерлер үшін қол жетімді болды. Тіркеу барысында
акционерлер және акционерлердің өкілдері материалдарды қағаз жүзінде алды. Осыған
байланысты акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне күн тәртібіне қатысты
сұрақтар мен түсіндірмелер беруін сұрады.
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Жиналыстың күн тәртібі бойынша сұрақтар мен түсіндірмелер берілген жоқ.
Төраға «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн
тәртібін бекіту туралы дауыс берулерін сұрады.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 623 986 050 530
жиынтығында
акционер
қатысқандығын
хабарлады
және
қорытындыларын жариялады:

дауысқа ие
дауыс
беру

«қолдағандар» - 623 986 050 530 дауыс;
«қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«қалыс қалғандар» - жоқ.

Жиналыс төрағасы дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешім
қабылданғандығын жариялады:
«БТА Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн
тәртібін бекіту:
««БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясының әрекет етуші құрамының
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясы
мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және сайлау туралы».

Одан әрі жиналыс қатысушылары Акционерлердің кезектен тыс жалпы
жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша баяндамаларды тыңдауға кірісті.
Жиналыс Төрағасы С.М. Дугашев «БТА Банкі» АҚ кезектен тыс Акционерлерінің
жалпы жиналысын шақыру және өткізу Акционерлерінің жалпы жиналысының жұмысын
жүргізетін «БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясы құрамын өзгерту қажеттілігімен
туындағандығын жариялады.
Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес Акционерлердің жалпы
жиналысының құзыретіне «БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясының құрамын өзгерту,
өкілеттік мерзімі туралы мәселе жатады.
Санақ комиссиясының құрамын өзгерту қажеттілігі «БТА Банкі» АҚ Санақ
комиссиясының әрекет етуші мүшелері болып табылатын жұмысшылардың жұмыстан
кетуіне байланысты. Осыған байланысты, Санақ комиссиясының жаңа құрамына «БТА
Банкі» АҚ келесі қызметкерлерін сайлау ұсынылады: Аркен Туйгунович Айтбаев–
Қазынашылық операцияларды қолдау басқармасының бастығы; Роман Николаевич
Поликарпов – Банктік және өзге қызметті құқықтық жүргізу басқармасының Валюталық
бақылау және операциялық қызмет бөлімінің заңгері; Олжас Оскенбаевич Жылкайдаров Қазынашылықты қолдау басқармасының маманы; Серик Бакытович Смагулов –
Корпоративтік басқаруды және әдістемелеуді құқықтық жүргізу бөлімінің заңгері; Мария
Юрьевна Козлова – Банк капиталы және кастодиалды қызметтер бөлімінің Жетекші
маманы.
Жоғарыдағыларды негізге ала отырып, «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің жалпы
жиналысына келесі шешім қабылдау ұсынылды:
«БТА Банкі» АҚ
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1.

«БТА Банкі» АҚ келесі құрамдағы әрекет етуші Санақ комиссиясының
өкілеттіктерін 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтату: а)
Аркен Туйгунович Айтбаевтың, б) Ольга Евгеньевна Белобородованың, в)
Олеся Александровна Иванованың, г) Рауан Керимбердиевтың, д) Сауле
Орынгалиевна Тулеуованың;

2. Санақ комиссиясының негізгі құрамына 3 адам, Санақ комиссиясының резервтік
құрамына 2 адам, яғни жалпы 5 адамнан құралатын «БТА Банкі» АҚ Санақ
комиссиясының құрамын анықтау. «БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясының
резервтік құрамына кіретін мүшелері «БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясының
негізгі құрамының қандай да бір мүшелері болмаған кезеңде Санақ
комиссиясы мүшелерінің міндеттерін орындайды;
3. «БТА Банкі» АҚ келесі құрамда жаңа Санақ комиссиясының мүшелерін сайлау:
а) Аркен Туйгунович Айтбаев, б) Олжас Оскенбаевич Жылкайдаров, в) Мария
Юрьевна Козлова, г) Роман Николаевич Поликарпов, д) Серик Бакытович
Смагулов;
4.

«БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясының барлық жаңа мүшелерінің өкілеттіктерін
2014 жылғы 1 қаңтардан бастап 3 жылға белгілеу.

Жиналыс Төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне күн тәртібіндегі
мәселелер бойынша сұрақ қоюды ұсынды.
«Самұрық-Қазына» АҚ өкілі Бучукина Н.И. Санақ комиссиясы өкілеттігінің мерзімін
2013 жылғы 1 қаңтардан бастап өзгерту бойынша негізгі акционердің бағытын жария етті.
Жиналыс Төрағасы Дугашев С.М. дауыс беруге: « «БТА Банкі» АҚ Санақ
комиссиясының әрекет етуші құрамының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату,
"Самұрық-Қазына" АҚ ұсынысын ескеріп,«БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясы мүшелерінің
сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және сайлау туралы" мәселені ұсынды.
Қатысушы акционерлер және акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 623 986 050 530
дауысқа ие акционер
қатысқандығын хабарлады және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 623 986 050 530 дауыс;
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Жиналыс Төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындысы бойынша шешім
қабылданғандығын жариялады:
1.

«БТА Банкі» АҚ келесі құрамдағы әрекет етуші Санақ комиссиясының
өкілеттіктері 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын:
а) Аркен Туйгунович Айтбаевтың, б) Ольга Евгеньевна Белобородованың, в)
Олеся Александровна Иванованың, г) Рауан Керимбердиевтың, д) Сауле
Орынгалиевна Тулеуованың;
«БТА Банкі» АҚ
Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының
2013 жылғы 30 желтоқсандағы
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