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«БТА Банкі» АҚ Жылдық акционерлердің жалпы жиналысын «БТА Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің Төрағасы Әнуар Ғалимолдаұлы Сәйденов ашты, ол Директорлар
кеңесінің 2013 жылғы 14 қаңтардағы
№ 1 шешімімен «БТА Банкі» АҚ Жылдық
акционерлердің 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 «БТА Банкі» акционерлеріне 2013 жылғы 14 қаңтардағы «БТА Банкі»
АҚ корпоративтік Веб-сайтында, 2013 жылғы 14 қаңтардағы «Қазақстан қор биржасы» АҚ
ресми сайтында, 2013 жылғы 14 қаңтардағы қаржы есептілігі депозитарийінің интернетресурсында акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама арқылы
хабардар етілгендігін мәлімдеді. «БТА Банкі» АҚ 641 495 796 238 дана жәй
орнықтырылған акцияларға ие, оның ішінде дауыс беретін акциялар – 626 977 692 122
дананы құрайды.
Санақ комиссиясымен ұсынылған деректер бойынша «БТА Банкі» АҚ
акционерлерінің жылдық жиналысына қатысу үшін тіркеу аяқталған күні «БТА Банкі» АҚ
жиынтықты 625 381 743 дауыс беретін жәй акцияларына ие 20 (Жиырма) акционер және
олардың өкілдері тіркелді, бұл «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін жәй акцияларының жалпы
санының 99,75 пайызын құрайды, соның ішінде ғаламдық депозитарлық қолхаттар 42 422
500 дана акция.
«БТА Банкі» АҚ Жылдық акционерлердің жалпы жиналысына қатысты:

1. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ - «БТА Банкі» АҚ жәй дауыс беретін 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
акцияларының жалпы санының 97,28 пайызын құрайды, 2013 жылғы «12»
ақпандағы
№ 24 сенімхат негізінде әрекет ететін Айдар Габдыгапарович
Сайткасимовтың тұлғасында.
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2. The Bank of New York Mellon, «БТА Банкі» АҚ жәй акцияларына сәйкес келетін
ғаламдық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылардың өкілі, 2013 жылғы 13
ақпандағы № 980456 сенімхат (Power of Attorney) негізінде әрекет ететін Анар
Аяновна Уракованың тұлғасында
3. Өзге де акционерлер және олардың өкілдері.

4. «БТА Банкі» АҚ Комплаенс қызметі басшысының орынбасары – А.А. Амандыкова;
«БТА Банкі» АҚ Басқарушы директор – Басқарма мүшесі – Ш.С. Басамбаева; «БТА
Банкі» АҚ Басқарушы Директор – Басқарма мүшесі – В.Ф. Романюк, Атқарушы
директор – «БТА Банкі» АҚ қаржылық контроллинг департаментінің директоры – Р.Е.
Ильясова, Атқарушы директор – «БТА Банкі» АҚ инвестициялар және капитал
департаментінің директоры – Н.С. Логинова, «БТА Банкі» АҚ Бас есепшісі – А.Б.
Максутова, PR және жарнама қызметінің басшысы В.Ф. Шен және «БТА Банкі» АҚ
өзге де қызметкерлері.
Барлық қатысушы акционерлер тіркелді және акционерлер өкілдерінің құқықтары
тиісті түрде тексерілді. Жиналысқа қатысатын барлық акционерлер мен олардың
өкілдеріне оларды тіркеу кезінде «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар және дауыс беру
карточкалары қолма-қол табыс етілді.
Жоғарыда аталған тіркеу қорытындыларын ескеріп, санақ комиссиясының мүшесі
С.О. Тулеуова «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу және
оның күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдауға қажетті кворумның
жиналғандығын хабарлады.
Ә.Ғ.Сәйденов жиналыс қатысушыларын қошеметтеп, «БТА Банкі» АҚ жылдық
акционерлердің жалпы жиналысын ашу және жиналысты өткізу үшін жұмыс органын
сайлау жөнінде ұсыныс жасады:
Ә.Ғ.Сәйденов «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік Хатшысы Сахильжан Маликұлы
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 6 акционер қатысқандығын хабарлады және дауыс
беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 6 дауыс;
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Ә.Ғ.Сәйденов Дауыс беру қорытындысы бойынша Жиналыс төрағасы қызметіне –
«БТА Банкі» АҚ Корпоративтік хатшысы Сахильжан Маликович Дугашевті сайлау
туралы шешім қабылданғандығын жариялады.
«БТА Банкі» АҚ Жылдық акционерлердің жалпы жиналысының
№ 66 ХАТТАМАСЫ
2

Ә.Ғ.Сәйденов жиналыстың хатшысы қызметіне- «БТА Бнакі» АҚ корпоративтік
хатшысының көмекшісі Ольга Владимировна Питулованы сайлау туралы ұсыныс жасады.
Ұсыныс дауыс беруге ұсынылды.
Дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О. Тулеуова дауыс беруге 6 акционер қатысқандығын хабарлады және дауыс
беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 6 дауыс;
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Ә.Ғ.Сәйденов Дауыс беру қорытындысы бойынша Жиналыс хатшысы қызметіне –
«БТА Банкі» АҚ Корпоративтік хатшысының көмекшісі Ольга Владимировна
Питулованы сайлау туралы шешім қабылданғандығын жариялады.
Ә.Ғ.Сәйденов 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 6 акционер қатысқандығын хабарлады және дауыс
беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 6 дауыс;
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Ә.Ғ.Сәйденов 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.
Ә.Ғ.Сәйденов «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық 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 6 акционер қатысқандығын хабарлады және дауыс
беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 6 дауыс;
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Ә.Ғ.Сәйденов дауыс беру қорытындысы бойынша «БТА Бнакі» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында шешім қабылдау барысында ашық
түрде дауыс беру туралы шешім қабылданғанын жариялады.
Бұдан әрі Жиналыс төрағасы С.М. Дугашевқа сөз берілді.
Жиналыс төрағасы С.М. Дугашев жиналысқа қатусышыларды қошеметтеп, «БТА
Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін жариялады:
1. «БТА Банкі» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.
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2. «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа басылымда бекіту туралы.
3. «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа басылымда бекіту
туралы.
4. «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін, төлеу және
шығындарды өтеу шарттарын белгілеу ережелерін бекіту жөнінде.
5. 2012 жылдың «БТА Банкі» АҚ жиынтықталған және жекеленген қаржы
есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
6. 2011 жылдың «БТА Банкі» АҚ аудит жүргізілген, жылдық, жиынтықталған
қаржылық есептілігін бекіту туралы.
7. Өткен 2011 қаржы жылының «БТА Банкі» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін анықтау
және «БТА Банкі» АҚ бір жәй акциясына есептелген дивидендтің мөлшері
туралы.
8. «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы.
9. «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы.
10. «ТұранӘлем Банкі» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2007 жылғы 22
ақпандағы №45 хаттамасымен бекітілген «БТА Банкі» АҚ орнықтырылған
акцияларын сатып алу ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
11. Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттерін акционерлердің ескеруі
және оларды қарастыру қорытындылары жөніндегі мәселені қарау туралы.
12. 2011 жылғы Басқармаға және Директорлар кеңесіне төленетін сыйақы мөлшері
және оның құрамы туралы ақпарат.
Жиналыс төрағасы жиналысты өткізгенге дейін акционерлерден жиналыстың күн
тәртібіне қандай да бір ұсыныстар және толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныс
түспегендігін хабарлады, «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының
материалдары акционерлер үшін қол жетімді болды. Тіркеу барысында барлық
акционерлер және акционерлердің өкілдері материалдарды қағаз жүзінде алды. Осыған
байланысты акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне күн тәртібіне қатысты
сұрақтар мен түсіндірмелер беруін сұрады.
Жиналыстың күн тәртібі бойынша сұрақтар мен түсіндірмелер берілген жоқ.
Төраға «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін
бекіту туралы дауыс берулерін сұрады.
Дауыс беру «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығы 625 345 608 800 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 342 058 411 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) хабарлады және дауыс беру қорытындыларын
жариялады:
«қолдағандар» - 625 342 608 800 дауыс;
«қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«қалыс қалғандар» - жоқ.

Жиналыс төрағасы дауыс беру қорытындылары бойынша «БТА Банкі» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін ұсынылған басылымда
бекіту туралы шешім қабылданғандығын хабарлады:
1. «БТА Банкі» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.
2. «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа басылымда бекіту
туралы.
3. «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа басылымда бекіту
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туралы.
4. «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін, төлеу
және шығындарды өтеу шарттарын белгілеу ережелерін бекіту жөнінде.
5. 2012 жылдың «БТА Банкі» АҚ жиынтықталған және жекеленген қаржы
есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау
туралы.
6. 2011 жылдың «БТА Банкі» АҚ аудит жүргізілген, жылдық, жиынтықталған
қаржылық есептілігін бекіту туралы.
7. Өткен 2011 қаржы жылының «БТА Банкі» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін
анықтау және «БТА Банкі» АҚ бір жәй акциясына есептелген дивидендтің
мөлшері туралы.
8. «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы.
9. «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы.
10. «ТұранӘлем Банкі» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2007 жылғы
22 ақпандағы №45 хаттамасымен бекітілген «БТА Банкі» АҚ
орнықтырылған акцияларын сатып алу ережелеріне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы.
11. Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттерін акционерлердің
ескеруі және оларды қарастыру қорытындылары жөніндегі мәселені қарау
туралы.
12. 2011 жылғы Басқармаға және Директорлар кеңесіне төленетін сыйақы
мөлшері және оның құрамы туралы ақпарат.

Бұдан әрі жиналыс қатысушылары «БТА Банкі» акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша баяндамаларды тыңдауға кірісті.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев «БТА Банкі» АҚ Заң департаменті директорының
орынбасары А.С.Степаненкоға сөз берді.
Баяндамашы А.С.Степаненко жиналыс қатысушыларына «БТА Банкі» АҚ Жарғысының
заңнаманың соңғы талаптарын ескере отырып, сонымен қатар «Акционерлік қоғамдар
туралы» Қазақстан Республикасы заңына енгізілген өзгерістерді ескере отырып қайта
жасалғандығын хабарлады. Сонымен қатар жобадан кредиторлар мен олардың
өкілдеріне акционерлер жиналысының және Директорлар кеңесінің аясында шешімдер
қабылдау жүйесіне қатысу және қорытынды нәтижеге ықпал ету құқықтарын беретін
барлық нормалар алынып тасталғандығын, сондай-ақ Жарғы жобасынан Банкті қазіргі
уақытта өз маңыздылығын жойған 2010 жылғы Қайта құрылымдау жоспарынан шығатын
ковенанттарға негізделген түрлі корпоративтік процедураларды сақтауға міндеттейтін
ережелер алынып тасталғандығын хабарлады.
Жалпы алғанда, Жарғы жобасының негізінде екінші деңгейлі стандартты коммерциялық
банктің қызметін реттейтін қағидалары ме нормалары қолданылған.
Жоғарыда айтылғандарды назарға ала отырып, Акционерлердің жалпы
жиналысына төмендегі шешімді қабылдау ұсынылды:
1.
«БТА Банкі» АҚ Жарғысын жаңа басылымда бекіту.
2.
«БТА Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы Е.Ж. Балапановқа «БТА Банкі» АҚ жаңа
басылымдағы Жарғысына қол қою өкілеттігін беру.
Жиналыс Төрағасы акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға күн
тәртібіндегі мәселе бойынша сұрақ қоюды ұсынды.
Акционер нақты қандай өзгерістердің кредитор мүдделерін қозғайтыны туралы сұрақ
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қойды.
Баяндамашы А.С.Степаненко директорлар-кредиторлардың өкілдері немесе
ғаламдық депозитарлық қолдаухаттар ұстаушыларының қатысуымен Банктің уәкілетті
органдарының шешім қабылдауы үшін ерекше кворумды талап ететін нормалардың
алынып тасталғандығын хабарлады.
Жиналыс төрағасы «БТА Банкі» АҚ Жарғысын жаңа басылымда бекіту туралы»
мәселені дауыс беруге ұсынды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О. Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300
акционер
қатысқандығын (соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа
қатысқан акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 353 148 300 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 13 827 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - 28 595 000 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ
акцияларына есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 28 595
000 дауыс);
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша
төмендегі шешімнің қабылданғандығы туралы хабарлады:
1. Берілген «БТА Банкі» АҚ Жарғысын жаңа басылымда бекіту.
2. «БТА Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы Е.Ж. Балапановқа «БТА Банкі» АҚ
басылымдағы Жарғысына қол қою өкілеттігін беру.

жаңа

3. «БТА Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы Е.Ж.Балапановты Жарғыны бекітумен
байланысты қажетті іс-әрекеттерді, сонымен қатар осы шешімнен шығатын басқа
да әрекеттерді орындауға құқық беру.

Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
төрағасы Ә.Ғ.Сәйденовке сөз кезегін берді.
Ә.Ғ.Сәйденов қатысушыларға «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа
басылымда бекіту қажеттілігінің «БТА Банкі» АҚ міндеттемелерін қайта құрылымдаудың
аяқталуымен байланысты екендігін хабарлады, кодекстен 2010 жылғы қайта құрылымдау
жоспарынан шығатын барлық ережелер алынып тасталды. Мұндай ережелер «БТА Банкі»
АҚ қызметіндені басқару мәселелерін қарастыратын ковенанттар қатары болып
табылады.
Жаңа кодекстің жобасы заңнаманың соңғы талаптарын ескере отырып жасалды
және корпоративтік басқарудың халықаралық тәжірибесінде қолданылатын стандартты
ережелерден тұрады.
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«БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесімен аталған мәселе алдын-ала қарастырылған
және «БТА Банкі» акционерлерінің жалпы жиналасына келесі шешімді қабылдау туралы
кеңес беру шешілген: «БТА Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексін жаңа басылымда
бекіту; «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен, 2010
жылғы 22 маусымдағы № 56 хаттамамен бекітілген «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік басқару
кодексінің әрекет етуін тоқтату.
Жоғарыда айтылғандарды назарға ала отырып, «БТА Банкі» Акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысына төмендегі шешімді қабылдау керек:
1. Берілген «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа басылымда
бекіту;
2. «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (2010 жылғы 22
маусымдағы № 56 хаттама) бекітілген «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексін
бекіту туралы шешімнің күші жойылған деп тану.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне
баяндамашыға күн тәртібіндегі мәселе бойынша сұрақ қоюды ұсынды.
Акционер нақты қандай өзгерістердің кредитор мүдделерін қозғайтыны туралы сұрақ
қойды.
Ә.Ғ.Сәйденов Корпоративтік басқару кодексінен директорлар-кредиторлардың
өкілдері немесе ғаламдық депозитарлық қолдаухаттар ұстаушыларының қатысуымен
Банктің уәкілетті органдарының шешім қабылдауы үшін ерекше кворумды талап ететін
нормалардың алынып тасталғандығын хабарлады.
Жиналыс төрағасы «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа
басылымда бекіту туралы» күн тәртібіндегі екінші мәселені дауыс беруге ұсынды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 353 148 292 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 13 827 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - 28 595 000 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ
акцияларына есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 28 595
000 дауыс);
«Қалыс қалғандар» - 8 дауыс.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша
төмендегі шешімнің қабылданғандығы жөнінде хабарлады:
1. Ұсынылған «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа
басылымда бекіту;
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2. «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (2010
жылғы 22 маусымдағы № 56 хаттама) бекітілген «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік
басқару кодексін бекіту туралы шешімнің күші жойылған деп тану.

Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев күн тәртібіндегі «БТА Банкі» Директорлар кеңесі
туралы ережені бекіту туралы» үшінші мәселе бойынша сөз кезегін «БТА Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы Ә.Ғ.Сәйденовке берді.
Ә.Ғ.Сәйденов қатысушыларға «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені
жаңа басылымда бекіту қажеттілігінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасы заңнамасымен белгіленген өзгерістерді енгізу қажеттілігіне байланысты
туындағандығын хабарлады.
Ереже
жобасы
корпоративтік
басқарудың
халықаралық
тәжірибесінде
қолданылатын стандартты нормалардан тұрады.
Директорлар кеңесімен аталған мәселе қарастырылған және «БТА Банкі»
Директорлар кеңесі туралы ережені алдын-ала мақұлдау, Акционерлерінің жалпы
жиналасына «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекітуге кеңес беру
туралы шешім қабылданған.
Жоғарыда айтылғандарды назарға ала отырып, «БТА Банкі» Акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысына төмендегі шешімді қабылдау ұсынылды:
1. Ұсынылған «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа басылымда
бекіту;
2. «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының (2010
жылғы 19 тамыздағы № 57 хаттама) бекітілген «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі
туралы ережені бекіту туралы шешімнің күші жойылған деп тану.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне
баяндамашыға күн тәртібіндегі мәселе бойынша сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібіндегі
мәселе бойынша мәселелер мен ұсыныстар түскен жоқ.
Жиналыс төрағасы «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту
туралы» мәселені дауыс беруге ұсынды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 353 148 300 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 13 827 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - 28 595 000 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ
акцияларына есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 28 595
000 дауыс);
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
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Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша
төмендегі шешімнің қабылданғандығын хабарлады:
1. Ұсынылған «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа
басылымда бекіту;
2. «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының (2010
жылғы 19 тамыздағы № 57 хаттама) бекітілген «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі
туралы ережені бекіту туралы шешімнің күші жойылған деп тану.

Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев күн тәртібіндегі «БТА Банкі» АҚ Директорлар
кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері, төлеу шарттары және шығындарды өтеу ережелерін
бекіту туралы» төртінші мәселе бойынша сөз кезегін «БТА Банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің төрағасы Ә.Ғ.Сәйденовке берді.
Ә.Ғ.Сәйденов қатысушыларға «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің
сыйақы мөлшері, төлеу шарттары және шығындарды өтеу ережелерінің» «БТА Банкі» АҚ
міндеттемелерін қайта құрылымдаудың аяқталуымен байланысты қайта жасалғандығын
хабарлады. Ережелердің мазмұнынан Директорлар кеңесі мүшелерінің Кеңес мүшелері –
кредиторлардың өкілдері тәрізді санаты алынып тасталады, сонымен қатар Тәуелсіз
директорлардың сыйақы мөлшері өзгерістерге ұшырайды, Директорлар кеңесінің
мүшелері – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдеріне төленетін сыйақы алынып тасталуы тиіс.
Қазіргі уақытта Тәуелсіз директорлар сыйақыларының келесі параметрлері
ұсынылады: Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмыстарына
қатысу бойынша жылдық сыйақы сомасы. Сонымен қатар аталған ережелер арқылы
Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындауымен байланысты шығындарын
өтеу процесі реттеледі. Аталған өзгерістер «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі
мүшелеріне сыйақы төлеумен байланысты шығындарын біршама қысқартады деп
күтілуде.
Жоғарыда айтылғандарды назарға алып, «БТА Банкі» Акционерлерінің жылдық
жалпы жиналысына төмендегі шешімді қабылдау ұсынылды:
1. Берілген «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері,
төлеу шарттары және шығындарды өтеу ережелерін жаңа басылымда бекіту;
2. «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (2010 жылғы 22
маусымдағы № 56 хаттама) бекітілген «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің
сыйақы мөлшері, төлеу шарттары және шығындарды өтеу ережелерін бекіту туралы
шешімнің күші жойылған деп тану.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне
баяндамашыға күн тәртібіндегі мәселе бойынша сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібіндегі
мәселе бойынша мәселелер мен ұсыныстар түскен жоқ.
Жиналыс төрағасы күн тәртібіндегі «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің
сыйақы мөлшері, төлеу шарттары және шығындарды өтеу ережелерін жаңа басылымда
бекіту туралы» төртінші мәселені дауыс беруге ұсынды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
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С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 397 792 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 077 000 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - 345 000 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 345 000 дауыс);
«Қалыс қалғандар» - 8 дауыс.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша
төмендегі шешімнің қабылданғандығын хабарлады:
1. Берілген «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері,
төлеу шарттары және шығындарды өтеу ережелерін жаңа басылымда бекіту;
2. «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (2010
жылғы 22 маусымдағы № 56 хаттама) бекітілген «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі
мүшелерінің сыйақы мөлшері, төлеу шарттары және шығындарды өтеу ережелерін
бекіту туралы шешімнің күші жойылған деп тану.

Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев күн тәртібіндегі «БТА Банкі» АҚ 2012 жыл бойынша
жиынтықталған және жекелеген қаржылық есептілігіне аудит жүргізуді жүзеге асыратын
аудиторлық ұйымды анықтау туралы» бесінші мәселе бойынша сөз кезегін «БТА Банкі»
АҚ Бас есепшісі А.Б.Максутоваға берді.
А.Б. Максутова жиналыс қатысушыларына Акционерлердің жалпы жиналысының
22.06.2010ж. № 56 шешімімен бекітілген «БТА Банкі» АҚ Жарғысының (бұдан әрі – Жарғы)
11-бабы 25-тармағының талаптарына сәйкес Директорлар кеңесі Акционерлердің жылдық
жалпы жиналысының қарауына Банк аудиторын бекіту жөніндегі мәселені
шығаратындығын мәлімдеді. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының (бұдан әрі – АҚ туралы Заң) 36-бабы 6-т., Банк Жарғысының 10-бабы 10.4.тармағының 9-тармақшасына сәйкес Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды
анықтау жөніндегі мәселе («Делойт» ЖШС, «Эрнст энд Янг» ЖШС, «КПМГ Аудит» ЖШС,
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС арасынан) Акционерлердің жалпы жиналысының
құзыретіне жатады. Аудиторлық ұйымға кандидатура анықтау Кодекстің 111-т. сәйкес
Акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесі ұсынған ұсыныстардың
негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің ұсыныстары аудит жөніндегі
комитеттің ұсыныстарына негізделуі тиіс.
Осы мәселені қарастыру барысында жоғарыда аталған аудиторлық ұйымдардың атына
Банкпен «БТА Банкі» АҚ мен БТА Тобына кіретін компаниялардың 2012 жылға арналған
жиынтықталған және жекелеген қаржылық есептілігінің аудиті бойынша баға ұсыныстарын
ұсыну туралы сұраулар жіберілген. 30.01.2012ж. өзгерістерімен бірге ҚР ҰБ 25.02.2011ж.
№11 Қаулысына сәйкес 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап аудиторлық ұйымның растамасы
екінші деңгейлі банктердің жиынтықтылған және жекелеген жылдық қаржылық есептілігі
үшін талап етіледі. Сонымен қатар «Самұрық-Қазына» Ақ (бұдан әрі - Қор) аудитордың
Қордың жылдық және жартыжылдық кезеңдері үшін белгіленген нысандар бойынша
құрылған Қордың еншілес ұйымдарының есептілік пакетін растауы туралы талаптар
енгізілген. Осыған сәйкес аудиторлық ұйымдардың баға ұсыныстарына Қордың
талаптарына сәйкес БТА Тобының есептілік пакетіне аудит жүргізу бойынша қосымша
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қызметтер енгізілген. Банк сұрауына жауап ретінде «Делойт» ЖШС және «Эрнст энд Янг»
ЖШС; «КПМГ Аудит» ЖШС және «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аудиторлық
ұйымдарының баға ұсыныстары алынды, ағымдағы клиенттердің алдындағы
міндеттемелерге және мүдделер дауларына байланысты өз ұсыныстарын беруден бас
тарту жауаптары жіберілген. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2011 жыл бойынша Банктің 20
еншілес және қауымдастырылған компанияларының 18-інің қаржылық есептілігі бойынша
қызметтер көрсетті, осыған сәйкес Банктің еншілес және қауымдастырылған
компанияларының бизнес және қаржылық есептілігі «Эрнст энд Янг» ЖШС
аудиторларына жақсы таныс. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2008 жылдан бастап «СамұрықҚазына» АҚ аудиторы болып табылады, тиісінше «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторларына
«Самұрық-Қазына ҰӘҚ» АҚ Тобының жиынтықтылған қаржылық есептілігін құру талаптары
таныс болып келеді.
Сонымен қатар БТА Тобының 2010 жылға арналған жиынтықталған есептілігіне 2010
жылғы қайта құрылымдау қорытындыларымен бірге «Эрнст энд Янг» ЖШС аудит
жүргізген.
Осылайша, жоғарыда аталған факторлардың «Эрнст энд Янг» ЖШС-не 2012 жылғы қайта
құрылымдау қорытындыларымен бірге 2012 жылғы арналған қаржылық есептілік аудитін
жоспарлау уақытын қысқартуға мүмкіндік береді, сол арқылы Акционер мен Реттеушіге
есептіліктің мерзімінде ұсынылуын қамтамасыз етеді деп есептейміз. Аудит бойынша
есептің ұсынылу мерзімдерін сақтау үшін «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлары Банкпен
ақпаратты жарияламау туралы келісім бекіткеннен кейін 2012 жылғы қараша айындағы
аудит бойынша алдын-ала процедураларға кірісті.
Банк Басқармасы (09/10/2012 ж. № 40 шешім), Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі
комитеті (01.11.2012 ж. № 4 шешім) мен Банктің Директорлар кеңесімен (16.11.2012 ж.
№24 шешім) Банктің аудиторлық ұйымын анықтау туралы шешім қарастырылған, соның
нәтижесінде алдын-ала «Эрнст энд Янг» ЖШС анықталған.
Жоғарыда айтылғандарды назарға алып, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінен «Эрнст
энд Янг» ЖШС-ні «БТА Банкі» АҚ жиынтықталған және жекелеген қаржылық есептілігіне
аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде анықтауды сұраймыз.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне
баяндамашыға күн тәртібіндегі мәселе бойынша сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібіндегі
мәселе бойынша мәселелер мен ұсыныстар түскен жоқ.
Жиналыс төрағасы «БТА Банкі» АҚ 2012 жыл бойынша жиынтықталған және
жекелеген қаржылық есептілігіне аудит жүргізуді жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды
анықтау туралы» күн тәртібіндегі бесінші мәселені дауыс беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 743 300 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 422 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
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Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады: «Эрнст энд Янг» ЖШС-ні «БТА Банкінің»
2012 жыл бойынша жиынтықталған және жекелеген қаржылық есептілігіне аудит
жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде анықтау.

Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев күн тәртібіндегі «БТА Банкі» АҚ 2011 жыл
бойынша аудит жүргізілген,- жылдық,- жиынтықталған қаржылық есептілігін бекіту туралы»
алтыншы мәселе бойынша Атқарушы Директор – «БТА Банкі» АҚ қаржылық контроллинг
департаментінің директоры Р.Е. Ильясоваға сөз кезегін берді.
Р.Е.Ильясова қатысушыларға «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес жыл сайынғы Акционерлердің жалпы
жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің бекітілетіндігі туралы мәлімдеді.
Банк аудиторларынан жиынтықталған есептілік бойынша пікірлерінің болмауына
байланысты, қайтадан қайта құрылымдаудың басталуымен және Банктің бұдан әрі қызмет
ету мәселесінің анық болмауына байланысты аталған мәселе мерзімінде қарауға
шығарылмаған. Банк кредитор комитеттерінен Term Sheet қол қойылғаннан және
Ақпараттық Меморандум шығарылғаннан кейін Аудиторлардың пікірін алды.
Аталған мәселе бойынша «БТА Банкінің» 2011 жылдың 12 айындағы қызмет ету
қорытындылары бойынша ақпарат ұсынылады. 2011 жылдың қорытындылары бойынша
жиынтықталған қаржылық есептіліктің деректеріне сәйкес «БТА Банкінің» активтері
1 493 061 млн. теңгені құрады, капитал тапшылығы 534 808 млн. теңгені құрады. 2011
жылы 418 010 млн. теңге мөлшерінде шығын болған.
Басқарма, Банктің Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті, Банктің
Директорлар кеңесімен «БТА Банкі» АҚ 2011 жыл бойынша аудиттелген,- жылдық,жиынтықталған қаржылық есептілігі алдын-ала қарастырылды және «БТА Банкі» АҚ
Акционерлерінің жалпы жиналысына «БТА Банкі» АҚ 2011 жыл бойынша аудит
жүргізілген,- жылдық, жиынтықталған қаржылық есептілігін бекіту туралы кеңес берілді.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне
баяндамашыға күн тәртібіндегі мәселе бойынша сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібіндегі
мәселе бойынша мәселелер мен ұсыныстар түскен жоқ.
Жиналыс төрағасы «БТА Банкі» АҚ 2011 жыл бойынша аудит жүргізілген,- жылдық,жиынтықталған қаржылық есептілігін бекіту туралы» күн тәртібіндегі алтыншы мәселені
дауыс беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 743 300 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 422 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
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Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша
келесі шешімнің қабылданғандығын хабарлады: «БТА Банкі» АҚ 2011 жыл бойынша
аудит жүргізілген, жиынтықталған қаржылық есептілігін бекіту.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев күн тәртібіндегі «БТА Банкі» АҚ өткен 2011-ші
қаржылық жыл үшін таза пайданы бөлу тәртібін анықтау және «БТА Банкі» АҚ бір жәй
акциясы үшін есебі бойынша дивиденд мөлшері туралы» жетінші мәселе бойынша
Атқарушы Директор – «БТА Банкі» АҚ Қаржылық контроллинг департаментінің Директоры
Р.Е. Ильясоваға сөз кезегін берді.
Р.Е.Ильясова қатысушыларға «БТА Банкі» АҚ шығындарының 2011 жылдың
қорытындылары бойынша 150 165 млн. теңгені құрағандығын хабарлады. «БТА Банкі» АҚ
Жарғысына сәйкес сақтық капиталы банктік қызметті қамтамасыз етумен байланысты
шығындарды өтеу мақсатында және ҚҚА 2009 жылғы 28 тамыздағы №196 «Екінші
деңгейлі банктердің сақтық капиталының ең төменгі мөлшерін бекіту туралы» қаулысына
сәйкес белгіленген ең төменгі мөлшерден кем емес деңгейде қалыптастырылады.
Сақтық капиталын құру Банктің таза пайдасы есебінен жәй акциялар бойынша
дивидендтер төлеу уақытына дейін жүзеге асырылады, бірақ Бантің 2011 жыл бойынша
қызметінің теріс нәтижелер көрсетуіне байланысты сақтық капиталы толықтырыла
алмайды.
Басқарма, Банктің Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті, Банктің
Директорлар кеңесімен аталған мәселе алдын-ала қарастырылды және «БТА Банкі»
Акционерлерінің жалпы жиналысына «БТА Банкі» АҚ таза пайдасының жоқтығына
байланысты сақтық капиталын толықтыру мүмкінсіздігі туралы ақпаратты назарға алу;
таза пайданы үлестірмеу және «БТА Банкі» АҚ таза пайданың жоқтығына байланысты
2011 жылдың жұмыс қорытындылары бойынша «БТА Банкі» АҚ жәй акциялары бойынша
дивидендтер төлемеуге кеңес берілді.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне
баяндамашыға күн тәртібіндегі мәселе бойынша сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібіндегі
мәселе бойынша мәселелер мен ұсыныстар түскен жоқ.
Жиналыс төрағасы «БТА Банкі» АҚ 2011 жыл бойынша аудит жүргізілген,- жылдық,жиынтықталған қаржылық есептілігін бекіту туралы» күн тәртібіндегі жетінші мәселені
дауыс беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 743 300 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 422 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады:
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1. «БТА Банкі» АҚ таза пайдасының жоқтығына байланысты сақтық капиталын
толықтыру мүмкінсіздігі туралы ақпаратты назарға алу;
2. Таза пайданы бөлмеу және «БТА Банкі» АҚ таза пайданың жоқтығына
байланысты 2011 жылдың жұмыс қорытындылары бойынша «БТА Банкі» АҚ
жәй акциялары бойынша дивидендтер төлемеу.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев күн тәртібіндегі «БТА Банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы» сегізінші мәселе бойынша «БТА Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы Ә.Ғ.Сәйденовке сөз кезегін берді.
Ә.Ғ.Сәйденов «БТА Банкі» АҚ қайта құрылымдаудың аяқталуына байланысты
«Самұрық-Қазына» АҚ «БТА Банкі» АҚ-ның негізгі акционері бола тұра «БТА Банкі»
Директорлар кеңесінің саны мен құрамындағы өзгерістер туралы ұсыныс енгізді.
Директорлар кеңесінің әрекеттегі мүшелері, оның ішінде кредиторлардың мүдделерін
танытатын директорлар мен бірқатар тәуелсіз директорлар өз бастамалары бойынша
өкілеттіктерін тоқтатады деп күтілуде, бірқатар басқа да директорлардың өкілеттіктері
Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен тоқтатылады. «Самұрық-Қазына» АҚ
Директорлар кеңесінің құрамын 6 адам есебінде анықтау, олардың төртеуі - негізгі
акционердің өкілдері, қалған екеуі – тәуелсіз директорлар; «БТА Банкі» АҚ Директорлар
кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін – шешім қабылданған күннен бастап 3 жыл мерзімінде
анықтау көзделіп отыр.
Жиналыс төрағасы С.М. Дугашев акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне
баяндамашыға күн тәртібіндегі мәселе бойынша сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібіндегі
мәселе бойынша мәселелер мен ұсыныстар түскен жоқ.
Жиналыс төрағасы «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау
туралы» күн тәртібіндегі сегізінші мәселені дауыс беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 743 292 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 422 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - 8 дауыс.
Жиналыс төрағасы С.М. Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады:
1. «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін – осы шешім
қабылданған күннен бастап 3 жыл көлемінде анықтау.
2. «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын алты адам есебінде анықтау.
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Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша Ә.Ғ.Сәйденов «Самұрық-Қазына» АҚ
Директорлар кеңесінің құрамын 6 адам есебінде анықтау болжанғандығын хабарлады,
оның ішінде төрт адам негізгі акционердің өкілдері, екі адам – тәуелсіз директорлар.
«Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері ретінде Директорлар кеңесінің құрамына келесі
төрт кандидатура ұсынылады: Елена Бахмутова, Мира Кошкимбаева, Райхан Имамбаев,
Ерик Балапанов; Тәуелсіз директорлар қызметіне келесі кандидатуралар ұсынылады:
Юрий Войцеховский, Константин Корищенко.
Сонымен қатар Директорлар кеңесінің құрамына Тәуелсіз директорлар қызметіне
Юрий Войцеховский мен Константин Корищенконы сайлаудың жоспарланып
отырғандығына байланысты Акционерлердің жалпы жиналысына «Самұрық-Қазына» АҚ
өкілі Мурат Байсынов, Тәуелсіз директорлар - Юрка Талвитие, Булат Бабеновтың
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені қарастыру ұсынылып отыр.
Осылайша ұсынылған шешімдер қабылданған жағдайда және Директорлар
кеңесінің жекелеген мүшелерінің өз бастамалары бойынша өкілеттіктерін тоқтату туралы
ниетімен байланысты Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына «БТА Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
ұсынылады: Мурат Байсынов, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі; Юрки Талвитие, Булат
Бабенов, Тәуелсіз директорлар; «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына
келесілерді сайлау: Елена Бахмутова, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
«Самқрық-Қазына» АҚ өкілі ретінде; Мира Кошкимбаева, «БТА Банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі, «Самқрық-Қазына» АҚ өкілі ретінде; Райхан Имамбаева, БТА Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самқрық-Қазына» АҚ өкілі ретінде; Юрий Войцеховский,
Директорлар кеңесінің мүшесі, «БТА Банкі» АҚ Тәуелсіз директоры ретінде; Константин
Корищенко, Директорлар кеңесінің мүшесі, «БТА Банкі» АҚ Тәуелсіз директоры ретінде.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне
баяндамашыға күн тәртібіндегі мәселе бойынша сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібіндегі
мәселе бойынша мәселелер мен ұсыныстар түскен жоқ.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 54-бабының 3-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің
мүшелерін сайлаудың директорлар кеңесіндегі бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін
жағдайды қоспағанда, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылатындығын
хабарлады.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Мурат Байсынович Байсыновтың, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
«Самұрық-Қазына» АҚ өкілінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы бойынша «БТА
Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы» мәселені дауыс беруге
шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 743 300 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 422 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;

«БТА Банкі» АҚ Жылдық акционерлердің жалпы жиналысының
№ 66 ХАТТАМАСЫ
15

«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады: Мурат Байсынович Байсыновтың, «БТА
Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілінің
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев Булат Базартаевич Бабеновтың, «БТА Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директордың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын
тоқтату бойынша «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы»
мәселені дауыс беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) хабарлады және дауыс беру қорытындыларын
жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 743 300 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 422 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады: Булат Базартаевич Бабеновтың, «БТА
Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директордың өкілеттіктерін
мерзімінен бұрын тоқтату.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев Юрки Талвитиенің, «БТА Банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директордың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату бойынша
«БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы» мәселені дауыс
беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 743 292 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 422 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - 8 дауыс.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады: Юрки Талвитиенің, «БТА Банкі» АҚ
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Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директордың өкілеттіктерін мерзімінен
бұрын тоқтату.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидат –
«Самұрық-Қазына» АҚ өкілі Елена Леонидовна Бахмутова бойынша «БТА Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы» мәселені дауыс беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 743 292 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 422 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - 8 дауыс.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады: «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
құрамына Елена Леонидовна Бахмутованы «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі ретінде сайлау.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидат –
«Самұрық-Қазына» АҚ өкілі Мира Аманкуловна Кошкимбаева бойынша «БТА Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы» мәселені дауыс беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 743 292 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 422 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - 8 дауыс.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады: «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
құрамына Мира Аманкуловна Кошкимбаеваны «БТА Банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі ретінде сайлау.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидат –
«Самұрық-Қазына» АҚ өкілі Райхан Газизовна Имамбаева бойынша «БТА Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы» мәселені дауыс беруге шығарды.
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Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 743 300 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 422 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады: «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
құрамына Райхан Газизовна Имамбаеваны «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі ретінде сайлау.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидат –
тәуелсіз директор Юрий Михайлович Войцеховский бойынша
«БТА Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы» мәселені дауыс беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 743 300 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 422 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады: «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
құрамына Юрий Михайлович Войцеховскийді «БТА Банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретінде сайлау.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидат –
тәуелсіз директор Константин Николаевич Корищенко бойынша
«БТА Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы» мәселені дауыс беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
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«Қолдағандар» - 625 381 743 300 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 422 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады: «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
құрамына Константин Николаевич Корищенконы «БТА Банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретінде сайлау.
Осылайша, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қайтадан сайланған мүшелерді
ескере отырып төмендегі құрамда қалыптасты:
1. Елена Леонидовна Бахмутова, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі«Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;
2. Ерик Жумаханович Балапанов, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі«Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;
3. Мира Аманкуловна Кошкимбаева, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшесі- «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;
4. Райхан Газизовна Имамбаева, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі«Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;
5. Юрий Михайлович Войеховский, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшесі-Тәуелсіз директор;
6. Константин Николаевич Корищено, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшесі-Тәуелсіз директор.
«ТұранӘлем Банкі» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2007 жылғы 22
ақпандағы № 45 Хаттамасымен бекітілген «БТА Банкі» АҚ орнықтырылған акцияларын
төлеп алу ережелеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» күн тәртібіндегі
оныншы мәселе бойынша Атқарушы директор-инвестициялар және капитал жөніндегі
директор Н.С.Логинова аталған мәселені шығарудың негізі Банк Жарғысының 10-бабы
10.4-тармағының 17)-тармақшасы болып табылатындығын хабарлады, осыған сәйкес
акцияларды төлеп алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту
Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатады. Аталған ішкі нормативтік
құжатқа өзгерістер енгізу қажеттілігі келесімен байланысты: Ережелерді «Акционерлік
қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасына, оның ішінде акционердің
талап етуімен Банкпен төлеп алынатын орнықтырылған акцияларға енгізілген өзгертулер
мен толықтыруларға сәйкестендіру және Банктің орнықтырылған акцияларды төлеп алу
кезіндегі шектеулерін нақтылау; акционермен Банктің орнықтырылған акцияларды төлеп
алуы кезінде ұсынылатын нақтылаушы және редакциялық сипаттағы құжаттарға қатысты
өзгерістер енгізілді; Ережелер мен Ережелердің №2 Қосымшасына (акцияларды
сатып
алу-сату туралы шарт) техникалық және редакциялық сипаттағы өзгерістер енгізілді.
«БТА Банкі» АҚ Басқармасы, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесімен аталған
мәселе алдын-ала мақұлданды және Акционерлердің жалпы жиналысына «ТұранӘлем
Банкі» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (2007 жылғы 22 ақпандағы №
45 Хаттама)
бекітілген «БТА Банкі» АҚ орнықтырылған акцияларын төлеп алу
ережелеріне берілген өзгертулер мен толықтыруларды бекітуге кеңес берілді.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне
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баяндамашыға күн тәртібіндегі мәселе бойынша сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібіндегі
мәселе бойынша мәселелер мен ұсыныстар түскен жоқ.
Жиналыс төрағасы «ТұранӘлем Банкі» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының
2007 жылғы 22 ақпандағы № 45 Хаттамасымен бекітілген «БТА Банкі» АҚ орнықтырылған
акцияларын төлеп алу ережелеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы»
мәселені дауыс беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 353 148 300 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 13 827 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - 28 595 000 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ
акцияларына есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 28 595
000 дауыс);
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады: Акционерлердің жалпы жиналысына
«ТұранӘлем Банкі» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (2007
жылғы 22 ақпандағы № 45 Хаттама) бекітілген «БТА Банкі» АҚ орнықтырылған
акцияларын төлеп алу ережелеріне берілген өзгертулер мен толықтыруларды
бекіту.

Күн тәртібіндегі «Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты
акционерлердің үндеу мәселесін қарастыру және қарастыру нәтижелері туралы» он
бірінші мәселе бойынша Ә.Ғ.Сәйденов «БТА Банкі» АҚ келесі мәселелер бойынша 2011
жылы «БТА Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты ірі
акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ, сонымен қатар миноритарлық акционерлерден
үндеулер алғандығын хабарлады: активтерді қалпына келтіру жұмыстарымен
байланысты; жергілікті атқарушы органдардың сұраулары бойынша жекелеген кредиттік
жобаларды қарастырумен байланысты; Банктегі корпоративтік басқаруды дамытумен
байланысты; проблемалық кредиттердің үлесін төмендету бойынша жоспарлар құрумен
байланысты; «БТА Банкі» АҚ қаржы жағдайымен байланысты қайтарымдылықты арттыру,
қаржы көрсеткіштерін жақсарту.
Банкпен акционерлердің жоғарыда аталған үндеулері қарастырылды, тиісті
шаралар қабылданды. Банк органдарымен үндеулер қарастырылды және экономиканың
түрлі салаларындағы кредиттік жобалармен байланысты шешімдер қабылданды.
Акционерлермен сұратылған Акционерлердің жалпы жиналысының материалдары
олардың қолдарына тапсырылды. Миноритарлық акционерлердің Банкті қайта
құрылымдау мәселелері бойынша үндеулеріне жауаптар жіберілді.
Осылайша, Банк акционерлері тарапынан алынған үндеулер қарастырылды, кейбір
үндеулерге талдау жасалды, соған байланысты Акционерлердің жалпы жиналысына
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акционерлердің қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әректетері туралы үндеулері
және оларды қарастыру нәтижелері туралы ақпаратты назарға алу ұсынылады.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне
баяндамашыға күн тәртібіндегі мәселе бойынша сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібіндегі
мәселе бойынша мәселелер мен ұсыныстар түскен жоқ.
Жиналыс төрағасы «Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне
қатысты акционерлердің үндеу мәселесін қарастыру және қарастыру нәтижелері туралы»
мәселені дауыс беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 381 397 800 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 42 077 000 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - 345 500 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 345 500 дауыс);
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша келесі
шешімнің қабылданғандығын хабарлады: Қоғам мен оның лауазымды
тұлғаларының іс-әректетері туралы акционерлердің үндеулері және оларды
қарастыру нәтижелері туралы ақпаратты назарға алу.
Күн тәртібіндегі «2011 жылғы Басқарма мен Директорлар кеңесі сыйақысының
мөлшері мен құрамы туралы ақпарат» он екінші мәселе бойынша Ә.Ғ.Сәйденов
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес
жыл сайынғы Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесі төрағасының
Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органына төленетін
сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ұсынылғандығын хабарлады. Ә.Ғ.Сәйденов
материалдарға сәйкес Банктің Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақы
мөлшері және құрамы туралы жариялады.
«БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы «БТА Банкі» АҚ
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен (2010 жылғы 22 маусымдағы №56 хаттама)
бекітілген «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері, төлеу
шарттары және шығындарды өтеу мөлшерін белгілеу ережелері», сонымен қатар «БТА
Банкі» АҚ мен Директорлар кеңесі мүшелерінің арасында бекітілген Шарттар негізінде
төленеді. Ережелер Директорлар кеңесі мүшесінің Директорлар кеңесі, оның
комитеттерінің және өзге де отырыстарға қатысуымен, сонымен қатар Банк қызметімен
тікелей байланысты басқа да міндеттемелерді орындаумен байланысты сыйақы мөлшері
мен оны төлеу тәртібін, негіздемелері мен шығындарын өтеу тәртібін белгілейді. Сыйақы
мөлшері мен оны төлеу шарттары білікті мамандарды Директорлар кеңесінің мүшесі
қызметіне тарту мен ұстап қалуға ықпал етеді, саналы шектерде бизнес шығындарының
тиімділігін қамтамасыз ету үшін белгіленеді, Директорлар кеңесі мүшесінің өз қызметіндегі
жұмыс істеу деңгейі мен мәртебесіне қарай белгіленеді. 2011 жылы сыйақы құрамына
келесілер кірді: Директорлар кеңесіндегі мүшелік үшін тиесілі сыйақы мөлшері;
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Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер жұмысына қатысу бойынша сыйақы мөлшері;
сыйлықыақылар мен бонустар төленбеген. Басқарма мүшелерінің сыйақы құрамына
мыналар кірді: еңбек шарты бойынша жалақы; қолданылмаған еңбек демалысы үшін
өтемақы; сыйлықақылар мен бонустар төленбеген.
Жоғарыда айтылғандарды ескере келе Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына 2011
жылғы Басқарма мен Директорлар кеңесі сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы
ақпаратты назарға алу ұсынылады.
Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне
баяндамашыға күн тәртібіндегі мәселе бойынша сұрақ қоюды ұсынды. Күн тәртібіндегі
мәселе бойынша мәселелер мен ұсыныстар түскен жоқ.
Жиналыс төрағасы 2011 жылғы «Басқарма мен Директорлар кеңесі сыйақысының
мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу» мәселесін дауыс беруге шығарды.
Қатысушы акционерлер мен акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.
Дауыс беру: «бір акция» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.
С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 625 381 743 300 акционер қатысқандығын
(соның ішінде 625 381 192 911 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан
акционерлердің атынан берілді) және дауыс беру қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 625 353 148 300 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына
есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 13 827 500 дауыс);
«Қарсы дауыс бергендер» - 28 595 000 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ
акцияларына есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 28 595
000 дауыс);
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Жиналыс төрағасы С.М.Дугашев дауыс беру қорытындылары бойынша
келесі шешімнің қабылданғандығын хабарлады:
2011 жылғы Басқарма мен
Директорлар кеңесі сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға
алу.

Жиналыс төрағасы «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн
тәртібінде басқа мәселелердің жоқтығын жариялады және жиналысты жабуды және
дауыс беруге аталмыш мәселені ұсынды.
Аталған мәселе бойынша дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы
бойынша жүргізіледі.

С.О.Тулеуова дауыс беруге 6 акционер қатысқандығын хабарлады және дауыс беру
қорытындыларын жариялады:
«Қолдағандар» - 6 дауыс;
«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
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Дауыс беру қорытындылары бойынша «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің жылдық
жалпы жиналысын жабу» жөнінде шешім қабылданды.

Жиналыс төрағасы

____________________С.М.Дугашев

Жиналыс хатшысы

____________________О.В.Питулова

10% акцияға ие

акционер өкілінің атынан

_______________________ А.Г.Сейткасимов

Санақ комиссиясы:

____________________А.Т.Айтбаев

___________________О.А.Иванова

_____________________С.О.Тулеуова
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