
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы 

   Басқармасының сырттай мәжілісі 

ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ 

 

 

 Астана қ.    № 18/16           2016 жылғы 26 мамыр 

 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі 

– Қор, «Самұрық-Қазына» АҚ) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 

Астана қ., Қонаев көшесі, 8, «Б» блок. 

Қор Басқармасының мәжіліс өткізген жері: Қазақстан Республикасы, 

Астана қ., Қонаев көшесі, 8, «Б» блок. 

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының           

36-бабы 1-тармағының 7) және 8) тармақшаларына, 35-бабының 2-тармағына, 

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы        

2-тармағының 3)тармақшасына, «Самұрық-Қазына» АҚ Жарғысы                         

73-тармағының 3)тармақшасына, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 

жылғы 2009 жылғы 01 маусымдағы шешімімен  (№ 59/09 хаттама) бекітілген, 

Басқарма немесе «Самұрық-Қазына» АҚ  Басқармасы шешім қабылдайтын, 

Қазақстан Республикасының заңнамасына және компаниялар жарғыларына  

сәйкес компаниялардың  акционерлері жалпы жиналыстарының құзыретіне 

жататын компаниялар қызметінің мәселелері тізбесінің 1.1-тармағының 2), 3) 

тармақтарына,   «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының жылғы 2013 жылғы 03 

қазандағы шешімімен  (№ 56/13 хаттама) бекітілген, «Самұрық-Қазына» АҚ-

ның еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару жөніндегі регламенттің VI 

қосымшасы 1-бөлімінің 2-тармағына және V қосымшасы 13-15-тармақтарына, 

«Қазпошта» акционерлік қоғамын Жарғысының 71-тармағы 12) және 14) 

тармақтарына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ  Басқармасы ШЕШТІ: 

 

1. Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Әуезов көшесі, 13 үйде орналасқан  

және  мынадай деректемелері бар: «Қазпошта» АҚ БСН 000140002217, БСК 

КРЗТК2КА, ЖСК К226563\Л/552100000004 «Қазпошта» АҚ 2015 жылы алған 

2 595 924 000 (екі миллиард бес жүз тоқсан бес миллион тоғыз жүз жиырма 

төрт мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісті мынадай тәртіппен бөлу бекітілсін: 

  

1) 389 388 600 (үш жүз сексен тоғыз  миллион үш жүз сексен сегіз мың  

алты жүз) теңге мөлшеріндегі сома дивидендтер төлеуге жіберілсін; 

2) 2 206 535 400 (екі миллиард екі жүз алты  миллион бес жүз отыз бес 

мың төрт жүз) теңге мөлшеріндегі таза кірістің қалған бөлігін «Қазпошта» АҚ 

иелігіне қалдырылсын.    

2. Дивидендтер төлеуді бастау күні 2015 жылғы 1 маусымға  белгіленсін.   

3. Дивидендтерді төлеу  «Қазпошта» АҚ  2015 жылғы таза кірісін бөлу 

тәртібі туралы шешім қабылдаған сәттен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн 



ішінде Жалғыз акционердің банктік шотына  аудару жолымен ақшалай, қолма 

қол ақшасыз төлеммен жүргізілсін.    

4. 2015 жылғы қорытындылар бойынша дивиденд мөлшерін «Қазпошта» 

АҚ   бір жай акциясы есебінде  20 (жиырма) теңгее 90 (тоқсан) тиында бекітсін.  

 


