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Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат
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Наименование органа акционерного общества,
принявшего решение
Шешім қабылдаған акционерлік қоғам
органының атауы
дата проведения общего собрания акционеров
акционерного общества
акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы
жиналысын өткізу күні
с/
баста
время проведения общего
лу /
собрания акционеров
from
акционерного общества /
(HH:
акционерлік қоғамның
MM)
акционерлердің жалпы
жиналысының өткізу уақыты / time
по /
of the general meeting of
аяқта
shareholders of the joint stock
лу / to
company
(HH:
MM)
место проведения общего собрания акционеров
акционерного общества

Единственный акционер

акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы
жиналысының өткізу орны

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Кунаев көшесі
8, блок Б

вопросы, включенные в повестку дня общего
собрания акционеров акционерного общества

Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2016
год, порядка распределения чистого дохода и размера
дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК
"КазМунайГаз"

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы
жиналысының күн тәртібіне енгізілген
мәселелер

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2016 жылғы жылдық қаржылық
есептілігін, таза кірісін бөлу тәртібін және бір жай
акцияға есептегенде дивидендінің мөлшерін бекіту
туралы

решения, принятые общим собранием
акционеров акционерного общества, с
указанием итогов (результатов) голосования

Утвердить: 1. финансовую отчетность
(консолидированную и отдельную) АО НК
"КазМунайГаз" 2. следующий порядок распределения
чистого дохода за 2016 год в размере 305 849 105 000
тенге; сумму в размере 6 670 370 000 тенге направить на
выплату дивидендов; оставшуюся сумму чистого дохода
оставить в распоряжении Общества; размер дивиденда за
2016 год в расчете на одну простую акцию - 11 тенге 32
тиын. - Утверждено единогласно
Шешті: 1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2016 жылғы жылдық
қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке) 2.
2016 жылдың қорытындылары бойынша алынған 305 849
105 000 теңге мөлшеріндегі ҚМГ-нің таза кірісін
мынадай тәртіппен бөлу; - 6670370000 теңге
мөлшеріндегі сома дивидендтер төлеуге; қалған сомасы
ҚМГ-нің бөлінбеген таза кірісіне жатқызылсын
жіберілсін; 2016 жылғы дивидендтің мөлшері бір жай
акция үшін - 11 теңге 32 тиын болып мақұлдансын Бірауыздан қабылданған

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы
жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс
берудің (нәтижелердің) қорытындысын
көрсетумен

Жалғыз акционер
30.05.2017

16:00

18:00

Пример / мысал / example: 09:00,
14:30

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева 8, блок Б
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иные сведения по решению акционерного
общества

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге
мәліметтер

