«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» БАРЛАУ ӨНДІРУ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИОНЕРЛЕРІ ҮШІН АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 23- бабын орындау үшін,
Қоғам акционерлерінің 2018 жылғы 22 мамырдағы жылдық жалпы жиналысы мен 2017 жылғы қызметтің
қорытындылары бойынша қарапайым акциялар бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдады. ҚМГ БӨ
Жарғысына сәйкес артықшылықты акциялар бойынша жылдық ең төмен деңгейдегі кепілдендірілген дивиденд
мөлшері белгіленді.
1) «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17
Қоғамның банктік деректемелері: БСН 040340001283, ЖСК KZ656010111000022542,SWIFT HSBKKZKX,
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Астанадағы аймақтық филиалы.
2) дивидендтер төленетін кезең – 2017 жыл.
3) бір қарапайым акцияға есептегендегі дивидендтің мөлшері – 0 теңге (оның ішінде Қазақстан Республикасының
заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салық сомасы).
4) бір артықшылықты акцияға есептегендегі дивидендтің мөлшері – 25 теңге (оның ішінде Қазақстан
Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салық сомасы).
5) дивидендтерді төлеудің басталатын күні – 2018 жылдың 02 шілдесінен бастап.
6) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен түрі:
дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін белгілеу күні – 2018 жылдың 01 маусымы 00 сағат 00
минуттағы жағдай бойынша;
дивидендтерді төлеу тәсілі – акционерлердің банктік шоттарына қолма-қол емес ақша аудару жолымен дивидендтер
алуға құқығы бар акционерлердің тізімі бойынша.
Дивиденттерді көрсетілген мерзімде алуды қамтамасыз ету үшін Қоғамның акционерлеріне қажет болған жағдайда
дивиденттер төлеу басталатын күнге дейін Қоғамға дивиденттерді алушының банктік деректемелерін ұсынуы және
дивиденттерді алушының банктік деректемелерін көрсете отырып Қоғамның тіркеушісіндегі немесе өзіне тиесілі
акцияларды номиналдық ұстаушыдағы акционерлердің тізіліміндегі өзінің деректерін жаңартуы қажет. Дивидендтерді
аудару туралы өтініштің үлгісі Қоғамның www.kmgep.kz сайтына Инвесторларға – Акционерлерге арналған ақпарат
тарауына орналастырылған.
Қоғам тіркеушісінің хабарласу деректері:
«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, Қазақстан Республикасы, индекс 050040, Алматы қаласы, Бостандық
ауданы, Сәтпаев к-сі, 30А/3, тел. 8 (727) 272-47-60 ішкі 150, факс: 8 (727) 272-47-60 ішкі 230.
Астана қаласындағы Филиалы: Астана қаласы, 010000, Иманов көшесі, 13-үй, офис 101. Тел.: 8(7172) 47-61-88,
8(7172) 47-61-89.
Атырау облысындағы Бірыңғай тіркеуші трансфер – агентінің байланыстық деректері: 060000, Атырау қаласы, Абай
көшесі 6, тел. 8 (7122) 95-69-93.
Маңғыстау облысындағы Бірыңғай тіркеуші трансфер - агентінің байланыстық деректері: 130000, Ақтау қаласы, 8
ықшам аудан, 20- үй, тел. 8 (7292) 20-35-66.
Бірыңғай тіркеушінің қосымша байланыстық деректері, сондай-ақ Қазақстанның аймақтарындағы трансфер агенттерінің тізібесі Бірыңғай тіркеушінің сайтында көрсетілген: www.tisr.kz.
Қоғамның дивиденттер төлеу мәселелері бойынша хабарласу деректері:
«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ, Қазақстан Республикасы, индекс 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17,
корпоративтік қаржыландыру және инвесторлармен жұмыс департаменті, тел.: 8(7172)97-75-79, 8(7172)97-74-48 факс:
8 (7172) 97-78-92, e-mail: A.Makhambetova@kmgep.kz, A.Shalabaeva@kmgep.kz, www.kmgep.kz
Атырау қаласындағы байланыстық деректер: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі 1, «Ембімұнайгаз» АҚ, қазынашылық
департаменті, тел.: 8 (7122) 99-32-62.
Жаңаөзен қаласындағы байланыстық деректер: Жаңаөзен қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі 3, «Өзенмұнайгаз» АҚ,
қазынашылық департаменті, тел.: 8(72934)63-401, факс: 8 (72934) 63-390.

