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УНД 486223415115

Орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының 5 және одан жоғары пайызын иеленуші, бағалы
қағаздардың ұстаушылары туралы анықтама,
01.07.2018 00:00:00 жай-күй бойынша ҰСН KZ1C34930012
Бұйрықтың күні/уақыты:02.07.2018 15:20:22

Бұйрық №: 18-045236

Эмитент туралы мәлімет:
Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі эмитент атауы

"ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY
GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Эмитенттің орналасқан жері

ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., 010010, АЛМАТЫ АУДАНЫ, ТӘУЕЛСІЗДІК ДАҢҒЫЛЫ, 59- ҒИМАРАТ

Заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркелуінің нөмірі
және күні

21.10.2004 жылғы 6801-1901-АО

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі

970740000838

Бағалы қағаздарды шығару туралы мәлімет:

Жалпы:

ҰСН KZ1C34930012:

Хабарланған бағалы қағаздардың саны

260 000 000

260 000 000

Орналастырылған бағалы қағаздардың саны

260 000 000

260 000 000

1 390

1 390

Эмитенттің сатып алған бағалы қағаздарының саны

Ескерту: Дауыс беруші акциялар пайызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 1-бабының 8 –тармағына сәйкес есептеледі.
Берілген құжатқа «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-ның электронды цифрлы қолтаңбасымен қол қойылған және Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 7 қаңтардағы «Электрондық құжат
және электрондық цифрлы қолтаңба туралы» Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз нұсқадағы құжатпен маңызы бірдей.
Қазақстан Республикасының «Жеке деректер және оларды қорғау туралы» Заңының 22- бабына сәйкес құжатты қабылдаушы берілген құжаттағы жеке деректерді қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Берілген
құжатты https://cabinet.tisr.kz арқылы тексеруге болады.
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Бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шотындағы
эмитенттің бағалы қағаздарының саны
Бағалы қағаздардың
ұстаушысы- жеке тұлғаның
Бағалы қағаздардың
жеке тұлғасын
Бағалы
ұстаушысы- жеке куәландыратын құжаттың қағаздардың түрі
№ тұлғаның аты-жөні атауы және деректемелері
және жеке
немесе заңды
немесе заңды тұлғаның
сәйкестендіру
Жалпы саны
тұлғаның атауы
мемлекеттік (қайта)
нөмірі
тіркелуінің нөмірі және
күні

1

«Самрұқ-Қазына»
Ұлттық әл-ауқат
қоры» Акционерлік
қоғамы

J-0028423701 (Мүлік
иесінің дербес шоты)
Мемл. тіркеу куәлігі 32244Қарапайым
1901-АО
акциялар
Кіммен, қашан: 03.11.2008
KZ1C34930012
АСТАНА Қ. ӘДІЛЕТ
ДЕПАРТАМЕНТІ
БСН:081140000436

234 000 001

Ауыртпа
лық
салынға
ндары,
ауыртпа
Оқшауланлық
дырылғандары
салынға
н
тұлғаны
көрсете
отырып

0

0

Сенімгерлік
басқаруға
берілгендері,
сенімгер
басқарушының
атауын көрсете
отырып

0
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Бағалы қағаздардың
ұстаушысына тиесілі бағалы
қағаздар санының эмитенттің
бағалы қағаздар санына
шаққандағы сандық қатынасы
(пайызбен)
Қосымша
мәліметтер
Орналастырылғандар

90.00000038

Дауыс
берушілер

90.00405022

Орындаушы: Баяхметова Жангүл Сағымжанқызы
Құрған күні/уақыты: 02.07.2018 16:14:59

Ескерту: Дауыс беруші акциялар пайызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 1-бабының 8 –тармағына сәйкес есептеледі.
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