БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА
орналастырылған бағалы қағаздар жалпы санының 5 және одан көп процентіне ие
01.07.2019 ж. 00:00жағдай бойынша
СПРАВКА О ДЕРЖАТЕЛЯХ ЦЕННЫХ БУМАГ,
владеющих 5 и более процентами от общего количества размещенных ценных бумаг
по состоянию на 00:00 01.07.2019 г.

01.07.2019 14:57:01

№ 8354810

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета)

Эмитент/басқарушы компания туралы мәліметтер
Сведения об эмитенте/управляющей компании
Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы
Полное наименование на государственном или русском языке
Орналасқан жері
Место нахождения
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации)
БСН
БИН
Бағалы қағаздар шығарылымы туралы мәлімет
Сведения о выпуске ценных бумаг
Бағалы қағаздар түрі, ISIN/IDR талап ету құқықтары, инвестициялық пай қорының атауы
Вид, ISIN ценных бумаг/IDR прав требования, наименование паевого инвестиционного фонда
Жарияланған бағалы қағаздар саны
Количество объявленных ценных бумаг
Орналастырылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)
Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом)
Дауыс беретін бағалы қағаздар саны
Количество голосующих ценных бумаг
Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг
Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны
Количество ценных бумаг, невостребованных держателями
Эмитент сатып алған талап ету құқықтарының саны
Количество выкупленных эмитентом прав требования
Бағалы қағаздар мәртебесі
Статус ценных бумаг

(есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity
Grid Operating Company) "KEGOC"
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Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәлімет
Сведения о держателях ценных бумаг

Тегі, есімі,
әкесінің есімі
(болған
кезде)/Заңды
тұлғаның атауы
№

1

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)/
Наименование
юридического
лица

АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО
"ФОНД
НАЦИОНАЛЬН
ОГО
БЛАГОСОСТОЯ
НИЯ "САМРУККАЗЫНА"

Бағалы қағаздар ұстаушысына
тиесілі бағалы қағаздардың
орналастырылған және дауыс
беретін бағалы қағаздарға
арақатынасы, (%)

Ұстаушының жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген бағалы қағаздар саны
Жеке тұлғаның жеке басын
куәландыратын құжаттың немесе
заңды тұлғаның тіркелуін
растайтын құжаттың деректемелері
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
физического лица или документа,
подтверждающего регистрацию
юридического лица

Количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) держателя
ЖСН/
БСН
ИИН/
БИН

ISIN

жалпы саны

081140000436

KZ1C00000959

Жиыны
Итого
Құқықты шектеу туралы мәлімет
Сведения об ограничении прав держателей
Тегі, есімі, әкесінің есімі (болған кезде)/Заңды
тұлғаның атауы
№
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/
Наименование юридического лица

ЖСН/
БСН
ИИН/
БИН

Операция түрі
Вид операции

оның ішінде
ауыртпалық
салынған

оның ішінде
сенімді
басқаруға
берілген

оның ішінде
ошауланған

орналастырыл
ғандарға

дауыс
беретіндерге

в том числе
переданные в
доверительное
управление

к
размещенным

к
голосующим

в том числе,
свободные
от
обременени
я

в том числе
обремененные

234000001

234000001

0

0

0

90,00000038

90,000485

234000001

234000001

0

0

0

90

90

общее
количество

СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦА,
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
32244-1901-АО 2008-11-03

оның ішінде
ауыртпалық
тан бос

Соотношение ценных бумаг,
принадлежащих держателю
ценных бумаг, к размещенным
и голосующим ценным
бумагам, (%)

ISIN

в том числе
блокированные

Бағалы қағаздар саны
Количество ценных бумаг

Негіздеме
Основание
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