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Акциялар шығару аны тамалығыны 1-б ліміні 10-2-тармағы мынадай
редакцияда жазылсын:
«10-2. Акцияларды оғам сатып алған кезде акциялар
нын аны тау
əдістемесін акционерлерді жалпы жиналысы немесе рылтай жиналысы бекіткен
к н:
Бағалы ағаздарды
йымдастырылмаған нарығында оларды !оғам сатып
алған кезде акциялар
нын аны тау əдістемесі !оғамны Жалғыз акционеріні
шешімімен бекітілді («!азМ найГаз» %К А! Бас армасы отырысыны 2012 жылғы 3
шілдедегі №75 хаттамасы) жəне !оғамны акциялар шығару аны тамалығыны
ажырамас б лігі болып табылады.».

" азТрансОйл" А Жалғыз акционеріні
шешімімен бекітілген
(" азМ найГаз" )К А Бас армасы
отырысыны 2012 жылғы 3 шілдедегі
№ 75 хаттамасы)

" азТрансОйл" А -ны акцияларды йымдастырылмаған бағалы ағаздар
нарығында сатып алуы кезiнде оларды
нын ай ындау əдістемесі
1. Жалпы ережелер
1. Осы əдістеме "!азТрансОйл" А!-ны (б дан əрі – "!оғам") акцияларды
йымдастырылмаған бағалы ағаздар рыногында сатып алуы кезiнде оларды
нын
ай ындайды жəне !аза стан Республикасыны за намасы мен !оғам Жарғысына
сəйкес əзірленген.
2. Осы əдістеме !оғамны оны орналастырылған акцияларын:
- акционерді келісімімен оғамны бастамасы бойынша;
- !аза стан Республикасыны
за намасымен белгіленген жағдайларда,
акционерді талап етуі бойынша;
- сот шешімі бойынша сатып алуы жағдайларына олданылады.
3. Осы əдістемеде келесі ғымдар олданылады:
За - "Акционерлік оғамдар туралы" !аза стан Республикасыны За ы;
акционер – акцияны меншік иесі болып табылатын т лға;
акция – !оғам шығаратын жəне !оғамды бас аруға атысу, ол бойынша
дивиденд жəне !оғам таратылған жағдайда оны м лкіні бір б лігін алу
ығын,
сондай-а За да жəне !аза стан Республикасыны
зге де за намалы актілерінде
к зделген зге де
ы тарды куəландыратын бағалы ағаз;
ор биржасы – акционерлiк
оғамны
йымды - ы ты
нысанында
рылған, осы сауда-сатты ты йымдастырушыны сауда ж йелерiн пайдалана
отырып, оларды тiкелей ж ргiзу ар ылы сауда-сатты ты йымды жəне техникалы
жағынан амтамасыз етудi ж зеге асыратын за ды т лға;
делистинг – бағалы ағаздарды сауда-сатты йымдастырушыны тiзiмiнен
уа ытша немесе т ра ты шығарып тастау;
йымдастырылған бағалы ағаздар рыногы – эмиссиялы бағалы ағаздар
мен зге де аржы ралдарыны айналым саласы, олармен жасалатын мəмiлелер
сауда-сатты ты йымдастырушыны iшкi жаттарына сəйкес ж зеге асырылады;
йымдастырылмаған бағалы ағаздар рыногы – бағалы ағаздарды
айналым саласы, онда бағалы ағаздармен жасалатын мəмiлелер сауда-сатты ты
йымдастырушыны iшкi
жаттарында белгiленген талаптар са талмай ж зеге
асырылады.
4. Орналастырылған акцияларды !оғамны сатып алуы оларды кейіннен сату,
акционерлер ры тарын са тау (!оғамда !аза стан Республикасыны за намасына
сəйкес акционерлерге тиісті !оғам акцияларын сатып алуы міндеті туындағанда)
немесе !аза стан Республикасыны за намасына жəне !оғамны Жарғысына
айшы келмейтін зге де ма саттарда ж зеге асырылады.
2. Орналастырылған акцияларды оғамны бастамасы бойынша сатып алу
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5. Орналастырылған акцияларды !оғамны бастамасы бойынша сатып алу,
!оғам акцияларын ор биржасында ашы сауда-сатты əдісімен сатып алуы
жағдайларын оспағанда, осы əдістемеге сəйкес ж ргізіледі.
6. Орналастырылған акцияларды оларды кейіннен сату ма сатында немесе
!аза стан Республикасыны за намасына жəне !оғамны Жарғысына айшы
келмейтін
зге де ма саттарда сатып алу !оғамны
бастамасы бойынша
акционердi келiсiмiмен ж ргізілуі м мкін.
7. Орналастырылған акцияларды !оғамны бастамасы бойынша !оғамны
сатып алуы !оғам Директорлар ке есіні шешімі негізінде ж ргізіледі.
!оғамны
орналастырылған акцияларын сатып алуы туралы !оғам
Директорлар ке есіні шешімінде ол сатып алатын акцияларды т рлері, саны,
бағасы, мерзімі жəне оларды сатып алу талаптары туралы мəліметтер болуға тиіс.
!оғамны :
1) Акционерлерді бірінші жалпы жиналысын ткізгенге дейін;
2) акцияларды
рылтайшылар арасында орналастыру орытындылары
туралы бірінші есеп бекітілгенге дейін;
3) егер акцияларды сатып алу нəтижесінде !оғамны з капиталыны м лшері
За да белгіленген е т менгі жарғылы капитал м лшерінен аз болса;
4) егер акцияларды сатып алу кезінде !оғам !аза стан Республикасыны
банкротты туралы за намасына сəйкес т лем абілетсіздігі не дəрменсіздігі
белгілеріне сəйкес келсе немесе аталған белгілер !оғамда оны барлы талап
етілетін немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нəтижесінде пайда
болса;
5) егер сот немесе !оғам акционерлеріні жалпы жиналысы оны тарату туралы
шешім абылдаса, зіні орналастырылған акцияларын сатып алуға
ығы жо .
8. Егер
!оғамны
бастамасы
бойынша
сатып
алынатын
оны
орналастырылған акцияларыны саны оларды жалпы санынан бір процент асатын
болса, акцияларды сатып алу-сату мəмiлесi (мəмiлелерi) жасалғанға дейiнгi ол з
акционерлеріне осындай сатып алу туралы хабарлауға міндетті.
!оғамны зі орналастырған акцияларын сатып алуы туралы хабарламасында
зі сатып алатын акцияларды т рлері, саны, бағасы, мерзімі туралы жəне оларды
сатып алу талаптары туралы мəліметтер болуға тиіс жəне ол б аралы а парат
ралдарында жариялануға тиіс.
9. !оғамны
з акционерлері сатып алуға тініш берген орналастырылған
акцияларыны саны !оғам сатып алуға жариялаған акцияларды санынан асып
т скен жағдайда б л акциялар акционерлерден оларға тиесілі акцияларды санына
барабар сатып алынады.
Барабар коэффициенті келесі формуламен есептеледі:
К = А/С, м ндағы
К – барабар коэффициенті;
А – !оғамны (За мен белгіленген шектеулерді негізге ала отырып) сатып алуы
м мкін акцияларыны жалпы саны;
С – сатып алуға тініш берген !оғамны орналастырылған акцияларыны жалпы
саны.
!оғамны акционерден сатып алатын акцияларыны саны акционерді сатып
алуға тініш берген акцияларын барабар коэффициентіне к бейту жолымен есептеп
шығарылады.
10. !ор биржасындағы айналымнан тыс акциялар !оғамны бастамасы
бойынша акционердi келiсiмiмен, !оғам Директорлар ке есіні акцияларды сатып
алу туралы шешім абылдауына дейінгі к нтізбелік 30 (отыз) к ннен ерте емес
мерзімге тəуелсіз бағалаушы аны таған бағамен сатып алынуы м мкін.
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Б л орайда акцияны тəуелсіз бағалаушыны
нары ты бағадан е к п ауыт уы 20%-дан аспауы тиіс.

есебі негізінде бағаны

3. оғамны орналастырылған акцияларды акционерді талап етуі
бойынша сатып алуы
11. !оғамны орналастырылған акцияларды акционерді талап етуі бойынша
сатып алуы осы əдістемеге сəйкес ж ргізіледі.
12. !оғам орналастырылған акцияларды сатып алуды:
1) Акционерлердi жалпы жиналысы !оғамды айта йымдастыру туралы
шешiм абылдаған (егер акционер !оғамды айта йымдастыру туралы мəселе
аралған Акционерлердi жалпы жиналысына атысып, оған арсы дауыс берсе);
2) Акционерлерді жалпы жиналысы !оғам акцияларыны делистингі туралы
шешім абылдаған (егер акционер Акционерлерді жалпы жиналысына атыспаса
немесе егер ол осы жиналыс а атысып, аталған шешімді абылдауға арсы дауыс
берсе);
3) сауда-сатты ты йымдастырушы !оғам акцияларыны делистингі туралы
шешім абылдаған;
4) !аза стан Республикасыны за намасында жəне (немесе) !оғамны
Жарғысында белгiленген тəртiппен абылданған iрi мəмiле жасау туралы шешiммен
жəне (немесе) жасалуында !оғамны м ддесi бар мəмiле жасау туралы шешiммен
келiспеген;
5) Акционерлердi жалпы жиналысы !оғамны Жарғысына осы акционерге
тиесiлi акциялар бойынша
ы тарды шектейтiн згерістер мен толы тырулар енгізу
туралы шешiм
абылдаған (егер акционер осындай шешiм
абылданған
акционерлердi жалпы жиналысына атыспаса немесе ол осы жиналыс а атысып,
аталған шешiмнi
абылдануына
арсы дауыс берсе) жағдайларда !оғам
акционерiнi талап етуi бойынша ж ргiзуге тиiс.
13. Акционер осы тарауды 12-тармағында к рсетілген шешім абылданған
к ннен бастап немесе сауда-сатты ты йымдастырушы !оғам акцияларыны
делистингі туралы шешім абылдаған к ннен бастап 30 (отыз) к н ішінде !оғамға
жазбаша тініш жіберу ар ылы зіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы !оғамға
талап оюға
ылы.
Аталған тініш алынған к ннен бастап 30 (отыз) к н ішінде !оғам акционерден
акцияларды сатып алуға міндетті.
14. !оғамны
з акционерлері сатып алуға тініш берген орналастырылған
акцияларыны саны !оғам сатып алуы м мкін акцияларды санынан арты болған
жағдайда, б л акциялар акционерлерден оларға тиесілі акцияларды санына
барабар сатып алынады.
Барабар коэффициенті келесі формуламен белгіленеді:
К = А/С, м ндағы
К – барабар коэффициенті;
А – !оғамны (За мен белгіленген шектеулерді негізге ала отырып) сатып алуы
м мкін акцияларыны жалпы саны;
С – сатып алуға тініш берген !оғамны орналастырылған акцияларыны жалпы
саны.
!оғамны акционерден сатып алатын акцияларыны саны акционерді сатып
алуға тініш берген акцияларын барабар коэффициентіне к бейту жолымен есептеп
шығарылады.
15. !оғамны орналастырылған акцияларды акционерді талап етуі бойынша
сатып алуы акцияны балансты
ны бойынша ж зеге асырылады. Акцияны
балансты
нын есептеу акционерді !оғамға зіне тиесілі акцияларды сатып алу
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туралы тініші !оғам ке сесінде тіркелген к нге Х!ЕС-ке сəйкес
растырылған
со ғы шоғырландырылған аржылы есептілік негізінде жасалады.
Бір жай акцияны балансты
ны келесі формуламен есептеледі:
BVCS = NAV / NOCS, м ндағы
BVCS – (book value per common share) есеп к ніне бір жай акцияны балансты
ны;
NAV – (net asset value) есеп к ніне жай акцияларға таза активтер;
NOCS – (number of outstanding common shares) есеп к ніне жай акциялар саны.
Жай акцияларға таза активтер келесі формуламен есептеледі:
NAV = (TA – IA) – TL – PS, м ндағы
TA – (total assets) есеп к ніне акция эмитентіні аржылы жағдайы туралы
есебіндегі акция эмитентіні активтері;
IA – (intangible assets) есеп к ніне акция эмитентіні аржылы жағдайы туралы
есебіндегі материалды емес активтері;
TL – (total liabilities) есеп к ніне акция эмитентіні аржылы жағдайы туралы
есебіндегі міндеттемелері;
PS – (preferred stock) есеп к ніне акция эмитентіні аржылы жағдайы туралы
есебіндегі "жарғылы капитал, арты шылы ты акциялар" сальдо есебі.
4. оғамны орналастырылған акцияларды сот шешімі бойынша сатып
алуы
16. !оғамны орналастырылған акцияларды сот шешімі бойынша сатып алуы
акцияны балансты
ны бойынша, сот шешімімен бас а к н белгіленбесе,
!оғамны Директорлар ке есіні осындай сатып алу туралы шешім абылдаған к ні
ж зеге асырылады.
Бір жай акцияны балансты
ны келесі формуламен есептеледі:
BVCS = NAV / NOCS, м ндағы
BVCS – (book value per common share) есеп к ніне бір жай акцияны балансты
ны;
NAV – (net asset value) есеп к ніне жай акцияларға таза активтер;
NOCS – (number of outstanding common shares) есеп к ніне жай акциялар саны.
Жай акцияларға таза активтер келесі формуламен есептеледі:
NAV = (TA – IA) – TL – PS, м ндағы
TA – (total assets) есеп к ніне акция эмитентіні аржылы жағдайы туралы
есебіндегі акция эмитентіні активтері;
IA – (intangible assets) есеп к ніне акция эмитентіні аржылы жағдайы туралы
есебіндегі материалды емес активтері;
TL – (total liabilities) есеп к ніне акция эмитентіні аржылы жағдайы туралы
есебіндегі міндеттемелері;
PS – (preferred stock) есеп к ніне акция эмитентіні аржылы жағдайы туралы
есебіндегі "жарғылы капитал, арты шылы ты акциялар" сальдо есебі.
5. оғамны орналастырылған акцияларды сатып алуы бойынша
шектеулер
17. !оғам
сатып
алатын
орналастырылған
акцияларды
саны
орналастырылған акцияларды жалпы саныны жиырма бес пайызынан аспауға
тиіс, ал оғамны орналастырылған акцияларын сатып алуға ж мсайтын шығыстары:
1) орналастырылған акцияларды акционерді талап етуі бойынша сатып алған
кезде:
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Акционерлерді жалпы жиналысында осы əдістемені 12-тармағыны 1), 2) жəне 5)
тарма шалары бойынша шешім абылдағанда;
- сауда-сатты ты йымдастырушы !оғам акцияларыны делистингі туралы
шешім абылдағанда;
- жасалуында !оғамны м ддесi бар ірі мəмiле жəне (немесе) мəміле жасау
туралы шешім абылдағанда;
2) орналастырылған акцияларды !оғамны бастамасы бойынша сатып алған
кезде - !оғамны
орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім
абылданған к нгі жағдай бойынша оны меншікті капиталы м лшеріні он
процентінен аспауға тиіс.
18. !оғам сатып алған акциялар оны Акционерлері жалпы жиналысыны
кворумын аны таған кезде есепке алынбайды жəне онда дауыс беруге атыспайды.
6. орытынды ережелер
19. Осы əдістемемен реттелмеген мəселелер, !аза стан Республикасыны
за намасына сəйкес шешіледі.
20. Осы əдістеме !оғамны акциялар шығару аны тамалығыны ажырамас
б лігі болып табылады.
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« азТрансОйл» А
Жалғыз акционеріні шешімімен
(« азМ найГаз» А
Бас армасы отырысыны
2012 жылғы 3 шілдедегі
№75 хаттамасы) бекітілген

« азТрансОйл» А таза табысын б$лу тəртібі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы «!азТрансОйл» А! таза табысын б лу тəртібі (б дан əрі - Тəртіп) !аза стан
Республикасы за намасы, «!азТрансОйл» А! жарғысына жəне зге ішкі жаттарына сəйкес
əзірленген.
2. Осы Тəртіпте пайдаланылатын ғымдар:
оғам - «!азТрансОйл» А!;
акционерлер - !оғамны жай акцияларыны меншік иесі болып табылатын т лғалар;
дивидендтер - акционерлерді
здеріне тиесілі акциялар бойынша !оғам т лейтін
кірістері;
Акционерлерді жалпы жиналысы - !оғамны жоғарғы органы;
таза табыс – салы т лемдері кезе і шығындарын оса алғанда, кірістер мен
шығыстар айырмасы
б$лінбеген пайда - акционерлер арасында лестірілмеген жəне !оғам арамағында
алған ткен жылдарды жина талған таза табысы.
3. Тəртіпті ма саты !оғам мен акционерлер м дделеріні те герімін жəне !оғамны
таза табысын б луде ай ындылы ты амтамасыз ету болып табылады.
4. !оғам саясаты !аза стан Республикасы за намасы, «!азТрансОйл» А! жарғысына
жəне зге ішкі жаттарында арастырылған акционерлер
ы тарын ата са тау жəне
рметтеуге негізделеді. Тəртіп акционерлер əл-ау атын арттыру, !оғамны инвестициялы
тартымдылығын жəне капиталын лғайтуға бағытталған.
2-тарау. Таза табысты б$луді негізгі шарттары
5. Бас арма жыл сайын Акционерлерді жалпы жиналысына, аудиті !аза стан
Республикасыны аудиторлы
ызмет туралы за ына сəйкес ж ргізілген,
ткен жылға
жылды
аржылы есептілігін жəне шоғырландырылған жылды
аржылы есептілікті
тал ылауы жəне бекітуі шін сынады. !аржылы есеп беруден бас а Бас арма
Акционерлерді жалпы жиналысына аудиторлы есепті де сынады.
!оғамны жылды аржылы есептілігін жəне шоғырландырылған жылды аржылы
есептілікті Акционерлерді жылды жалпы жиналысыны
тетін уа ытына отыз к н
алғаннан кешіктірмей Директорлар ке есі алдын ала бекітуі тиіс.
!оғамны жылды аржылы есептілігін жəне шоғырландырылған жылды аржылы
есептілікті т пкілікті бекітуді Акционерлерді жылды жалпы жиналысында ж ргізеді.
!оғам жыл сайын уəкілетті органмен белгіленген мерзімдерде, немесе !аза стан
Республикасыны за дарымен арастырылған жағдайларда уəкілетті органны келісімімен
!аза стан Республикасыны %лтты Банкі белгілеген тəртіпте жəне мерзімдерде !оғамны
жылды аржылы есептілігін жəне шоғырландырылған жылды аржылы есептілікті, жəне
аудиторлы есептерді б аралы а парат
ралдарында жыл сайын жариялап отыруға
міндетті.
6. !оғам Бас армасыны
сынысы негізінде !оғамны
Директорлар ке есі
Акционерлерді жалпы жиналысына шоғырландырылған аржылы есептілік мəліметтері
бойынша ткен аржы жылы жəне/немесе жарты жылды жəне/немесе то санға !оғамны
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таза табысын б лу тəртібі жəне !оғамны бір жай акциясына келетін дивиденд м лшері
туралы сыныстар жасайды.
Акционерлерді жалпы жиналысына бір жай акцияға келетін дивиденд м лшері
туралы шешім абылдау шін сынылатын материалдар дивидендтерді т леуге ажетті
жағдайларды болуы/болмауы туралы барлы ажетті а параттарды амтуы тиіс.
7. !оғам Директорлар ке есіні Акционерлерді жалпы жиналысыны
арауына
берілетін таза табысты б лу жəне дивидендтер м лшері бойынша негіздемелерді
дайындауында, таза табысты б луге əсер ететін келесі негізгі факторлар ескерілуі тиіс:
1) !оғам алған таза табысты на ты м лшері;
2) !оғамны т лем абілеттілік жəне аржы т ра тылығы к рсеткіштері;
3) !оғамны стратегиялы дамуыны ма саттарын амтамасыз ету, оны ішінде:
- т ра ты жыл сайынға кірістерді туындататын олданыстағы ндірістік активтерді
німділігін арттыруға бағытталған к рделі салымдарды аржыландыру;
- белгіленген тəртіппен келісілген жобаны аржыландыру
рылымына сəйкес
меншікті аражат талап етілетін б ліктегі инвестициялы жобаларды аржыландыру;
- арыз міндеттемелерін теу;
- белгіленген тəртіппен сəйкес зге за ды т лғаларды жарғылы капиталына
салымдарды (акцияларды сатып алуды) аржыландыру;
4) !оғам Директорлар ке есіні арамағындағы зге де факторлар.
8.
!оғам Директорлар ке есі, ткен аржы жылына !оғамны таза табысын б лу
тəртібі жəне жылды дивиденд м лшері туралы сыныстар дайындағанда, дивидендтерді
т леуге бағытталған сома !оғамны таза табысыны 40%-нен кем болмауын ескереді.
Дивидендтерді на ты м лшері, егер ол !оғам міндеттемелеріне айшы келмесе, !оғамны
таза табысыны 100%-ін рауы немесе одан асуы м мкін. Таза табыстан асатын дивиденд
сомасы б лінбеген пайдадан т ленеді.
Дивидендтерді есептеуде !оғамны
шоғырландырылған немесе жеке таза табысыны е лкен лшемі олданылады.
Сонымен атар Бас арманы , !оғамны жалпысалалы динамика мен капиталды
(инвестициялы ) шығындар бағдарламасыны сəйкес аржы жылындағы !оғамны на ты
нəтижелеріні негізінде, 40%-тік к рсеткіштен т мен м лшерде дивидендтерді т леуге
ығы бар.
!оғам Директорлар ке есі, то сан жəне (немесе) жарты жылды нəтижелері бойынша
!оғамны таза табысын б лу тəртібі туралы сыныстар дайындағанда, дивидендтерді
т леуге бағытталған сома сəйкес аржылы кезе дегі !оғамны таза табысыны 10%-нен
кем болмауын ескереді.
То сан немесе жарты жылды
нəтижелері бойынша дивидендтерді т леу
жағдайында, сəйкес аржылы кезе дегі дивидендтерді т легенде на ты аралы т лемдер
сомасы ескеріледі.
9. Дивидендтерге лестірілмеген таза табыс оны белгіленген тəртіпте !оғам
ма саттары мен тапсырмаларына сəйкес олдану шін !оғам арамағында болады.
10. Бір жай акцияға келетін дивиденд м лшері жай акциялар бойынша дивидендтерге
бағытталған соманы дивиденд алуға
ығы бар акционерлер тізімін жасау к ніндегі
!оғамны орналастырылған жəне айналымдағы жай акцияларыны санына б лу ар ылы
аны талады.
a.
3-тарау. Дивидендтерді т$леуге шектеулер
11. !оғам жай акциялары бойынша:
1) меншікті капиталыны теріс м лшері болған жағдайда немесе егер !оғамны
меншікті капиталыны м лшері оны жай акциялары бойынша дивидендтер есептеу
нəтижесінде теріс болса;
2) егер !оғам !аза стан Республикасыны банкротты туралы за дарына сəйкес
т лем абілетсіздігі немесе дəрменсіздік белгілеріне сəйкес келсе не аталған белгілер
!оғамда оны жай акциялары бойынша дивидендтер есептеу нəтижесінде пайда болса
дивидендтер т ленуі м мкін емес.
12. Орналастырылмаған немесе !оғам зі сатып алған жай акцияларына, сондай-а ,
егер сот шешімімен немесе !оғамны акционерлеріні жалпы жиналысы !оғамды тарату
туралы шешім абылдаса, дивидендтер есептелмейді жəне т ленбейді.
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4-тарау. орытынды ережелер
13. Тəртіппен
реттелмеген
мəселелер,
!оғам
жарғысы
жəне
!аза стан
Республикасыны за намасымен реттеледі.
14. Тəртіп !оғамны акциялар шығару аны тамалығыны
ажырамас б лігі болып
табылады.
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