ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям
акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2020 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с решением годового Общего собрания
акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания
акционеров от 27 мая 2021 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по
привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»:
1. Наименование: АО «СНПС-Актобемунайгаз»; место нахождения: РК, 030006, г. Актобе, пр-т
312 Стрелковой дивизии, д.3; реквизиты: БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в
Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX.
2. Выплата дивидендов производится по итогам
деятельности АО «СНПС –
Актобемунайгаз» за 2020 год.
3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге.
4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 6 400 (шесть тысяч
четыреста) тенге.
5. Дата начала выплаты дивидендов за 2020 год по привилегированным акциям – 27 июня
2021 года в размере 6 400 тенге на одну акцию; по простым акциям - 27 июня 2021 года в размере 6
400 тенге на одну акцию.
До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата
дивидендов по его простым акциям не производится.
Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом
С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте компании: www.cnpc-amg.kz.

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай акциялар
бойынша 2020 жылғы дивиденд төлеу туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2021 жылдың 27 мамыр айындағы өткізбестен сырттай дауыс беру
арқылы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПСАқтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы
хабардар етеді:
1. Атауы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ; орналасқан жері: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар
дивизиясы даңғылы, 3; реквизиттер: БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан
Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX.
2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2020 жылғы қызметінің қорытындысы
бойынша жүргізіледі.
3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 6 400 (алты мың төрт жүз) теңгені құрайды.
4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 6 400 (алты мың төрт жүз)
теңгені құрайды.
5. Артықшылықты акциялар бойынша 2020 жыл үшін дивидендтер төлеуді бастау күні – 2021
жылғы 27 маусымда бір акцияға 6 400 теңге мөлшерінде; жай акциялар бойынша - 2021 жылғы 27
маусымда бір акцияға 6 400 теңге мөлшерінде белгіленсін.
Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар
бойынша дивиденд төленбейді.
Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді
Бұл ақпаратпен Сіз компанияның сайтында таныса аласыздар: www.cnpc-amg.kz.

