
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің  

кезекті отырысының КҮН ТӘРТІБІ  

(№07/2019) 

Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері:  

1) Смайылов Әлихан Асханұлы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші 

орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі;  

2) Карагойшин Рустам Тимурович – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Бәйтерек» ұлттық 

басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 

3) Бахмутова Елена Леонидовна - тәуелсіз директор; 

4) Елемесов Асқар Раушанұлы – тәуелсіз директор; 

5) Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі; 

6) Бурибаева Гаухар Асылбекқызы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қордың Басқарма 

төрағасы. 

Директорлар кеңесін өткізуге және шешімдер қабылдауға арналған кворум бар. 
КҮН ТӘРТІБІ Дауыс беру нәтижелері 

№ Мәселе атауы «ҚОЛДАЙ

МЫН» 

«ҚАРСЫМ

ЫН» 

«ҚАЛЫС ҚАЛУ» 

1.  «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-мен «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның жүзеге асыруға мүддесі 

бар мәмілелер жасасу туралы. 

2
1
   

2.  «KMF» микроқаржы ұйымы» ЖШС-на максималды шектен 

асатын шекті бекіту туралы. 

6   

3.  «ForteBank» АҚ-ға шекті бекіту және «ForteBank» АҚ-мен 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның жүзеге асыруға 

мүддесі бар мәмілелер жасасу туралы. 

6   

4.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқармасының 

екінші дәрежелі банктердің 2019 жылғы 1 қаңтардағы 

қаржылық жағдайы мониторингі бойынша есептің негізгі 

қорытындысы жөніндегі есебін бекіту туралы. 

6   

5.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2017-2021 

жылдарға арналған даму жоспарын жүзеге асыру туралы 

2019 жылдың бірінші тоқсаны бойынша есепті бекіту туралы. 

6   

6.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ комплаенс-

контроллерінің 2019 жылғы екінші тоқсан бойынша қызметі 

туралы есепті және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 

комплаенс-контроллерінің 2019 жылғы екінші тоқсан 

бойынша қызметінің негізгі көрсеткіштерін жүзеге асыру 

туралы есепті бекіту туралы. 

6   

7.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар 

кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және 

корпоративтік хатшысының 2019 жылғы екінші тоқсан 

бойынша қызметі туралы есепті, «Даму» кәсіпкерлікті 

дамыту қоры» АҚ корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 

екінші тоқсан бойынша қызметінің негізгі көрсеткіштерін 

жүзеге асыру және оған сыйлықақы беру туралы есепті 

бекіту туралы. 

6   

 

                                                 
1
     Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 73-бабы 1-тармағына сәйкес, 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның мүддесі бар мәмілені жасасу туралы шешім оның жасалуына 

мүдделі емес Директорлар кеңесi мүшелерiнiң жай көпшiлiк дауысымен қабылданады  


