
«Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-ының таза кірісінен жалғыз акционеріне дивидендтер 
төленуі туралы шешім қабылданды. Дивидендтер «Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-ы 
2017, 2018 жылғы қызметінің нәтижесі бойынша 2021 ж. 16 сәуірінен кешіктірмей төленсін.  

20.01.2021г. принято решение о выплате дивидендов единственному акционеру АО 
Страховая компания «Basel» из чистого дохода АО Страховая компания «Basel» по итогам 
ее деятельности за 2017, 2018 г., со сроком оплаты не позднее 16 апреля 2021 г. 

Дата публикации: 21.01.2021г. 

 

26.01.2021 ж. бастап, Д.С.Жанбеков – «Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-ның жалғыз 

акционері екендігін хабарлаймыз. 

Объявляем что, с 26.01.2021 г. единственным акционером АО Страховая компания «Basel» 

являтся – Жанбеков Д.С. 

Дата публикации: 28.01.2021г. 

 

АО Страховая компания «Basel» сообщает о заключении крупной сделки от 24.02.2021 г. 

на основании договора №AIIG/PR/002_21. 

«Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-ы 24.02.2021 ж. №AIIG/PR/002_21 шарты негізінде ірі 

мәміленің жасалуы туралы хабарлайды. 

Дата публикации: 25.02.2021г. 

 

 «Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-ы 15.03.2021 ж. № AIIG/CAR/BSL/CAR/001_21 шарты 

негізінде ірі мәміленің жасалуы туралы хабарлайды. 

АО Страховая компания «Basel» сообщает о заключении крупной сделки от 15.03.2021 г. 

на основании договора №AIIG/CAR/BSL/CAR/001_21. 

Дата публикации: 16.03.2021г. 

 

АО Страховая компания «Basel» сообщает о принятом 15.03.2021 г. единственным 

акционером решения – «Утвердить годовую финансовую отчетность АО Страховая 

компания «Basel» по состоянию на 31.12.2020 г., в соответствии со стандартами МСФО и с 

учетом отчета независимого аудитора. Чистый доход не распределять и направить на 

нераспределенный чистый доход АО Страховая компания «Basel». Дивиденды по 

простым акциям АО Страховая компания «Basel» за 2020г. не начислять и не выплачивать. 

Принять к сведению отчета Совета директоров АО Страховая компания «Basel» о своей 

деятельности за 2020 г., представленный Председателем Совета Директоров АО 

Страховая, компания «Basel» на рассмотрение единственного акционера. Принять к 

сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО Страховая 

компания «Basel» и его должностных лиц за 2020 г. Принять к сведению информацию, 



предоставленную Председателем Совета Директоров АО Страховая, компания «Basel», о 

размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления АО Страховая 

компания «Basel». 

«Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-ы 15.03.2021 ж. жалғыз акционердің келесі 

қабылдаған шешімі туралы хабарлайды: - «31 желтоқсандағы жағдай бойынша тәуелсіз 

аудитордың есебін ескере отырып, ХҚЕС стандарттарына сәйкес дайындалған 31.12.2020  

«Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. «Basel» 

Сақтандыру компаниясы АҚ-ның 2020 ж. таза кірісі «Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-

ның таза кірісін бөлмей, бөлінбейтін «Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-ның таза кірісіне 

аудыру. 2020 ж. «Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-ның жай акциялары бойынша 

дивидентер алынбайды және төленбейді. «Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-ның 

Директорлар Кеңесінің «Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-ы Директорлар Кеңесінің 

Төрағасы жалғаз акционердің қарауына ұсынған 2020 ж.қызметі турлы есебін ескеру. 

«Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ-ның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне 

анралған шағымдардың жоқтығы туралы ақпаратты ескеру. «Basel» Сақтандыру 

компаниясы АҚ-ның Директорлар Кеңесі Төрағасының «Basel» Сақтандыру 

компаниясы АҚ-ы Директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен 

құрамы туралы ақпаратын ескеру». 

Дата публикации: 17.03.2021г. 

 


