
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«АЛЬЯНС ЛИЗИНГ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 
ЖАРҒЫСЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы қ., 2005 жыл 

 
 
 

Акционерлердің жалпы жиналысының  
2005ж. «23» желтоқсандағы  

№8-05 шешімімен 
БЕКІТІЛГЕН      

              
 

  



 

 2

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар 
туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Қазақстан Республикасы Заңына (бұдан былай 
«Заң» деп аталады) сəйкес əзірленген жəне «Альянс Лизинг» акционерлік қоғамының заңды 
тұлға ретіндегі құқықтық мəртебесін анықтайды.  
         «Альянс Лизинг» акционерлік қоғамының құрылуына дейін «Альянс Лизинг» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қайта құрылу нысанына қайта құрылуы болған.  

 «Альянс Лизинг» акционерлік қоғамы беру актіне сəйкес қайта құрылған  «Альянс 
Лизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мүлкінің, барлық құқықтары мен 
міндеттерінің құқылы мирасқоры болып табылады.  

Осы жарғы «Альянс Лизинг» акционерлік қоғамының (бұдан былай мəтін бойынша – 
«Қоғам») жарғысының жаңа редакциясы болып табылады. 

 
1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР  

 1-бап. Қоғамның құқықтық мəртебесі 
1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып 

табылатын жəне акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық 
ұйым болып табылады.  

2. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, ҚР басқа 
нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы жарғыны басшылыққа алады. 

3. Қоғам акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие, дербес балансы, банктік 
шоттары бар, өз атынан шарттар жасауға, мүліктік жəне жеке мүліктік емес құқықтарды 
иеленуге, міндеттерді көтеруге, сотта шағым беруші, жауап беруші жəне үшінші тұлға болуға 
құқылы. 

4. Қоғам филиалдар мен өкілдіктерді құруға, оларға өз жеке меншік мүлкінің есебінен 
негізгі жəне айналымдағы қаражаттарды беруге, Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес қызмет тəртібін анықтауға құқылы. 

5. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілік көтереді 
жəне акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, акционер де Қоғам 
міндеттемелері бойынша жауап бермейді жəне Қазақстан Республикасының заң актілерімен 
қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам 
қызметімен байланысты шығындар тəуекелін көтереді. 
 
 2-бап. Қоғам атауы  
1. Қоғамның толық фирмалық атауы: 

1) мемлекеттік тілде: «Альянс Лизинг» акционерлiк қоғамы; 
2) орыс тілінде: Акционерное общество «Альянс Лизинг»; 
3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Alliance Leasing». 

2. Қоғамның қысқартылған фирмалық атауы: 
1) мемлекеттік тілде: «Альянс Лизинг» АҚ; 
2) орыс тілінде: АО «Альянс Лизинг»; 
3) ағылшын тілінде: JSC «Alliance Leasing». 

 
 3-бап. Қоғамның заңды мекен-жайы  
 1. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050000, 
Алматы қ., Фурманов к-сі, 100 А. 
  
            4-бап. Қоғамның қызмет мерзімі 
 1. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмейді. 
 
           5-бап. Қоғамның деректемелері 

1. Қоғамның фирмалық атауы көрсетілген дөңгелек мөрі, тауар белгісі (қызмет көрсету 
белгісі), бланктері, мөртаңбалары, Қоғамды жəне ол шығаратын өнімді даралайтын 
(идентификациялайтын) басқа да деректемелері бар. 
 

2-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ 
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            6-бап. Қоғам қызметінің мақсаттары  
 1. Коммерциялық қызмет жəне кіріс алу Қоғам қызметінің негізгі мақсаттары болып 
табылады.  

 
7-бап. Қоғам қызметінің мəні  
1. Қоғам қызметінің мəні Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым 

салынбаған кез келген кəсіпкерлік қызмет түрлері Қоғам қызметінің мəні болып табылады.  
2. Қоғам қызметінің мəні жекелеп алғанда келесілер: 

- Лизингтің əртүрін жəне нысандарын жүзеге асыру, соның ішінде қаржы лизингін 
жүзеге асыру; 

- ақша талап етуін беріп қаржыландыру (факторинг); 
- тасымалдауларды сату; 
- заңды тұлғаларды, жеке тұлғаларды, шетелдік өкілдіктерді, фирмаларды жолаушы 

жəне жүк тасымалдау жөніндегі авиациялық-көлік қызметтерімен, соның ішінде ҚР 
мен ТМД аумағында шарттар мен тапсырыстардың негізінде үнемі жəне тапсырыс 
ұшуларымен қамтамасыз ету;  

- авиациялық техниканы коммерциялық пайдалану; 
- өз атынан жəне басқа тұлғалардың делдалдылығы арқылы сауда-саттық қызметін 

жүргізу, тауарлармен заттай жəне алу құқығын беретін құжаттар арқылы 
тауарлармен көтерме жəне бөлшектік сауда-саттық жүргізу; 

- ішкі жəне халықаралық туризмде, соның ішінде арнайы, отбасылық, жеке сауықтыру 
жəне аң аулау, балық аулау тураларын ұйымдастыруда делдалдық қызметтер 
жүргізуді ұйымдастыру; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің басқа да 
түрлері. 
3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа кез 

келген қызметті атқаруға құқылы. 
4. Қызмет (тізімі лицензиялау туралы заңнамамен анықталған жекелеген қызмет 

түрлерін) атқару үшін лицензия алынуы керек болса, Қоғам осы қызметті лицензия болғанда 
ғана атқара алады.  
 

3-БӨЛІМ. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. АКЦИЯЛАРЫ 
 8-бап. Қоғамның Жарғылық капиталы  

1. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері, құрылу тəртібі мен мерзімі Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес келеді. 
  
             9-бап. Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздары 

1. Қоғам құжатсыз нысанда жай акциялар шығарады. 
2. Жай акция иегеріне (акционерге) осы жарғының 10-бабының 1-тармағында аталған 

барлық мəселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығын береді. 
           Акционер қоғамның дауыс беру акцияларының он жəне одан да көп пайызының иегері 
болса, ол осы жарғының 10-бабының 2-тармағында аталған барлық мəселелерді шешу кезінде 
дауыс беруге құқылы болады.  

3. Қоғам шығарылымды мемлекеттік тіркегеннен кейін өз акцияларын орнықтыруға 
құқылы болады. Акциялар аукциондар, жазылу арқылы орнықтырылады.  

4. Қоғам жазылу бағасымен орнықтырған акциялар қоғамның Директорлар Кеңесі 
белгілеген орнықтыру бағасы бойынша сатылуға тиіс, мұнда акцияларды орнықтыру бағасы 
осы орнықтыру шегінде акцияларды иеленетін барлық тұлғалар үшін бірыңғай болуы керек.  

Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа 
уақытта Қоғамның орнықтырылған акциялар төлеміне ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде 
зияткерлік меншік объектілеріне берілетін құқықтар), басқа мүлік енгізіледі. 

5. Қоғам акционері акцияларды кепілдікке қоюға құқылы, мұнда кепілдік шартының 
талаптарымен басқаша қарастырылмаса, Акционер  өзі кепілдікке қойған акциялар бойынша 
дауыс беру жəне дивидендтер алу құқығын сақтайды. 

6. Қоғамның акциялар ұстаушылар реестрлері жүйесін Қоғамның аффилиирленген 
тұлғасы болып табылмайтын Қоғам тіркеушісі ғана жүргізе алады. 
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Қоғамның акциялар ұстаушылар реестрлер жүйесін жүргізу, сондай-ақ уəкілетті органға 
ол бойынша ақпарат беру тəртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.  

Қоғам өз акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу мақсатында құжаттарды ҚР 
уəкілетті мемлекеттік органына бергенге дейін Қоғам тіркеушісімен Қоғам акциялары 
ұстаушылары реестрлері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметтер көрсету туралы шарт жасауға 
міндетті.  

7. Қоғам шығару, орнықтыру, айналу жəне өтеу шарттары мен тəртібі Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен анықталатын басқа бағалы қағаздар шығаруға құқылы. 
 
           10-бап. Акционердің құқықтары 
 1. Акционер құқылы: 

1) Жарғымен қарастырылған тəртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға; 
2) Дивидендтер алуға; 
3) Тіркеушіден немесе атаулы иеден Қоғамның бағалы қағаздарына деген меншік 

құқығын растайтын үзінді жазба алуға; 
4) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде осы жарғымен жəне 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тəртіпте Қоғамның 
қаржы есебімен танысуға; 

5) Қоғам тараған жағдайда, мүліктің бір бөлігіне; 
6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулар беруге, сұрауда басқа мерзім 

белгіленбесе, Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дəлелді жауаптар 
алуға; 

7) Қоғамның директорлар Кеңесі құрылған жағдайда белгіленген тəртіпте 
директорлар Кеңесіне сайлауға кандидатуралар ұсынуға; 

8) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тəртібінде даулауға; 
9) Қоғамның акцияларын немесе акцияларына айырбасталатын басқа бағалы 

қағаздарды Заңмен белгіленген тəртіпте артықшылықпен сатып алу құқығына; 
10) Заңнамамен жəне осы жарғымен берілетін басқа құқықтарға. 

      2.  Ірі акционер қосымша құқылы:  
1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе 

директорлар Кеңесі жалпы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы 
шағыммен сотқа баруға;  

2) Директорлар Кеңесіне акционерлердің осы Заңға сəйкес жалпы жиналыстың күн 
тəртібіне қосымша мəселелерді енгізу туралы ұсыныс жасауға; 

3) Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;  
4) өз есебінен Қоғамның аудитін аудиторлық ұйымның жүргізуін талап етуге. 
3. Осы баптың 1 жəне 2-тармақтарымен белгіленген акционерлердің құқықтарын 

шектеуге жол берілмейді. 
 

 11-бап. Акционерлердің міндеттері 
 1. Акционерлердің міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. 
  

4-БӨЛІМ. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР  
 12-бап. Дивидендтерді төлеу тəртібі 

1. Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейтін мөлшерле бір жыл ішіндегі 
Қоғам қызметінің нəтижелері бойынша қабылданатын акционерлердің Жалпы жиналысының 
шешіміне сəйкес қаржы жылы нəтижелері бойынша жай акцияларға дивидендтер есептеп, 
аударады. 

2. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер 
төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы. 

3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім келесі 
мəліметтерді қамтуы керек:  

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік жəне басқа деректемелері; 
2) Дивидендтер төленетін кезең; 
3) Бір акцияға шаққандағы дивидендтер мөлшері; 
4) Дивидендтер төлене бастайтын күн; 
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5) Дивидендтерді төлеу тəртібі мен нысаны. 
4. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы 

қағаздарымен төленеді, бірақ дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің Жалпы 
жиналысымен қабылдануы керек. Төлем акционерлердің жазбаша келісімімен Қоғамның 
жарияланған акцияларымен жəне шығарыған облигацияларымен ғана жүргізілген жағдайда 
ғана Қоғам акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге жол беріледі. 

5. Дивидендтер төлам агенті арқылы ақшалай төленуі мүмкін. 
6. Дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап отыз күннен 

кешіктірілмей төленеді. 
7. Орнықтырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған Қоғам акциялары бойынша 

дивидендтер есептелмейді жəне төленбейді. 
8. Қоғамның жай жəне артықшылықты акциялары бойынша: 
1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз 

капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нəтижесінде теріс болса;  
2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сəйкес төлем 

қабілетсіздігі немесе дəрменсіздік белгілеріне сəйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның 
акциялары бойынша дивидендтер есептеу  нəтижесінде пайда болса. 

9. Акционер Қоғамның берешек болу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерін 
төлеуді талап етуге құқылы. 

10. Дивидендтер белгіленген мерзімінде төленбеген жағдайда акционерге 
дивидендтердің негізгі сомасы мен ақшалай міндеттеме немесе оның сəйкес бөлігі орындалған 
күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми ставкасынан 
есептелетін өсімақы төленеді. 

 
5-БӨЛІМ. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ 

 13-бап. Қоғамның басқару органдары 
1. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілері мен осы жарғыға сəйкес əрекет 

ететін органдары арқылы азаматтық құқықтарды иеленіп, міндеттерді қабылдайды.  
2. Қоғамның басқару органдары: 
а) жоғарғы басқару органы – акционерлердің Жалпы жиналысы; 
б) басқару органы – директорлар Кеңесі; 
в) Қоғамның атқарушы органы – Президент. 
3. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін акционерлердің 

Жалпы жиналысының шешімі бойынша ішкі аудит Қызметі құрылуы мүмкін. 
  

 14-бап. Акционерлердің Жалпы жиналысының құзыреті  
1. Акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне келесі мəселелер жатады: 
1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа 

редакцияда бекіту;  
1-1) корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгертулер мен 

толықтыруларды бекіту; 
2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату; 
3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның 

жарияланған орнықтырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау; 
4) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу; 
5) Жылдық қаржы есебін бекіту;  
6) Есеп қаржы жылы ішіндегі Қоғамның таза кірісін бөлу тəртібін бекіту, жай акциялар 

бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау, Қоғамның бір жай акциясына 
есептегендегі жыл қорытындылары бойынша дивидендтің мөлшерін бекіту; 

7) ҚР заңнамасымен жəне осы жарғымен қарастырылған жағдайлар басталғанда 
Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау; 

8) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес жəне одан да көп пайызын құрайтын 
сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның басқа заңды 
тұлғаларды құруы немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 
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10) Қоғамның акцияларды сатып алу кезінде осы Заңға сəйкес олардың құнын 
анықтау əдістемесін бекіту; 

11) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тəртібін анықтау, 
соның ішінде қоғам жарғысымен анықталмаса, бұқаралық ақпарат құралын белгілеу; 

12) "алтын акцияны" енгізу жəне жою; 
13) директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, 

мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар Кеңесінің 
мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері мен талаптарын анықтау;  

14) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге 
хабарлау нысанын анықтау, осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралында жариялау 
туралы шешім қабылдау; 

15) есеп комиссиясының сан құрамын жəне өкілеттік мерзімін белгілеу, оның 
мүшелерін сайлау жəне олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 

16) Қоғамның осы жарғысымен шешімі қоғам қатысушыларының Жапы 
жиналысының құзыретіне жатқызылмаған басқа да мəселелер. 

2.  Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мəселелер 
бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.  

3. Осы баптың 1-тармағының 1)-3) тармақшаларында аталған мəселелер бойынша 
акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы 
санының мамандандырылған көпшілігімен қабылданады.  

Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мəселелер бойынша шешімдері дауыс 
беруге қатысатын қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының көпшілігімен 
қабылданады.  

4. Осы Заңмен жəне Қазақстан Республикасының басқа заң актілерімен басқаша 
қарастырылмаса, шешім қабылдауы акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне 
жатқызылған мəселелерді басқа органдардың, қоғамның лауазымды тұлғалары мен 
жұмыскерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді. 
 
 15-бап. Жоғарғы басқару органының шешім қабылдауы жəне оларды рəсімдеу  

1. Заңмен акционерлердің жалпы жиналысын шақыру жəне өткізу тəртібі, соның 
ішінде келесілердің тəртібі анықталады: 

1) Акционерлердің жылдық, кезектен тыс жəне қайта өтетін жиналыстарын шақыру; 
2) Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқылы тұлғалардың тізімін 

құрастыру; 
3)  Акционерлердің жалпы жиналысының өтетіндігі туралы акционерлерге ақпарат 

беру; 
4)  акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін құрастыру жəне оған кіретін 

мəселелер бойынша материалдарды əзірлеу; 
5)  акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау; 
6) санақ комиссиясын құру жəне қызметі; 
7)  акционерлердің жалпы жиналысын өткізу; 
8)  акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауы; 
9)  акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру; 
10)  акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын құрастыру.  
2. Акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру нəтижелері немесе сырттай 

дауыс беру нəтижелері бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы немесе əрбір 
акционерге акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күннің ішінде əрбір 
акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы таратылады.  
   
 16-бап. Қоғамның жоғарғы басқару органының күн тəртібінің мəселелері 
бойынша шешім қабылдауы үшін қажетті материалдар  

1. Құзыретіне сəйкес жоғарғы басқару органының қарауына берілетін мəселелер 
бойынша материалдар осы мəселелер бойынша негізгі шешімдер қабылдау үшін қажетті 
ақпаратты қамтуы керек. 

2. Қоғам органдарын сайлау мəселелері бойынша материалдар ұсынылатын 
кандидаттар туралы келесі ақпаратты қамтуы керек: 
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1) Аты-жөні, қалауы бойынша əкесінің аты; 
2) Білімі туралы мəліметтер; 
3) Жұмыс орындары жəне соңғы үш жыл ішінде атқарған қызметтері туралы 

мəліметтер; 
4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тəжірибесін растайтын басқа ақпарат. 
3. Жылдық қаржы есебін бекіту мəселесі бойынша материалдар келесілерді қамтуы 

керек: 
1) Қоғамның жылдық қаржы есебі; 
2) Жылдық қаржы есебіне аудиторлық есеп. 
4. Күн тəртібінің мəселелері бойынша материалдар шешім қабылданған күнге дейінгі 

қалған он күннен кешіктірілмей əзір болуы керек. 
 

           17-бап.  Директорлар Кеңесі 
1. Заңмен жəне осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне 

жатқызылған мəселелерден басқа қоғам қызметіне қоғамның директорлар Кеңесі жалпы 
басшылық жасайды. 

 2. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мəселелер жатады: 
1) Қоғам қызметнің артықшылық бағыттарын анықтау;; 
2)  акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы 

шешім қабылдау; 
3) акцияларды орнықтыру (тарату), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде 

орнықтырылған (таратылған) акциялар саны, олардың орнықтыру (тарату) əдісі мен бағасы 
туралы шешімдер қабылдау; 

4)  Қоғамның орнықтырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды 
орнықтыруы жəне сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы; 

5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту; 
6) жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау, есеп қаржы 

жылында төленетін дивидендтерден басқа, бір жай акцияға келетін дивиденд мөлшерін 
анықтау; 

7) қоғамның облигацияларын жəне туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын 
айқындау; 

8) Атқарушы органның функцияларын дара атқаратын тұлғаның өкілеттіктер мерзімін 
анықтау, оны сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

9) Атқарушы органның функцияларын дара атқаратын тұлғаның жалақысының 
мөлшерін, еңбекақы жəне сыйақысының төлену талаптарын анықтау; 

10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне 
төленетін еңбекақы мен сыйақы мөлшерлері мен талаптарын анықтау; 

11) бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызмет төлемдерінің мөлшерін анықтау; 
12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған атқарушы органның 

қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдаған құжаттары жатпайды); 
13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности общества); 

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешім қабылдау, 
олар туралы ережелерді бекіту; 

15) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға жəне қызметіне қатысуы туралы шешім 
қабылдау; 

16) Қоғам міндеттемелерін жеке меншік капиталының он жəне одан да көп пайызын 
құрайтын көлемге дейін ұлғайту; 

17) бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Қоғамның тіркеушісін сайлау; 
18) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 

қорғалатын басқа ақпаратты анықтау; 
19) ірі мəмілелер жəне Қоғам жасауға мүдделі мəмілелер жасау туралы шешім 

қабылдау. 
3. Тізімі осы баптың 2-тармағымен белгіленген мəселелер қоғамның атқарушы 

органының шешуіне берілмейді.  
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4. Директорлар Кеңесін сайлау тəртібі Заңмен белгіленеді. 
Директорлар кеңесі дауыс беру кезінде əрқайсысы бір дауыстан ие болатын 

директорлар Кеңесінің кем дегенде 3 мүшесінен құралады. Қоғамның директорлар кеңесі 
мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тəуелсіз директорлар болуы керек.  

Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы 
санының 50 жəне одан да көп пайызын құрайды. Дауыстар тең болған жағдайда қоғамның 
директорлар Кеңесі төрағасының даусы шешуші болып табылады.  

5. Келесі тұлға директорлар Кеңесінің мүшесі бола алмайды: 
• Жоғарғы немесе орта арнайы білімі жоқ; 
• өтелмеген немесе заңмен белгіленген тəртіпте алынбаған сотталған; 
• басшы болған кезінде ертеректе банкрот болған немесе конверсияға, санкцияға 

ұшыраған, еркінен тыс таратылған заңды тұлғаның басқарушы жұмыскері болса, банкрот 
болған немесе конверсияға, санкцияға ұшыраған, еркінен тыс тарағаннан кейін бес жыл бойы. 

Атқарушы органның функцияларын дара атқаратын тұлға қоғамның директорлар 
Кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.  

6. Қоғамның директорлар Кеңесін сайлау жəне қызмет тəртібі Заңмен белгіленеді, 
соның ішінде: 

1) өкілеттіктер құрамы мен мерзімі; 
2)   отырыстарын шақыру жəне өткізу тəртібі; 
3)  дауыс беру жəне отырыс хаттамасын рəсімдеу тəртібі. 
 

18-бап.  Президент. Президенттің құзыреті  
1. Президент Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды. 
2. Қоғам Президенті Қоғамның атқарушы органының басшысы болып табылады жəне 

акционерлердің Жалпы жиналысы мен қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдерінің 
орындалуы үшін жауапкершілік көтереді. 
            3. Президент басқа органдар мен қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне 
жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мəселелері бойынша шешімдер қабылдауға 
құқылы. 

4. Қоғам мен Президент арасындағы ара-қатынастарға Заң ережелерімен реттелмеген 
бөлігінде еңбек туралы заңнаманың күші тарайтын болады. 

 5. Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан 
Республикасының басқа да заң актілерімен, осы жарғымен, сондай-ақ осы тұлға мен Қоғам 
жасайтын жеке еңбек шартымен анықталады. 

Президентпен жасалатын жеке еңбек шартына Қоғамның атынан директорлар Кеңесінің 
Төрағасы немесе акционерлердің Жалпы жиналысы өкілеттік берген тұлға қолын қояды.  

6. Президенттің құзыретіне осы жарғымен анықталған қоғам акционерлерінің Жалпы 
жиналысы мен Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі барлық мəселелер жатады.  

7. Қоғам Президенті: 
1) Жалпы жиналыстың жəне директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын 

ұйымдастырады; 
2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз əрекет етеді; 
3) Қоғам құрған заңды тұлғаларда немесе Қоғамның қатысу үлесі бар заңды 

тұлғаларда басқару органдарында Қоғамды танытады; 
4) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамды танытуға құқық беретін 

сенімхаттар береді; 
5) орынбасарларының арасында міндеттерді, өкілеттіктер мен жауапкершіліктер 

аясын бөледі, өзі болмағанда өз міндеттерін орындауды орынбасарларының біріне артады; 
6) осы жарғымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған 

тəртіпте Қоғамның атынан азаматтық-құқықтық мəмілелер жасайды; 
7) Қоғам құрылымын əзірлеп, бекітеді, жұмыскерлердің еңбекаысы мен лауазымдық 

міндеттемелерін анықтайды, оларды жұмысқа қабылдайды, ауыстырады, шығарады, 
ынталандыру жəне тəртібі үшін жазалау шараларын қолданады, Қоғам жұмыскерлерінің 
лауазымдық жалақыларының жəене бекітілген еңбекақы қорына сəйкес жалақыларына 
қосымша жеке ақылардың мөлшерлерін белгілейді, Қоғам жұмыскерлеріне берілетін сыйақы 
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мөлшерлерін анықтайды, лауазымдық нұсқауларды, штат кестесін бекітеді, жұмыс берушінің 
актілерін шығарады; 

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның нормативтік-өкімдік 
құжаттарымен, Жарғымен белгіленген тəртіпте Қоғам мүлкіне өкімдік жүргізеді; 

9) Екінші деңгейлі банктерде, соның ішінде шетелдік банктерде банктік шоттар 
ашады жəне жабады; 

10) Осы жарғымен жəне Қоғамның басқару органдарының шешімдерімен анықталған 
басқа д функцияларды атқарады.  

8. Қоғам Президентінің орынбасарлары Президент бекіткен міндеттерді, 
өкілеттіктерді жəне жауапкершілікті орынбасарлардың арасында бөлу схемасына сəйкес əрекет 
етеді. Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам Президентінің орынбасарлары өздері 
жетекшілік ететін мəселелер бойынша Президент берген сəйкес сенімхаттың негізінде əрекет 
етеді.  

Президент еңбекке уақытша жарамсыз болуына немесе демалыс алуына байланысты 
болмаған жағдайда Қоғамның атқарушы органының басшысы міндеттерін орындау 
Президенттің сəйкес бұйрығының негізінде Президент орынбасарларының біріне артылады.  
  
          19-бап. Шешімдерді рəсімдеу 

1. Президент бұйрықтар мен өкімдер шығару арқылы шешімдер қабылдайды.  
Президенттің орынбасарлары қаржы шығындарына əкелмейтін өкімдер шығаруға, 

сондай-ақ өздері жетекшілік ететін мəселелер бойынша хаттар мен құжаттарға қол қоюға 
құқылы.  

 
20-бап. Ішкі аудит қызметі  

1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін Ішкі аудит қызметі 
құрылуы мүмкін.  

2. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері директорлар Кеңесінің құрамына сайлана 
алмайды, сондай-ақ атқарушы органның басшысы болып тағайындала алмайды. 

3. Ішкі аудит қызметі тікелей акционерлердің Жалпы жиналысына бағынады жəне оның 
алдында өз жұмысы туралы есеп береді. 
 
 21-бап. Қоғамның лауазымды тұлғаларының қызмет атқару қағидаттары  

1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Президент, Директорлар Кеңесінің мүшелері) 
Қоғам мүддесін көбірек көрсетеді деп санайтын əдістерді қолданып, өздеріне жүктелген 
міндеттерді адал орындайды. 

2. Лауазымды тұлғалар осы жарғыға жəне акционерлердің Жалпы жиналысының 
шешімдеріне сəйкес келмейтіндей Қоғамның мүлкі мен мүліктік құқықтарын пайдаланбауы 
керек немесе пайдаланылуына жол бермеу керек. 

3. Лауазымды тұлғалар бухгалтерлік есеп пен қаржы есебі жүйесінің бүтіндігін, соның 
ішінде тəуелсіз аудиттің жүргізілуін қамтамасыз етуге міндетті. 

4. Лауазымды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына жəне 
осы жарғыға сəйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттың ашылуына жəне берілуіне бақылау 
жасайды. 

5. Лауазымды тұлғалар күнəлі əрекеттерімен келтірген шығындар үшін Қоғам алдында 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес жауапкершілік көтереді. Мұнда, Қоғамға шығын 
əкелген шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды тұлғалар 
жауапкершілік көтермейді. 

6. Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысы шешімінің негізінде Қоғам көтерген зиянды 
немесе шығындарды өтеу туралы лауазымды тұлғаның атына шағыммен сотқа баруға құқылы. 
 

6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ 
 22-бап. Акционердің мүддесіне қатысты ақпарат  

1. Қоғам өз акционерлеріне Заңға жəне осы Жарғыға сəйкес қоғам акционерлерінің 
мүддесіне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты береді. 
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2. Акционерлердің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпарат міндеттемелер 
туындаған кезден бастап отыз күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде əрбір акционерге жазбаша 
түрде жəне (немесе) бұқаралық ақпарат құралында хабар жариялау арқылы беріледі. 

3. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен басқаша белгіленбесе, 
«Казахстанская правда» қоғам қызметі туралы ақпарат жариялау үшін қолданылатын 
бұқаралық ақпарат құралы болып табылады.  

4. Директорлар кеңесі қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпаратты беру 
əдісін таңдайды.  

5. Акционердің талап етуімен қоғам акционерге Заңмен қарастырылған құжаттардың 
көшірмелерін беруге міндетті.  

6. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша сұрау 
жібереді. Акционердің сұрауы қоғамның кіріс құжаттар жорналына тіркелуге тиіс. Қоғам 
акционерге сұрау берілген күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде  талап етілген ақпаратты 
(талап етілген құжаттардың көшірмелерін) беруге міндетті. 

7. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлем мөлшерін қоғам анықтайды жəне ол 
құжаттардың көшірмелерін əзірлеуге кеткен шығындар мен акционерге құжаттарды жеткізумен 
байланысты шығындар төлемінен аспайды.  

8. Атқарушы орган акционердің жазбаша сұрауының негізінде оған сұрау келіп 
түскен күннен бастап  бес жұмыс күні ішінде қызықтыратын мəселе бойынша ақпарат береді. 
 
 23-бап. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтерді ашу  

1. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтер қызметтік, коммерциялық 
немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. 

2. Аффилиирленген тұлғалардың тізімі Заңмен жəне Қазақстан Республикасының басқа 
заң актілерімен анықталады. 

3. Қоғам аффилиирленген тұлғалардың берген мəліметтерінің негізінде олардың есебін 
жүргізуге міндетті. 

4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып таблатын жеке жəне заңды тұлғалар 
аффилиирлігі туындаған күннен бастап жеті күннің ішінде өз аффилиирленген тұлғалары 
туралы мəліметтерді беруге міндетті. 

5. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары қоғамға əр үш  ай сайын 
аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат беріп отыруға міндетті. 

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте уəкілетті 
мемлекеттік органға өз аффилиирленген тұлғаларының тізімін беруге міндетті. 
 
 24-бап. Қоғам құжаттары 

1. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның Атқарушы органы орналасқан 
жер бойынша бүкіл қызмет мерзімі бойы сақталуға тиіс. 

2. Келесі құжаттар сақталуға тиіс: 
1) Қоғамның жарғысы, Қоғам жарғысына енгізілген барлық өзгертулер мен 

толықтырулар; 
2) Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері, ертеректе қабылданған 

шешімдерге енгізілген өзгертулер мен толықтырулар; 
3) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куəлік; 
4) Қоғамның статистикалық картасы; 
5) Қоғамның қандай да бір қызмет түрілерін атқаруға жəне (немесе) белгілі бір 

əрекеттерді жасауға алған лицензиялары; 
6) балансындағы мүлікке (болған) Қоғамның құқықтарын растайтын құжаттар; 
7) қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының проспектілері; 
8) Қоғамның бағалы қағаздарының шығарылымын мемлекеттік тіркелуін, бағалы 

қағаздардың жойылуын, сондай-ақ уəкілетті мемлекеттік органға берілген Қоғамның бағалы 
қағаздарын орнықтыру жəне өтеу нəтижелері жөніндегі есептерді бекітілуін растайтын 
құжаттар; 

9) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер; 
10) күн тəртібі мəселелері жөніндегі материалдар; 
11) Президенттің жəне орынбасарларының шешімдері. 
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12) Тəуелсіз аудитордың қорытындылары, сондай-ақ Заңмен, осы жарғымен, Қоғамның 
ішкі құжаттарымен, акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдерімен қарастырылған басқа 
да құжаттар; 

13) Акционерлерлің Жалпы жиналысын өткізуге берілген акционерлердің тізімі; 
14) директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай өткен отырыстарының 

шешімдері), директорлар кеңесінің күн тəртібінің мəселелері жөніндегі материалдар.  
Мұнда құпия сипаттағы жəне Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты 

беруге шектеу қоюға жол беріледі.  
            3. Акционердің талап етуімен Қоғам сұрау алған кезден бастап отыз күннің ішінде 
жоғарыда аталған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.  
            4. Басқа құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржы есебі Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес белгіленген мерзім бойы сақталады. 

 
7-БӨЛІМ. ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАУЫ 

 25-бап. Қоғам қызметінің тоқтау негіздері  
1. Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа негіздер бойынша қайта құрылады жəне 
таратылады. 

2. Қоғамды қайта құру жəне тарату тəртібі Заңмен жəне Қазақстан Республикасының 
басқа да нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі. 

 
8-БӨЛІМ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 26-бап. Процедуралық мəселелер 
1. Осы жарғымен реттелмеген мəселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасымен белгіленген тəртіпте шешіледі.  
2. Осы жарғының ережелерінің бірі күшінен айрылса, бұның басқа ережелерге қатысы 

болмайды. Күші жоқ ереже мағынасына жағынан жақын, құқықтық қатынаста жол берілетін 
басқа ережемен ауыстырылады. 

 
ҚОЛДАРЫ: 

Президент «Альянс Лизинг» АҚ 

Сламкулов Н.О. _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением общего собрания акционеров 

                от « 23» декабря 2005г. №8-05 
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УСТАВ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬЯНС ЛИЗИНГ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Алматы, 2005 год 
  

 
Настоящий устав разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Республики 

Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года 
№415-II (далее «Закон»), и определяет правовой статус акционерного общества «Альянс 
Лизинг» как юридического лица. 
         Созданию Акционерного общества «Альянс Лизинг» предшествует реорганизация в 
форме преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Альянс Лизинг».  

 Акционерное общество «Альянс Лизинг» является правопреемником имущества, всех прав и 
обязанностей реорганизованного  Товарищества с ограниченной ответственностью «Альянс 
Лизинг» в соответствии с передаточным актом. 
           Настоящий устав является новой редакцией устава акционерного общества «Альянс 
Лизинг» (далее по тексту «Общество»). 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Статья 1. Правовой статус  Общества 
1.  Общество представляет собой коммерческую организацию, являющуюся 

юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и образованной в 
организационно-правовой форме акционерного общества. 

2.   Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 
Казахстан и другими нормативными правовыми актами РК, а также настоящим уставом. 

3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества акционеров, имеет 
самостоятельный баланс и банковские счета, вправе от своего имени заключать договоры, 
приобретать имущественные и личные неимущественные права,  нести обязанности, быть 
истцом, ответчиком и третьим лицом в суде. 

4. Общество имеет право создавать филиалы и представительства, наделять их 
основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их 
деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего 
имущества и не отвечает по обязательствам акционеров, равно как и акционер не отвечает по 
обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в 
пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан. 
 
 Статья 2. Наименование Общества  
5. Полное фирменное наименование Общества: 

1) на государственном языке: «Альянс Лизинг» Акционерлiк қоғамы; 
2) на русском языке: Акционерное общество «Альянс Лизинг»; 
3) на английском языке: Joint Stock Company «Alliance Leasing». 

6. Сокращенное фирменное наименование Общества: 
1) на государственном языке: «Альянс Лизинг» АҚ; 
2) на русском языке: АО «Альянс Лизинг»; 
3) на английском языке: JSC «Alliance Leasing». 

 
 Статья 3. Юридический адрес Общества   
 Место нахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050000, г. 
Алматы, ул. Фурманова, 100 А. 
  
            Статья 4. Срок деятельности Общества 
 Срок деятельности Общества не ограничивается. 
 
           Статья 5. Реквизиты Общества 

Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием, товарный знак 
(знак обслуживания), бланки, штампы и другие реквизиты, необходимые для 
индивидуализации (идентификации) Общества и производимой им продукции. 
 

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 
            Статья 6. Цели деятельности Общества 
 1. Основными целями деятельности Общества являются коммерческая деятельность и 
извлечение дохода.  

 
Статья 7. Предмет деятельности Общества 

1. Предметом деятельности Общества являются любые виды предпринимательства, не 
запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

2. Предметом деятельности Общества, в частности, являются: 
      - осуществление различных видов и форм лизинга, включая осуществление 
финансового лизинга; 
      -  осуществление финансирования под уступку денежного требования (факторинга); 

- продажа перевозок; 
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- обеспечение юридических, физических лиц, иностранных представительств, фирм 
авиационно-транспортными услугами по перевозке пассажиров и грузов, в том 
числе регулярные и заказные полеты на основе договоров, заявок на территории РК 
и СНГ;  

-  коммерческая эксплуатация авиационной техники; 
- ведение торговой деятельности от своего имени и через посредничество других 
лиц, оптом и в розницу с товарами в натуре и с документами на право его 
получения; 

- организация проведения посреднических услуг во внутреннем и международном 
туризме, в том числе и специализированном, семейном, индивидуальном 
оздоровительном и организация охотничьих, рыболовных туров; 

     -  другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 
 3. Общество вправе осуществлять иную другую деятельность, незапрещенную 

законодательством Республики Казахстан. 
4.    Если деятельность (или отдельные виды деятельности, перечень которых 

определяется законодательством о лицензировании) подлежит лицензированию, то Общество 
может осуществлять такую деятельность только при наличии лицензии. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ 
 Статья 8. Уставный капитал Общества 

1. Размер Уставного капитала Общества, порядок и сроки его образования  
соответствуют  законодательству Республики Казахстан. 
  
             Статья 9. Акции и другие ценные бумаги Общества 
 1. Общество выпускает в бездокументарной форме простые акции. 
 2. Простая акция предоставляет ее собственнику (акционеру) право голоса при решении 
всех вопросов, указанных  в пункте 1 статьи 10 настоящего устава.  
                Акционер имеет   право голоса при решении всех вопросов, указанных  в пункте 2 
статьи 10 настоящего устава  в случае, если он является собственником десяти и более  
процентов голосующих акций  общества. 

3. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их 
выпуска. Размещение акций осуществляется посредством аукционов, подписки. 

4. Акции, размещенные Обществом по цене подписки, подлежат продаже по цене 
размещения, установленной Советом Директоров общества, при этом цена размещения акций 
должна быть единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения. 

В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные 
права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущества, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 

5. Акционер общества имеет право вносить акции в залог, при этом за Акционером 
сохраняется право голоса и получение дивидендов по заложенным им акциям, если иное не 
предусмотрено условиями договора залога. 

6. Ведение системы реестров держателей акций Общества  может осуществлять только 
регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества. 

Порядок ведения системы реестров держателей акций общества, а также 
предоставления уполномоченному государственному органу информации по нему 
определяется законодательством Республики Казахстан. 

Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по 
ведению системы реестров держателей акций Общества до представления уполномоченному 
государственному органу РК документов в целях государственной регистрации выпуска акций 
Общества. 
 7. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, 
размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики 
Казахстан. 
 
           Статья 10. Права акционера 
 1. Акционер имеет право: 
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1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим 
уставом; 

2) получать дивиденды; 
3) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие 

его право собственности на ценные бумаги Общества; 
4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 

финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим уставом и 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан; 

5) на часть имущества при ликвидации Общества; 
6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество, если 
иной срок не установлен в запросе. 

7) предлагать в установленном порядке кандидатуры для избрания в Совет директоров в 
случае создания Совета Директоров Общества; 

8) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом 
10) иные права, предоставленные законодательством и настоящим уставом 

      2.  Крупный акционер также имеет право:  
     1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с 

иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;  
     2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня 

общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;  
     3) требовать созыва заседания совета директоров;  
     4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет. 

3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2  
настоящей статьи. 

 
 Статья 11. Обязанности акционеров 
 1. Обязанности Акционеров регламентируются законодательством Республики 
Казахстан 
  

РАЗДЕЛ 4. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 
 Статья 12. Порядок выплаты дивидендов 

1. Общество осуществляет начисление и перечисление  дивидендов на простые акции по 
итогам финансового года согласно решению Общего собрания акционеров, принимаемого по 
итогам деятельности Общества за этот год в размере, устанавливаемом Общим собранием 
акционеров. 

2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по 
простым акциям Общества.  

3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать 
следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества; 
2) период, за который выплачиваются дивиденды; 
3) размер дивидендов в расчете на одну акцию; 
4) дату начала выплаты дивидендов; 
5) порядок и форму выплаты дивидендов. 

    4. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами 
Общества, при условии, что такое решение о выплате дивидендов было принято Общим 
собранием акционеров. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами 
допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями 
Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционеров. 

5. Выплата дивидендов деньгами может осуществляться через платежного агента. 
6. Дивиденды выплачиваются не позднее тридцати дней с момента принятия решения о 

выплате. 
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7. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям Общества, которые не 
были размещены или были выкуплены самим Обществом. 

8.  Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества: 
1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 

капитала станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям; 
2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные 
признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям. 

9. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока 
образования задолженности Общества. 

10. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру 
выплачивается основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части. 

 
РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

 Статья 13. Органы управления Обществом 
1.  Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через 

свои органы, действующие в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и 
настоящим уставом. 

2.   Органами управления Обществом являются: 
а) высший орган управления – Общее собрание акционеров; 
б) орган управления - Совет директоров; 
в) исполнительный орган Общества – Президент. 
3.  В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества по решению Общего собрания акционеров может быть создана Служба внутреннего 
аудита. 

  
 Статья 14. Компетенция  Общего собрания акционеров 

1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой 
редакции;  

1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений 
в него; 

2)   добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или 

изменении вида неразмещенных объявленных акций общества; 
4)   определение  аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
5)   утверждение годовой финансовой отчетности;  
6)  утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 
размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества; 

7) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества при наступлении 
случаев, предусмотренных законодательством РК  и настоящим уставом; 

8)  принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов; 

9)     утверждение повестки дня общего собрания акционеров 
10)  утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в 

соответствии с настоящим Законом; 
11) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 

общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не 
определен уставом общества; 

12)   введение и аннулирование "золотой акции"; 
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13) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 
условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;  

14) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средстве массовой 
информации; 

15) определение количественного состава и срока полномочий счетной 
комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 

16)  иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством 
настоящим уставом Общества к компетенции  Общего собрания участников общества. 

2.   Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов 
общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества. 

3.  Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) 
пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа 
голосующих акций общества.  

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым 
большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в 
голосовании.  

     4.  Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, 
должностных лиц и работников общества, если иное не предусмотрено настоящим Законом и 
иными законодательными актами Республики Казахстан.  
 
 Статья 15. Принятие решений высшим органом управления и их оформление 

 1.  Законом определяются порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, в 
том числе порядок: 

11)  созыва годового, внеочередного и повторного собраний акционеров; 
12)  составления списка лиц, имеющих право принимать участие на Общем собрании 

акционеров; 
13)  информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров; 
14)  формирования повестки дня общего собрания акционеров и подготовки 

материалов по вопросам, в нее входящим; 
15)  определения кворума общего собрания акционеров; 
16)  формирования и деятельности счетной комиссии; 
17)  проведения общего собрания акционеров; 
18)  принятия решений общим собранием акционеров; 
19)  голосования на общем собрании акционеров; 
20)  составления протокола общего собрания акционеров. 

     2. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования 
доводятся до сведения акционеров посредством опубликования в средстве массовой 
информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти 
дней после закрытия Общего собрания акционеров. 
   
 Статья 16. Материалы, необходимые для принятия  высшим органом управления 
общества решений по вопросам повестки дня 

1. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение высшему органу управления в 
соответствии с его компетенцией должны содержать информацию в объеме, необходимом для 
принятия обоснованных решений по данным вопросам. 

2. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую 
информацию о предлагаемых кандидатах: 

1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество; 
2) сведения об образовании; 
3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; 
4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов. 



 

 18

3. Материалы по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности должны 
включать: 

1) годовую финансовую отчетность Общества; 
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности; 
3. Материалы по вопросам повестки дня должны быть готовы для ознакомления не 

позднее, чем за десять дней до даты принятия решения. 
 

           Статья 17.  Совет Директоров  
     1.  Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных 
Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется 
Советом директоров общества. 
     2.  К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

20)  определение приоритетных направлений деятельности общества; 
21)  принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний 

акционеров; 
22)  принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и 
цене их размещения (реализации); 

23) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа; 

24) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 
25) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 

дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за 
отчетный финансовый год; 

26) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 
общества; 

27) определение срока полномочий лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа, его избрание, а также досрочное прекращение его полномочий; 

28) определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования 
лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа; 

29) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

30) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
31) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности общества); 

32) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и 
утверждение положений о них; 

33) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других 
организаций; 

34) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 

35) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 

36) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

37) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
обществом имеется заинтересованность. 

   3.   Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи, не могут быть 
переданы для решения исполнительному органу общества. 

3.    Порядок избрания Совета директоров устанавливается Законом. Совет директоров 
общества состоит не менее чем из 3-х членов Совета директоров, каждый из которых при 
голосовании имеет один голос. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества 
должны быть независимыми директорами. 
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Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего  
количества членов Совета директоров. При равном количестве голосов голос председателя  
Совета директоров общества является решающим. 

9. Не может быть членом Совета директоров лицо: 
• не имеющее высшего либо среднего специального образования; 
• имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; 
• ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано 

банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во 
время руководства данного лица в течение пяти лет после даты принятия решения о 
банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации. 

Лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа не может быть 
избрано председателем Совета директоров общества. 

10. Порядок избрания и деятельности Совета директоров общества  устанавливается 
Законом, в том числе: 

4)  состав и срок его полномочий; 
5)  порядок созыва и проведения заседаний; 
6)  порядок голосования и оформления протокола заседания. 

 
Статья 18.  Президент. Компетенция Президента. 

1.   Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом. 
2.  Президент Общества является руководителем исполнительного органа Общества и 

несет ответственность за выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета 
Директоров общества. 

3.  Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, 
не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц общества. 

4. На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства о труде 
распространяется в части, неурегулированной положениями Закона. 

5. Функции, права и обязанности Президента определяются Законом, иными 
законодательными актами Республики Казахстан, настоящим уставом, а также 
индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.  

Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается 
Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным на это Общим Собранием 
акционеров. 

6.  К компетенции Президента относятся все вопросы обеспечения деятельности 
Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров 
общества и Совета Директоров, определенные настоящим уставом. 

7.   Президент Общества: 
1)  организует выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета 

Директоров; 
2)  без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
3) представляет Общество в органах управления в созданных Обществом юридических 

лицах либо в юридических лицах, в которых Общество имеет долю участия; 
4)  выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими 

лицами; 
5)  распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 

своими заместителями, а в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей 
на одного из заместителей; 

6)  заключает и подписывает от имени Общества гражданско-правовые сделки в 
порядке, определенном настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан; 

7)  разрабатывает и утверждает структуру Общества, определяет условия труда и 
должностные обязанности работников, осуществляет прием, перемещение и увольнение 
работников, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок 
к окладам в соответствии с утвержденным фондом оплаты труда, определяет размеры премий 
работников Общества, утверждает должностные инструкции, штатное расписание, издает акты 
работодателя; 
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8)  распоряжается имуществом Общества в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан,  нормативно-распорядительными документами Общества, Уставом; 

9)  открывает и закрывает банковские счета в банках второго уровня, в том числе в 
зарубежных банках;  

10)  осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом и решениями 
органов управления Общества. 

8. Заместители Президента Общества действуют в соответствии с утвержденной 
Президентом схемой распределения обязанностей, полномочий и ответственности между 
заместителями. В отношениях с третьими лицами заместители Президента Общества по кругу 
курируемых вопросов выступают на основании соответствующей доверенности, выданной 
Президентом. 

     На время отсутствия Президента в связи с временной нетрудоспособностью или 
трудовым отпуском исполнение обязанностей руководителя исполнительного органа Общества 
возлагается на одного из заместителей Президента на основании соответствующего приказа 
Президента. 
 
 Статья 19. Оформление решений 

1. Принятие Президентом решений осуществляется путем издания приказов и 
распоряжений.  

Заместители Президента имеют право издавать распоряжения, не влекущих финансовых 
затрат, а также подписывать письма и документы, по кругу курируемых ими вопросов. 

 
Статья 20. Служба внутреннего аудита 

 1.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
может быть образована Служба внутреннего аудита. 

 2.  Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета 
директоров, а также назначены руководителем исполнительного органа. 

 3.  Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Общему собранию 
акционеров и отчитывается перед ним о своей работе. 
 
 Статья 21. Принципы деятельности должностных лиц Общества 

1.  Должностные лица Общества (Президент, члены Совета Директоров) выполняют 
возложенные на них обязанности добросовестно, используя способы, которые обоснованно 
считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества. 

2.  Должностные лица не должны использовать или допускать использование 
имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим уставом или 
решениями Общего собрания акционеров. 

3. Должностные лица обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита. 

4. Должностные лица контролируют раскрытие и предоставление информации о 
деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан 
и настоящим уставом. 

5.  Должностные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
их виновными действиями в соответствии с законами Республики Казахстан. При этом не несут 
ответственности должностные лица, голосовавшие против решения, которое повлекло 
причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

6.  Общество на основании решения Общего Собрания акционеров вправе обратиться в 
суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им 
Обществом. 

 
 

РАЗДЕЛ 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ 
 Статья 22. Информация, затрагивающая интересы акционера 

1.  Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, 
затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим 
Уставом. 
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9. Предоставление акционерам информации о деятельности общества, затрагивающей 
интересы акционеров, осуществляется путем направления каждому акционеру общества 
письменного уведомления и (или) опубликования информации в средстве массовой 
информации, в срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента возникновения 
обстоятельств.  

10. Средство массовой информации, используемое для публикации информации о 
деятельности общества является   «Казахстанская правда», если иное не будет установлено 
Общим Собранием акционеров общества.  

11. Выбор метода предоставления информации, затрагивающий интересы акционеров 
общества, определяется Советом директоров.  

12. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии 
документов, предусмотренных Законом. 

13. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган 
общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в 
журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру 
требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных 
дней со дня обращения.  

7.     Размер платы за представление копий документов устанавливается обществом и не 
может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, 
связанных с доставкой документов акционеру. 

8.   Исполнительный орган на основании письменного запроса акционера предоставляет 
последнему информацию по интересующему его вопросу в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления запроса. 
 
 Статья 23. Раскрытие сведений об аффилиированных лицах Общества 

1. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

2.  Перечень аффилиированных лиц определяется Законом и другими 
законодательными актами Республики Казахстан. 

3.  Общество обязано вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, 
представляемых этими лицами. 

4. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, 
обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения 
аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах. 

5. Акционеры и должностные лица общества обязаны предоставлять обществу 
информацию об их аффилиированных лицах ежеквартально. 

6. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц 
уполномоченному государственному органу в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан. 
 
  
Статья 24. Документы Общества 

1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом 
в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Исполнительного Органа 
Общества. 

2. Хранению подлежат следующие документы: 
1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества; 
2) решения Общего собрания акционеров, изменения и дополнения, внесенные в ранее 

принятые решения; 
3) свидетельство о государственной регистрации  Общества как юридического лица; 
4) статистическая карточка Общества; 
5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) 

совершение определенных действий; 
6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится 

(находилось) на его балансе; 
7)  проспекты выпуска ценных бумаг Общества; 
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8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 
Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и 
погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный государственных 
орган; 

9)  положение о филиалах и представительствах Общества; 
10) материалы по вопросам повестки дня; 
11) решения Президента и его заместителей. 
12) заключения независимого аудитора, а также иные документы, предусмотренные 

Законом, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего 
собрания акционеров; 

13) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров; 
14) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров, материалы 

по вопросам повестки дня совета директоров.  
При этом допускается введение ограничений на предоставление информации, носящей 

конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества. 
3. По письменному требованию акционера Общество обязано в течение тридцати дней с 

момента его получения предоставить ему копии вышеперечисленных документов. 
4. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение 

срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Статья 25. Основания прекращения деятельности Общества 

1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания 
акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики 
Казахстан. 

3. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

 
РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Статья 26. Процедурные вопросы 
1. Вопросы, неурегулированные настоящим уставом, решаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Республики Казахстан. 
2. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным, то это не 

затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в 
правовом отношении, близким по смыслу положением. 

 
ПОДПИСИ: 

 
Президент    АО «Альянс Лизинг»                                                                                    

Сламкулов Н.О. __________________________________________________ 

 


