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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
              1.1. Данный  Устав  определяет  правовое  положение  и  регламентирует  деятельность 
коммерческой организации - юридического лица, образованного в организационно-правовой  форме 
акционерного Общества,  далее именуемого как «Общество», полное и сокращенное наименование 
которого на государственном  и русском языках указано ниже. 
 

1.2. Наименование Общества на государственном языке: 
• полное - «Астана-Недвижимость» Акционерлiк ќоѓамы; 
• сокращенное - «Астана-Недвижимость» АЌ; 
на русском языке: 
• полное - Акционерное Общество «Астана-Недвижимость»; 
• сокращенное – АО «Астана-Недвижимость». 
 
1.3. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 010000, гор. Астана, район Сары-Арка, 

пр. Абая, 18. 
1.4. Срок  деятельности Общества исчисляется с момента его государственной регистрации и 

является не ограниченным. 
1.5. Режим работы Общества устанавливается в соответствии с трудовым законодательством 

Республики Казахстан и Правилами внутреннего распорядка. 

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. 
 

2.1. Общество учреждено и осуществляет свою деятельность  в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом. 

2.2. Обществом признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств 
для осуществления своей деятельности. 

2.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров. Общество не 
отвечает по обязательствам своих акционеров. 

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. 
2.5. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с 

деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 

2.6. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг. 
           

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.  
 

3.1. Цели деятельности. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода и 
использование его в интересах Акционеров, для развития производства. 

3.2. Виды деятельности. Для достижения этой цели Общество может осуществлять любые виды 
деятельности, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.  

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются Обществом 
только при наличии лицензии. 

 
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА  

 
   4.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями 

(единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, 
определяемым в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и выражается в 
национальной валюте Республики Казахстан. 

4.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения 
объявленных акций Общества.  

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. 

5.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции 
выпускаются в бездокументарной форме. 

5.2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, 
все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего 
общего представителя. 

5.3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими 
владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики 
Казахстан. 



 3 

5.4. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, 
обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке 
ценных бумаг. 

5.4.1. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. 
5.4.2. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы 

между объявленными и размещенными акциями Общества. 
5.4.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом 

выпуска конвертируемых ценных бумаг. 
 

5.5. Виды акций. 
 

5.5.1. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с 
правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов 
при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

5.5.2. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед 
акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном 
гарантированном размере, установленном уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации 
Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

5.5.3. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять 
процентов от общего количества его объявленных акций. 

5.5.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении 
Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом  5.5.5 настоящей статьи. 

5.5.5. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении 
Обществом, если: 

1)общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может 
ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу 
считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от 
общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;  

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации 
общества 

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со 
дня истечения срока, установленного для его выплаты. 

 
5.6. Право преимущественной покупки ценных бумаг Общества. 

5.6.1. Если Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные 
бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные 
ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим 
акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации 
приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по 
цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении 
(реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении 
(реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. 

При этом акционер, владеющий простыми акциями общества, имеет право преимущественной 
покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а 
акционер, владеющий привилегированными акциями общества, имеет право преимущественной покупки 
привилегированных акций общества. 

5.6.2. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных 
бумаг устанавливается уполномоченным органом. 
 
5.7. Размещение акций Общества. 

5.7.1. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска 
посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. 

Решение о размещении акций общества в пределах количества его объявленных акций принимается 
советом директоров общества.  

Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на 
неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном 
рынке ценных бумаг. 

5.7.1.1. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые 
акции общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение 
акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом 
преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной 
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бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой 
заявки.  

 5.7.2. Акции, размещаемые обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене 
для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, 
приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки. 

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой 
цене размещения, установленной органом общества, принявшим решение о размещении. 

5.7.3. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом общества, 
принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут 
быть проданы. 

5.7.4. В случае принятия органом общества, уполномоченным принимать решение о размещении 
объявленных акций, решения об увеличении количества размещаемых акций и (или) уменьшении цены 
размещения данное размещение производится с учетом положений 5.6.1. настоящего Устава.. 
 
5.8.  Система реестров держателей акций общества. 

4.8.1. Ведение системы реестров держателей акций общества может осуществлять только 
регистратор общества, который не должен являться аффилиированным лицом общества и его 
аффилиированных лиц. 

4.8.2. Порядок ведения системы реестров держателей акций общества, а также предоставления 
уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о 
рынке ценных бумаг. 

4.8.3. Общество обязано заключить с регистратором общества договор об оказании услуг по 
ведению системы реестров держателей акций общества до представления уполномоченному органу 
документов в целях государственной регистрации выпуска акций общества. 

4.8.4. До полной оплаты размещаемой акции общество не вправе давать приказ о зачислении данной 
акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций общества (системе учета 
номинального держателя). 
 
5.9. Отчет об итогах размещения акций Общества. 

5.9.1. Общество обязано представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения своих 
акций по итогам каждых шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до 
полного размещения объявленных акций общества либо после завершения их полного размещения.  

5.9.2. Содержание и порядок представления отчета об итогах размещения акций, а также порядок 
рассмотрения и утверждения данного отчета устанавливаются уполномоченным органом. 

5.10. Оплата размещаемых акций Общества. 
5.10.1. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права 

(в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 

5.10.2. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой 
оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

5.10.3. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, 
оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь 
срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия 
общего собрания акционеров Общества запрещается. 

5.10.4. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на 
первичном рынке ценных бумаг. 

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. 
 

6.1. Акционер Общества имеет право: 
 
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан и уставом Общества; 
2) получать дивиденды; 
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Общества; 
4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие 

его право собственности на ценные бумаги; 
5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет 

директоров Общества; 
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6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество; 
8) на часть имущества при ликвидации Общества; 
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его 

акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
 
6.2. 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 законодательством Республики Казахстан; 
3) требовать созыва заседания совета директоров; 
4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. 

 
6.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 6.1. и 6.2. настоящей 
статьи. 
  
6.4. Акционер Общества обязан: 

 
1) оплатить акции; 
2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих 

данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей 
акций общества; 

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
6.5. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером 
требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.4. настоящей статьи. 

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 
7.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества 

при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым 
большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным 
акциям. 

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается. 
7.2. 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 акционера. 

7.3. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, 
предшествующую дате начала выплаты дивидендов. 

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение 
новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций. 

7.4. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется проспектом выпуска 
акций. 

7.5. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. 
Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества. 

7.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или 
были выкуплены самим обществом, а также если судом или общим собранием акционеров общества 
принято решение о его ликвидации. 
 
7.7. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества: 

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала 
общества станет отрицательным в результате начисления 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. 
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7.8. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока 
образования задолженности Общества. 

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

7.10.1. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия 
осуществляется только по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата 
предусмотрена уставом общества. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым 
акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию. 

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым 
общим собранием акционеров.  

Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по 
простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.  

7.10.2. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым 
акциям общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации. При этом 
публичные компании должны опубликовать данное решение также на своем корпоративном веб-сайте.  

7.10.3. 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 дивиденда в расчете на одну простую акцию;  
4) дату начала выплаты дивидендов;  
5) порядок и форму выплаты дивидендов. 

7.11.  Дивиденды по привилегированным акциям. 
 
7.11.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа 

Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.7. настоящей статьи. 
7.11.2. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию 

устанавливаются Уставом Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, 
не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. 

7.11.3. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата 
дивидендов по его простым акциям не производится. 

7.11.4. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен 
как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при 
условии регулярности и общедоступности его значений. 

7.11.5. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по 
привилегированным акциям общество обязано опубликовать в средствах массовой информации 
информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) 
пункта 7.10.3. настоящего Закона, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную 
акцию общества. 

СТАТЬЯ 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. 
 
8.1. Органы Общества. 
8.1.1. Органами Общества являются: 

1) высший орган - Общее собрание акционеров; 
2) орган управления - Совет директоров; 
3) исполнительный орган – Правление; 
4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.  

 

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 
9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. 
9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие 

собрания акционеров являются внеочередными. 
9.3. Первое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено после государственной 

регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.  
9.4. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность 

Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год 
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и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое общее собрание акционеров 
вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего 
собрания акционеров. 

9.5. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по 
окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае 
невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. 
 
9.6. Компетенция общего собрания акционеров.  
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции; 
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в 

случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества; 
3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида 

неразмещенных объявленных акций общества; 
4.1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их 

изменение; 
5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов 

и досрочное прекращение их полномочий; 
6) 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; 

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
8) утверждение годовой финансовой отчетности; 
9) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, 

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

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества 
при наступлении случаев, предусмотренных подпунктом 7.7. статьи 7 настоящего Устава; 

11) 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; 

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

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии 
с настоящим Законом; 

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том 

числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества; 
16) иные вопросы, принятие решений, по которым отнесено законодательством к исключительной 

компетенции общего собрания акционеров. 
 
9.7. Порядок принятия решений. 

9.7.1. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3) пункта 9.6. 
настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих 
акций Общества. 

9.7.2. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым 
большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если 
настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан не установлено иное. 

9.7.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений, по которым отнесено к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, 



 8 

должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Казахстан. 

9.7.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по 
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества. 
 
9.8. Порядок созыва общего собрания акционеров. 

 
9.8.1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. 
9.8.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе: 
1) совета директоров; 
2) крупного акционера. 
9.8.3. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной 

ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества. 
9.8.4. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи 

обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
9.8.5. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются: 
1) исполнительным органом; 
2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором; 
3) советом директоров; 
4) ликвидационной комиссией Общества. 
9.8.6. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, 

за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. 
9.8.7. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения 

суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества 
порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики 
Казахстан. 

9.8.8. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на 
основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не 
исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

 
9.9. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе 
крупного акционера. 

 
9.9.1. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету 

директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества 
соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. 

9.9.2. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования 
принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с 
предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми 
вопросами по своему усмотрению. 
 
9.10. Дата, время и место проведения общего собрания. 

9.10.1. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким 
образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем 
участвовать. 

9.10.2. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения 
исполнительного органа. 

9.10.3. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны 
обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа 
участников собрания и определения наличия его кворума. 

 
9.11. Информация о проведении общего собрания акционеров. 

 
9.11.1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее 

чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за 
сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. 
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9.11.2. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в 
средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не 
превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера 
посредством направления ему письменного извещения. 

9.11.3. Отсчет сроков, установленных в пункте 9.11.1 настоящей статьи, производится с даты 
публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации 
либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений. 

9.11.4. В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах 
массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков, установленных в пункте 
9.11.1 настоящей статьи, производится с даты последней из таких публикаций. 

9.11.5.  Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать: 
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества; 
2) сведения об инициаторе созыва собрания; 
3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала 

регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания 
акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится; 

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
5) повестку дня общего собрания акционеров; 
6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего 

собрания акционеров; 
9.11.6. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с 

другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания 
акционеров. 

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором 
общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей 
ценных бумаг. 

 
9.12. Повторное общее собрание акционеров. 

 
9.12.1. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на 

следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего 
собрания акционеров. 

9.12.2. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и 
несостоявшееся общее собрание акционеров. 

9.12.3. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки 
дня несостоявшегося общего собрания акционеров. 

 
9.13. Повестка дня общего собрания акционеров. 

9.13.1. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна 
содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на 
обсуждение. 

9.13.2. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или 
советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 
9.13.5. Устава.  

9.13.3. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров 
обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. 

9.13.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством 
голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. 

9.13.5. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение 
проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании 
акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций 
Общества. 

9.13.6. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования 
повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. 

9.13.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его 
повестку дня, и принимать по ним решения. 

9.13.8. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая 
«разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.   
 
9.14. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров. 

9.14.1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, 
составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата 
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составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении 
общего собрания. 

9.14.2. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются 
уполномоченным органом. 

9.14.3. В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих 
право принимать участие в общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему 
голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому 
акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на 
акции. 
 
9.15. Кворум общего собрания акционеров. 

 
9.15.1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам 

повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры 
или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и 
голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций 
общества.  

9.15.2. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе 
рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если: 

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине 
отсутствия кворума; 

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их 
представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в 
том числе заочно голосующие акционеры. 

9.15.3. Повторное общее собрание акционеров в Обществе, созданном в результате реорганизации и 
перерегистрации инвестиционного приватизационного фонда, вправе рассматривать вопросы и 
принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников 
собрания для участия в нем зарегистрировано не менее пятисот акционеров (или их представителей), 
владеющих голосующими акциями Общества. 

9.15.4. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, 
представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников 
общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. 

9.15.5. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного 
голосования повторное общее собрание акционеров не проводится. 

 
9.16. Порядок проведения общего собрания акционеров. 

 
9.16.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, уставом и иными документами Общества, регулирующими 
внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров. 

9.16.2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров 
(их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его 
полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. 

9.16.3. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при 
определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. 

9.16.4. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе 
присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в 
обсуждении рассматриваемых им вопросов. 

8.16.5. Решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на общем собрании 
акционеров могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем 
собрании акционеров устанавливается уставом Общества или решением общего собрания акционеров. 

9.16.6. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. 
9.16.7. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за 

исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не 
возражают против изменения времени открытия собрания. 

9.16.8. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря 
общего собрания. 

9.16.9. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по 
бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего 
собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа не могут 
председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все 
присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган. 
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9.16.10. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на 
голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении 
способа голосования по нему. 

9.16.11. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в 
обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к 
нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. 

9.16.12. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о 
продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего 
собрания акционеров на следующий день. 

9.16.13. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения 
всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. 

9.16.14. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, 
отраженных в протоколе общего собрания акционеров. 
 
9.17. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования. 

 
9.17.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения 

заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, 
присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения 
заседания общего собрания акционеров. 

9.17.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы 
рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. 

9.17.3. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для 
голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров. 

9.17.4.Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список 
акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания 
акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров общество с числом 
акционеров пятьсот и более обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных 
уставом, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о 
проведении общего собрания акционеров. 

9.17.5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать: 
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества; 
2) сведения об инициаторе созыва собрания; 
3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования; 
4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного 

голосования без проведения заседания общего собрания акционеров; 
5) повестку дня общего собрания акционеров; 
6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров 

содержит вопросы об избрании членов совета директоров; 
7) формулировку вопросов, по которым производится голосование; 
8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 

выраженные словами "за", "против", "воздержался"; 
9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня. 
9.17.6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим 

лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. 
9.17.7. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан 

его руководителем и заверен печатью юридического лица. 
9.17.8. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - 

юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным. 
9.17.9. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером 

соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных 
вариантов голосования. 

9.17.10. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов 
совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания 
количества голосов, поданных за отдельных кандидатов. 

9.17.11. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для 
участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное 
голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и 
подсчете голосов по вопросам повестки дня. 
 
9.18. Голосование на общем собрании акционеров. 

 
9.18.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - 

один голос", за исключением следующих случаев: 
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1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру 
в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; 
3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по 

одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. 
9.18.2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы 

акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между 
несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются 
кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов. 

9.18.3. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, 
осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - 
бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, 
по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного 
голосования должен содержать: 

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания; 
2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или 

варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества; 
3) количество голосов, принадлежащих акционеру. 
9.18.4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением 

случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления 
Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

9.18.5. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса 
по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и 
отмечен только один из возможных вариантов голосования. 

 
9.19. Протокол об итогах голосования. 

 
9.19.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах 

голосования. 
9.19.2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная 

комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись. 
9.19.3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени 

для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), 
на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на 
хранение в архив Общества. 

9.19.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания 
акционеров. 

9.19.5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого 
проводилось голосование. 

9.19.6. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования 
доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации 
или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия 
общего собрания акционеров.  

9.19.7. Порядок уведомления акционеров об итогах голосования определяется уставом общества 

9.20. Протокол общего собрания акционеров. 
 
9.20.1. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех 

рабочих дней после закрытия собрания. 
9.20.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества; 
2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров; 
3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании 

акционеров; 
4) кворум общего собрания акционеров; 
5) повестка дня общего собрания акционеров; 
6) порядок голосования на общем собрании акционеров; 
7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров; 
8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров; 
9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания 

акционеров, поставленному на голосование; 
10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 
11) решения, принятые общим собранием акционеров. 
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В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества 
(избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем 
какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета 
директоров является независимым директором. 

9.20.3. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию: 
1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров; 
2) членами счетной комиссии; 
 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и 

участвовавшими в общем собрании акционеров.  
9.20.4.В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, 

протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.  
9.20.5. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 9.20.3. настоящей статьи, с 

содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное 
объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу. 

9.20.6. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах 
голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания 
протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы 
должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое 
время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров. 

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. 
 

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом  к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

10.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров; 
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 
7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его 

руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 
8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 

руководителя и членов исполнительного органа; 
9) создание и определение порядка работы службы внутреннего аудита; 
10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение 

его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 
корпоративного секретаря; 

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке 
рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом 
крупной сделки; 

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением 
документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том 
числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки 
ценных бумаг общества; 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 

14) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности; 

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

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором 
Общества; 

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом 
имеется заинтересованность; 

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
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10.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2 настоящей статьи, не могут быть 
переданы для решения исполнительному органу. 

10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также 
принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров. 

10.4.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров 
в Обществе создается комитет совета директоров по вопросам: 

1) стратегического планирования; 
2) кадров и вознаграждений; 
3) внутреннего аудита; 
4) социальным вопросам; 
5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом общества. 
10.4.2. Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих 

необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. 
Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров. 
10.4.3. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный 

состав устанавливаются внутренним документом общества, утверждаемым советом директоров. 
 
 10.5. Состав совета директоров. 

 
10.5.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. 
10.5.2. Члены совета директоров избираются из числа: 
1) акционеров - физических лиц; 
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве 

представителей интересов акционеров; 
3) других лиц (с учетом ограничения, установленного подпунктом 10.5.5. настоящего пункта). 
10.5.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер 

вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить 
их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров 
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета 
директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное 
голосование. 

10.5.4. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером 
Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве 
представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов 
состава совета директоров. 

10.5.5. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет 
директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета 
директоров. 

10.5.6.Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной 
трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами. 

10.5.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, 
устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом Общества. 
 
10.6. Срок полномочий членов совета директоров. 

 
10.6.1. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число 

раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. 
10.6.2. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. 
10.6.3. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания 

акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров. 
10.6.4. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных 

членов совета директоров. 
10.6.5. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе 

осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. 
10.6.6. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного 

уведомления советом директоров. 
10.6.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового 

члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем 
собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают 
одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом. 
 
10.7. Председатель совета директоров. 
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10.7.1. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от 
общего числа присутствующих на общем собрании акционеров. 

10.7.2. Совет директоров не вправе  переизбрать председателя. 
10.7.3. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а 

также осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан. 
10.7.4. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из 

членов совета директоров по решению совета директоров. 
 

10.8. Созыв заседания совета директоров. 
 
10.8.1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или 

исполнительного органа либо по требованию: 
1) любого члена совета директоров; 
2) службы внутреннего аудита Общества; 
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
4) крупного акционера. 
10.8.2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета 

директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего 
предлагаемую повестку дня заседания совета директоров. 

10.8.3. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе 
обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета 
директоров.  

10.8.4. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или 
исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве, если иной 
срок не установлен уставом общества. 

10.8.5. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, 
предъявившего указанное требование. 

10.8.6. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета 
директоров определяется советом директоров. 

10.8.7. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, 
времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. 

10.8.8.Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности 
его участия в заседании совета директоров. 
 
10.9. Заседание совета директоров. 

 
10.9.1 Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не 

должен быть менее половины от числа членов совета директоров. В обязательном порядке на заседании 
совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директоры в 
количестве не менее половины от общего числа независимых директоров. 

10.9.2. В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения 
кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание 
акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе 
принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.  

10.9.3. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются 
простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Казахстан. 

10.9.4. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, 
председательствующего на заседании совета директоров, является решающим. 

10.9.5. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в 
котором могут принимать участие только члены совета директоров. 

10.9.6. Принятие решений советом директоров возможно также посредством заочного голосования 
по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. 

10.9.7. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде 
и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, 
достаточном для принятия данного решения. 

10.9.8. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном 
порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, 
председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня 
проведения заседания и содержать: 

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества; 
2) дату, время и место проведения заседания; 
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании; 
4) повестку дня заседания; 
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
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6) принятые решения; 
7) иные сведения по решению совета директоров. 
10.9.9. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем 

заочного голосования, хранятся в архиве Общества. 
10.9.10. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить 

ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для 
ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью 
уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества. 

 
СТАТЬЯ 11.  ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА. 

 
11.1.Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - Правлением, 

возглавляемым Председателем.   
11.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не 

отнесенным настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан к компетенции других 
органов и должностных лиц Общества. 

11.3. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров. 
11.4. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с 

нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки 
стороны знали о таких ограничениях. 

11.5. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его 
акционерами. 

11.6. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров. 
Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции 
исполнительного органа общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного 
органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого 
юридического лица. 
11.7. Функции, права и обязанности члена Правления определяются настоящим Уставом 

законодательством Республики Казахстан, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым 
указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Председателем 
Правления  подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим 
собранием или советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами 
Правления подписывается Председателем Правления. 

11.7.1. Правление Общества определяет размер, условия оплаты труда и премирования работников 
службы внутреннего аудита, а также самостоятельно вступает в трудовые правоотношения. 

 
11.8. Полномочия Председателя Правления. 

 
Председатель Правления: 
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров; 
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, 

установленных настоящим Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок 
к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников 
общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы 
внутреннего аудита общества; 

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов 
Правления; 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами 
Правления; 

7) осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом Общества и решениями общего 
собрания акционеров и совета директоров. 
 
11.9. Служба внутреннего аудита. 

 
11.9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может 

быть образована служба внутреннего аудита.  
11.9.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и 

исполнительного органа. 
11.9.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается 

перед ним о своей работе. 
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 11.10. Принципы деятельности должностных лиц Общества. 
 
Должностные лица Общества: 
1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в 

наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров; 
2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии 

с уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров, а также в личных 
целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами; 

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 
включая проведение независимого аудита; 

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 

5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течение трех 
лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами 
общества. 

  
11.11. Ответственность должностных лиц Общества. 

 
11.11.1. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом и акционерами за вред, 

причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том 
числе за убытки, понесенные в результате: 

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; 
2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом. 
11.11.2. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с 

иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им обществу. 
11.11.3. Должностные лица общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали 

против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки общества либо акционера, или не 
принимали участия в голосовании. 

 
СТАТЬЯ 12. АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА. 

 
12.1. Аффилиированным лицом общества является: 
1) крупный акционер; 
2) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также 

свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся 
крупным акционером либо должностным лицом, за исключением независимого директора, общества; 

3) должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) - 9) 
настоящего пункта, за исключением независимого директора; 

4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо 
должностным лицом общества; 

5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо 
должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую 
долю в имуществе; 

6) юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет 
право на соответствующую долю в имуществе; 

7) юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица; 
8) лицо, связанное с обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять 

решения, принимаемые обществом; 
9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами владеет, 

пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества либо юридических 
лиц, указанных в подпунктах 1), 4)-8) настоящего пункта; 

10) иное лицо, являющееся аффилиированным лицом общества в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан. 

12.2. Контролем над Обществом или иным юридическим лицом является возможность определять 
решения, принимаемые соответственно Обществом или иным юридическим лицом. 

 
12.3. Особенности совершения сделок с участием аффилиированных лиц. 

 
12.3.1. Особенности совершения сделок общества с участием его аффилиированных лиц 

устанавливаются настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан. 
12.3.2. Несоблюдение установленных настоящим Законом и иными законодательными актами 

Республики Казахстан требований к порядку совершения обществом сделки с участием его 
аффилиированных лиц является основанием для признания судом сделки недействительной по иску 
любого заинтересованного лица. 
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12.3.3. Лицо, умышленно заключившее сделку с нарушением требований к порядку совершения 
сделки с участием аффилиированных лиц, установленных настоящим Уставом и законодательством 
Республики Казахстан, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование 
вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности. 
 
12.4. Раскрытие сведений об аффилиированных лицах Общества. 

 
12.4.1. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей 

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 
12.4.2. Общество обязано вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, 

представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся 
крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом). 

12.4.3. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их 
аффилиированных лицах устанавливается уставом. 

12.4.4. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному 
органу в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

 
 

СТАТЬЯ 13. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ 
УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 
13.1. Крупная сделка. 

 
13.1.1. Крупной сделкой признается: 
1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) 

обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, 
стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов 
общества;. 

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) 
обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им 
ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества 
размещенных ценных бумаг одного вида. 

3) иная сделка, признаваемая уставом общества в качестве крупной сделки. 
13.1.2. Взаимосвязанными между собой признаются: 
1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилиированных 

между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества; 
2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой; 
3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего 

собрания акционеров. 
 
13.2. Стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки. 

 
13.2.1. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в 

соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности. 
13.2.2. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные 

бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной 
стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или 
цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого 
необходимо определить, являются акции самого Общества, то при определении их рыночной стоимости 
также учитываются размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии 
с планами развития Общества и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную 
стоимость. 
 
13.3. Совершение Обществом крупной сделки. 

 
13.3.1. Решение о заключении обществом крупной сделки принимается советом директоров. 
13.3.2. В целях информирования кредиторов и акционеров общество обязано в течение пяти 

рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении обществом крупной сделки 
опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о 
сделке. 

13.3.3. Уставом общества может быть определен перечень крупных сделок, решения о заключении 
которых принимаются общим собранием акционеров, а также порядок их совершения. 
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13.3.4. В случае несогласия с решением общества о заключении крупной сделки, принятым в 
порядке, установленном настоящим Законом и уставом общества, акционер вправе требовать выкупа 
обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном настоящим Законом. 
 
13.4. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. 

 
13.4.1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными 

лицами), признаются аффилиированные лица общества, если они:  
1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;  
2) являются аффилиированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или 

участвующего в ней в качестве представителя или посредника.  
13.4.2. Не является сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность: 
1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг общества, а также выкупу 

обществом своих размещенных акций; 
2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, 

коммерческую или охраняемые законом тайны; 
3) реорганизация общества, осуществляемая в соответствии с настоящим Законом; 
4) сделка общества со своим аффилиированным лицом, совершаемая в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о государственных закупках 
 
13.5. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки. 

 
13.5.1. Лица, указанные в пункте 13.4.1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения совета 

директоров информацию: 
1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или 

посредника; 
2) о юридических лицах, с которыми они аффилиированы, в том числе о юридических лицах, в 

которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами десятью и 
более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они 
занимают должности; 

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны 
заинтересованными лицами. 
 
13.6. Требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 

 
13.6.1. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не 
заинтересованных в ее совершении. 

13.6.2. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не 
заинтересованных в ее совершении, в случаях: 

1) если все члены совета директоров общества являются заинтересованными лицами; 
2) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду 

отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения 
13.6.3. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от 
общего числа голосующих акций общества в случае, если все члены совета директоров общества и все 
акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами. 

При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), 
необходимая для принятия обоснованного решения. 

13.6.4. Уставом общества может быть определен иной порядок заключения отдельных видов сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность. 
 
13.7. Последствия заключения Обществом сделок, в отношении совершения которых установлены 
особые условия. 

 
13.7.1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Уставом при совершении крупной 

сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных 
сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц. 

13.7.2. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением 
требований к порядку ее заключения, предусмотренному настоящим Уставом, несет перед Обществом 
ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки 
несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной. 
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13.7.3. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных 
настоящим уставом Общества, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое 
требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности. 

 
 

СТАТЬЯ 14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА. 
 
14.1. Финансовая отчетность Общества. 

 
14.1.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества 

устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности. 

 
14.2. Годовая финансовая отчетность Общества. 

 
14.2.1. Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую 

финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и 
утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию 
аудиторский отчет. 

14.2.2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом 
директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

14.2.3. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на 
годовом общем собрании акционеров. 

14.2.4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой 
бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных 
средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество 
вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность. 
 
14.3. Аудит Общества. 

 
14.3.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. 
14.3.2. Аудит общества может проводиться по инициативе совета директоров, исполнительного 

органа за счет общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный 
акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по 
требованию крупного акционера общество обязано предоставлять всю необходимую документацию 
(материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. 

14.3.3. Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит 
может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица. 
 

СТАТЬЯ 15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. 
 
15.1. Раскрытие информации обществом. 

15.1.1 Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности 
Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества. 

15.1.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются: 
1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об 

исполнении принятых решений; 
2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом 

отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг 
Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества; 

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется 
заинтересованность; 

4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от 
размера собственного капитала общества; 

5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, 
приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление 
каких-либо видов деятельности; 

6) участие Общества в учреждении юридического лица; 
7) арест имущества Общества; 
8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было 

уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов 
от общего размера активов Общества; 

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности; 
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10) решения о принудительной реорганизации Общества; 
11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 
15.1.2.1. Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию, указанную в 

подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), и 9)  пункта 15.1.2. настоящей статьи.  
15.1.3. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы 

акционеров, осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики 
Казахстан.  

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих 
информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. 

 
15.2. Документы Общества. 

 
15.2.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в 

течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в 
ином месте, определенном его уставом. 

15.2.3. Хранению подлежат следующие документы: 
1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества; 
2) протоколы учредительных собраний; 
3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) 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; 
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 орган; 

9) положение о филиалах и представительствах Общества; 
10) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний 

акционеров; 
11) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров; 
12) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров, материалы по вопросам 

повестки дня совета директоров; 
13) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа; 
14) кодекс корпоративного управления. 
Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, 

установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
15.2.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, 

предусмотренных Уставом и законодательством Республики Казахстан, в порядке, определенном 
уставом Общества, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

15.2.5. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может 
превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с 
доставкой документов акционеру. 

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и 
конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления 
акционеру по его требованию. 

СТАТЬЯ 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
 

16.1.  Все споры по делам Общества   между Акционерами,   между членами Правления и прочими 
выборными лицами Общества решаются либо Общим собранием Акционеров, если обе спорящие   
стороны будут на это согласны, либо решением суда. 

16.2. Споры Общества с юридическими и физическими лицами в случае не достижения соглашения 
путем переговоров рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. 

17.1. Реорганизация Общества. 
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17.1.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, 
установленных законодательными актами Республики Казахстан. 

17.1.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого 
Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является 
это Общество, и возмещения убытков. 

17.1.3. Если в случае реорганизации общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций 
подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

 
17.2. Слияние Обществ. 

 
17.2.1. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всего 

имущества, прав и обязанностей на основании договора о слиянии и в соответствии с передаточными 
актами двух или нескольких обществ с прекращением их деятельности. 

17.2.2. Уставный капитал общества, образуемого путем слияния обществ, равен сумме собственных 
капиталов реорганизуемых обществ. 

17.2.3. Акции образованного общества размещаются среди акционеров реорганизуемых обществ в 
следующем порядке: 

1) количество объявленных акций образованного общества, размещаемых между акционерами 
каждого реорганизуемого общества, определяется исходя из соотношения собственных капиталов 
данных обществ; 

2) количество акций, распределяемое между акционерами каждого реорганизуемого общества, 
определенное в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, размещается среди акционеров 
каждого реорганизуемого общества пропорционально соотношению количества имевшихся у них акций 
реорганизованного общества к количеству размещенных (за вычетом выкупленных) акций данного 
общества 

17.2.4. Совет директоров каждого из реорганизуемых обществ выносит на рассмотрение общего 
собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме слияния, государственной регистрации выпуска 
акций общества, создаваемого в результате слияния, и порядке их размещения. 

17.2.5. Решение о слиянии принимается на совместном общем собрании акционеров 
реорганизуемых обществ квалифицированным большинством голосов акционеров каждого отдельного 
общества. Данное решение общего собрания акционеров должно содержать положения: 

1) об утверждении договора о слиянии, в котором указываются сведения о наименовании, 
местонахождении каждого из реорганизуемых обществ, порядке размещения акций и иные условия 
слияния; 

2) о государственной регистрации выпуска акций общества, создаваемого в результате слияния. 
 
17.2.6. Договор о слиянии должен быть подписан всеми акционерами реорганизуемых обществ. 
Передаточный акт подписывается руководителями исполнительных органов и главными 

бухгалтерами реорганизуемых обществ и заверяется печатями обществ 
17.2.7. Реорганизуемые общества обязаны направить всем своим кредиторам письменные 

уведомления о реорганизации и поместить соответствующие объявления в средствах массовой 
информации. К уведомлению прилагается передаточный акт. 

 
17.3. Присоединение Общества. 

 
17.3.1. Присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности 

присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с 
передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому 
обществу. 

Общество, к которому осуществляется присоединение, приобретает акции присоединяемого 
общества путем размещения (реализации) акционерам присоединяемого общества своих акций 
пропорционально соотношению цены продажи акций присоединяемого общества к цене размещения 
(реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, определяемой согласно 
пункту 17.3.2 настоящей статьи. 

После приобретения всех акций присоединяемого общества указанные акции аннулируются, а 
имущество, права и обязанности присоединяемого общества передаются обществу, к которому 
осуществляется присоединение согласно передаточному акту, подписанному руководителями 
исполнительного органа и главными бухгалтерами реорганизуемых обществ и заверенному печатями 
обществ. 

17.3.2. Цена продажи акций присоединяемого общества определяется из соотношения собственного 
капитала присоединяемого общества к количеству его размещенных (за исключением выкупленных 
обществом) акций. 



 23 

Цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, 
определяется исходя из соотношения собственного капитала общества, к которому осуществляется 
присоединение, к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций 

17.3.3. Совет директоров присоединяемого общества выносит на рассмотрение общего собрания 
акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения, о порядке, сроках и цене продажи акций 
присоединяемого общества. 

Совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение 
общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему другого 
общества, о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций. 

17.3.4. Решение о присоединении принимается на совместном общем собрании акционеров 
общества, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого общества квалифицированным 
большинством голосов акционеров каждого отдельного общества. 

Решение о присоединении совместного общего собрания акционеров должно содержать сведения о 
наименовании, местонахождении каждого из участвующих в присоединении обществ, цене продажи 
акций присоединяемого общества, цене размещения (реализации) акций общества, к которому 
осуществляется присоединение, иные условия и порядок присоединения 

17.3.5. Присоединяемое общество, а также общество, к которому осуществляется присоединение, 
обязаны направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме 
присоединения и поместить соответствующие объявления в средствах массовой информации. К 
уведомлению прилагается передаточный акт, а также сведения о наименовании и местонахождении 
общества, к которому осуществляется присоединение. 
 
17.4. Разделение Общества. 

 
17.4.1. Разделением общества признается прекращение деятельности общества с передачей всего его 

имущества, прав и обязанностей вновь возникающим обществам. При этом права и обязанности 
разделяемого общества переходят к вновь возникающим обществам в соответствии с разделительным 
балансом. 

Сумма уставных капиталов акционерных обществ, возникших в результате разделения общества, 
равна размеру собственного капитала реорганизуемого общества. 

17.4.2. Акционерами каждого из возникших в результате разделения обществ являются все 
акционеры реорганизованного акционерного общества. 

Акции возникших в результате разделения обществ размещаются среди акционеров данных 
обществ в количестве, пропорциональном соотношению количества акций реорганизуемого общества, 
принадлежавших акционеру, к количеству размещенных (за вычетом выкупленных) акций 
реорганизуемого общества 

17.4.3. Совет директоров реорганизуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания 
акционеров вопросы о реорганизации общества в форме разделения, порядке и условиях разделения и об 
утверждении разделительного баланса. 

17.4.4. Общее собрание акционеров реорганизуемого общества принимает решение о реорганизации 
в форме разделения, порядке и условиях разделения и об утверждении разделительного баланса 

17.4.5. Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров 
решения о разделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении и 
поместить соответствующее объявление в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается 
разделительный баланс. 

  
17.5. Выделение Общества. 

 
17.5.1. Выделением общества признается создание обществом одного или нескольких обществ с 

передачей им в соответствии с разделительным балансом части имущества, прав и обязанностей 
реорганизуемого общества без прекращения его деятельности. 

При выделении уставный капитал реорганизуемого общества не подлежит уменьшению. 
Реорганизуемое общество осуществляет мероприятия по регистрации выделенных обществ в 

органах юстиции. 
17.5.2. Единственным учредителем выделенного общества является реорганизуемое общество. 
Размер уставного капитала выделенного общества равен разнице между активами и 

обязательствами, переданными ему реорганизуемым обществом согласно разделительному балансу. 
17.5.3. Реорганизуемое общество размещает (реализовывает) акции выделенного общества только 

своим акционерам, при этом в качестве оплаты выступают только акции реорганизуемого общества. 
Количество акций, передаваемое акционерам выделенного общества, определяется исходя из 
соотношения балансовой стоимости акции реорганизуемого и выделенного общества. 

17.5.4. Совет директоров реорганизуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания 
акционеров вопросы о реорганизации общества в форме выделения, цене размещения (реализации) акции 
выделенного общества, порядке и условиях выделения, а также проект разделительного баланса. 
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17.5.5. Общее собрание акционеров реорганизуемого общества принимает решение о реорганизации 
в форме выделения, цене размещения (реализации) акции выделенного общества, порядке и условиях 
выделения и об утверждении разделительного баланса. 

17.5.6. Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров 
решения о выделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в 
форме выделения и поместить соответствующее объявление в средствах массовой информации. К 
уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, местонахождении 
каждого выделенного общества. 
 
17. 6. Преобразование Общества. 

 
17.6.1. Общество (за исключением некоммерческой организации, созданной в организационно-

правовой форме акционерного Общества) вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или в 
производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого Общества 
в соответствии с передаточным актом. 

17.6.2. Совет директоров преобразуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания 
акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, 
порядке определения долей участия участников хозяйственного товарищества или паев членов 
производственного кооператива. Доля участия участника хозяйственного товарищества или пай члена 
производственного кооператива определяется пропорционально соотношению количества акций 
общества, которыми владел данный участник в преобразуемом обществе, к общему количеству 
размещенных (за исключением выкупленных) акций общества. 

17.6.3. Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании 
общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке определения долей участия 
хозяйственного товарищества или паев членов производственного кооператива и утверждает 
передаточный акт. 

17.6.4. Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на 
своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании 
органов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

17.6.5. Лица, включенные в список акционеров, составленный на дату аннулирования выпуска 
акций регистратором общества, становятся участниками нового юридического лица, преобразованного 
из акционерного общества. 
 
17.7. Последствия невыполнения судебного решения о принудительной реорганизации Общества. 

 
17.7.1. Если органы Общества, уполномоченные на проведение принудительной реорганизации по 

решению суда в форме разделения или выделения, не осуществляют реорганизацию в срок, 
определенный в таком решении, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего 
квалификационным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию в форме разделения или 
выделения. 

17.7.2. С момента назначения доверительного управляющего к нему переходят полномочия совета 
директоров и общего собрания акционеров по определению условий реорганизации, предусмотренные 
статьями 17.4. и 17.5. настоящего Устава. 

17.7.3. Доверительный управляющий, выступающий от имени Общества, составляет 
разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с утвержденными на общем 
собрании учредительными документами Обществ, созданных в результате разделения или выделения. 
Государственная регистрация созданных в результате реорганизации Обществ осуществляется на 
основании решения суда. 
 
17.8. Ликвидация Общества. 

 
17.8.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, 

которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в 
соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

17.8.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан. 

17.8.3. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными 
лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. 

17.8.4. Решением суда или общего собрания о ликвидации общества назначается ликвидационная 
комиссия.  

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению обществом в период его 
ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики 
Казахстан.  
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При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены 
представители от кредиторов общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в 
соответствии с решением общего собрания акционеров.  

17.8.5. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов 
регулируются законодательством Республики Казахстан. 

17.8.6. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат 
аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
 
17.9. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами. 

 
17.9.1. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого 

общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:  
1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с 

настоящим Законом;  
2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным 

акциям;  
3) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям. 
17.9.2.Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально 

количеству принадлежащих им акций. 
17.9.3. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 

предыдущей очереди. 
17.9.4. Если имущества ликвидируемого Общества недостаточно для выплаты начисленных, но 

невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество 
полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству 
принадлежащих им акций. 
 

СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

18.1.  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. 

18.2. Вопросы деятельности не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Законом. 
18.3. При изменении адреса Акционера он должен незамедлительно в письменном виде известить об 

этом Общество. Корреспонденция, а также обязательные извещения, направленные по прежнему адресу 
Акционера указанному в документах Общества, считаются направленными соответствующим образом, 
если Общество не было своевременно извещено об изменении адреса. 

18.4. Заголовки различных статей, пунктов и подпунктов настоящего Устава используются для 
удобства, не определяя и не ограничивая условия или положения настоящего Устава. 
 
 
Председатель Правления 
АО «Астана-Недвижимость»                                                                                                   Б. Сабыржанов  
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1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР. 

  
  1.1. Осы Жарғы мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі толық жəне қысқартылған атауы  төменде 

көрсетілген, бұдан əрі «Қоғам» деп аталатын  ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған акционерлік қоғамның 
ұйымдық-құқықтық нысанында  құрылған заңды тұлға  -  коммерциялық ұйымның  құқықтық ережелерін 
айқындайды жəне қызметін реттейді  

 
1.2. Қоғамның мемлекеттік тілдегі атауы:  
• толық атауы - «Астана-Недвижимость» Акционерлiк қоғамы; 
• қысқартылған атауы- «Астана-Недвижимость» АЌ; 
орыс тілінде  
• толық атауы - Акционерное Общество «Астана-Недвижимость»; 
• қысқыртылған атауы– АО «Астана-Недвижимость». 
 
1.3. Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, 

Абай даңғылы, 18. 
1.4. Қоғамның қызмет мерзімі мемлекеттік тіркеуден өткен күннен басталады да жəне шектеусіз болып 

табылады. 
1.5. Қоғамның жұмыс режимі Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жəне Ішкі тəртіп 

ережелеріне сəйкес белгіленеді; 
                                      

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МƏРТЕБЕСІ. 
 
2.1. Қоғам  құрылып жəне Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сəйкес өзінің 

қызметін жүзеге асырады. 
2.2. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыруға қаржы тарту мақсатында акция шығаратын заңды тұлғаны 

мойындайды; 
2.3. Қоғам өзінің акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие болады.Өзінің 

акционерлерінің міндеттемелеріне Қоғам жауапты емес.  
2.4. Қоғам өзінің мүліктік мүмкіншілік шеңберінде өз міндеттемелеріне жауаптылығын мойындайды.  
2.5. Акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерінде көзделген жағдайлардан тыс 

олардың міндеттемелеріне жауап бермейді жəне өзіне тиесілі акциялар құнының шеңберінде Қоғам қызметіне 
қатысты шығындар тəуекеліне барады. 

2.6. Қоғам облигациялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.  
           

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
МАҚСАТЫ МЕН МƏНІ. 

 
3.1. Қызмет мақсаты. Қоғам қызметінің мақсаты таза табыс табу жəне оны өндірісті дамытуға жəне 

Акционерлер мүдделерінде пайдалану болып табылады.  
  3.2. Қызмет түрлері. Қоғам осы мақсатқа жету үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

Заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қызмет түрлерімен айналыса алады.  
Міндетті түрде лицензиялауға жататын іс-əрекет түрлерімен Қоғам тек лицензияға ие болған күнде ғана 

айналыса алады. 
 

4-ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ 
4.1. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының)  олардың 

номиналдық құны бойынша жəне инвесторлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес  
айқындалатын орналастыру бағалары бойынша акцияларды  төлеуі арқылы құралады.  

4.2. Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы  
жүзеге асырылады.  

5-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. 

5.1. Қоғам жай акцияларды немесе жай жəне ерекше пұрсатты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар 
құжатсыз формада шығарылады. 

5.2. Акция бөлінбейді.Ортақ акцияларға бірнеше тұлға ие болған жағдайда олардың бəрі бір акционер 
болып мойындалады да өздерінің ортақ өкілі арқылы акция куəландыратын құқықтарға ие болады.  
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5.3. Егерде акциялардың осы түрі Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқадай құқық көлеміне 
ие болмаса, акциялардың бір түрі əрбір акционерге басқа акционерлермен тең құқықтар береді.   

 
 
5.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында бағалы қағаздарды шығару,орналастыру, 

айналымға жіберу жəне өтеу бекітілген шарт пен тəртіп бойынша  басқадай бағалы қағаздарды шығаруға 
құқықты.  

5.4.1. Қоғам еркін айналымға түсетін бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.  
5.4.2. Акцияларда еркін айналымға түсетін Қоғамның бағалы қағаздарын шығару жария етілген жəне 

орналастырылған акциялардың ара айырмашылық көлемінде рұқсат етіледі. 
 5.4.3. Қоғамның бағалы қағаздарының айырбасталымға түсу шарттары мен тəртібі шығарылатын 

айырбасталымдағы бағалы қағаздар проспектісі бойынша анықталады.  
 
5.5.Акция түрлері 
5.5.1.  Қарапайым акция акционерлердің жалпы жиналысында акционерге дауысқа түскен барлық 

мəселелерді шешуге, Қоғамға таза табыс түскен жағдайда дивиденд алуға, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көрсетілгендей Қоғам таратылатын болса, Қоғамның ортақ мүлкінен үлес алуға құқық береді 

5.5.2.Қоғамның  қабылдаған Жарғысына сəйкес ерекше пұрсатты акциялар иелері қарапайым акция 
иелеріне қарағанда  алдын-ала анықталған кепілді мөлшерде дивиденд алуға,Қоғам таратылған жағдайда 
Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген тəртіпке сəйкес Қоғамның ортақ мүлкінен үлес алуға 
берілген құқықтарды артықшылығымен пайдалана алады.    

5.5.3.Ерекше пұрсатты акциялар саны Қоғамның жария етілген акцияларының жалпы санынан 25%-дан 
аспауы керек.    

5.5.4. Пұрсатты акциялар иесіне Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді 
5.5.5.Ерекше пұрсатты акциялар Қоғамды басқаруға қатысу құқығын мынадай жағдайларда бере 

алады,егер: 
1) ерекше пұрсатты акция иелерінің құқығын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шектей алады. 

Орналастырылған ерекше пұрсатты акциялар саны жалпы акциялар санының үштен екі бөлігін  құрағанда 
қаралған сұрақ бойынша шешім қабылданған болып есептеледі. 

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды тарату немесе қайта құру мəселелерін қарай алатын 
жағдайда; 

3) егер төленуге тиісті ерекше пұрсатты дивидендтер белгіленген  үш ай мерзімінде төленбесе;  
 
5.6. Қоғамның бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқығы. 
5.6.1.Егер Қоғам жария етілген қоғамның қарапайым акцияларына айналдырылатын немесе басқадай 

бағалы қағаздарды, сонымен қатар ертеректе сатылып алынған бағалы қағаздарды сатпақ болса, ол жайында 
шешім қабылданған күннен бастап он күннің ішінде өзінің акционерлерін жазбаша түрде немесе бұқаралық 
ақпарат құралдарында орналастырылған (сатылған) бағамен бар акциялардың санына тең жағдайда сатып 
алуды ұсынуы керек.     Акционер қоғамның акцияларды орналастырмақ (сатпақ) ниетінен хабардар болған 
жағдайда жария етілген күннен бастап отыз күннің ішінде қоғамның акцияларында айырбасталымда жүретін 
акцияларын  артықшылық құқықпен сатып алуға өтініш беруі керек.  

Сонымен қатар қоғамның қарапайым акцияларына ие акционер қарапайым акцияларды немесе басқадай 
бағалы қағаздарды ерекше артықшылықпен сатып алуға, ал қоғамның ерекше пұрсатты акциялар иесі ерекше 
пұрсатты акцияларды артықшылықпен сатып алуға құқығы бар 

5.6.2. Қоғам акционерлерінің  бағалы қағаздарды артықшылықтар беретін жағдайда сату құқығын 
құзыретті органдар белгілейді 

 
5.7. Қоғамның акцияларын орналастыру.  
5.7.1. Қоғам өзінің акцияларын шығарылған акциялар санына сəйкес бір немесе бірнеше орналастырым 

арқылы шығарылған акциялардың мемлекеттік тіркелуден өткеннен кейін орналастыруға құқылы. 
Жария етілген акциялар санына сəйкес қоғамның акцияларын орналастыру туралы шешім қоғамның 

директорлар кеңесінде  қабылданады. 
Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында жазылу немесе аукцион 

не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукционда сату арқылы жүзеге 
асырылуы тиіс;  

5.7.1. Акционер артықшылықпен сатып алу құқығына сəйкес оған акцияны немесе қоғамның жай 
акцияларына айналдырылатын басқа бағалы қағазды сатып алуға өтініш беру үшін берілген отыз күннің ішінде 
акцияны немесе қоғамның жай акцияларына айналдырылатын басқа бағалы қағазды иеліктен айырған кезде, 
егер акцияның бұрынғы иесі мұндай өтініш бермеген жағдайда осы құқық акцияның немесе қоғамның жай 
акцияларына айналдырылатын басқа бағалы қағазды жаңа иесіне ауысады. 
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5.7.2. Жазылу арқылы қоғам орналастыратын акциялар, акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына 
сəйкес сатып алатын акционерлерді қоспағанда, осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық 
тұлғалар үшін бірдей сату бағасы бойынша сатылуға тиіс. 

Акционерлер акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сəйкес орналастыру туралы шешім 
қабылдаған қоғамның органы белгілеген бірыңғай орналастыру бағасы бойынша сатып алады. 

 
 
 
 
5.7.3. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғамның органы осы орналастыру үшін 

белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялардың сатылуы мүмкін неғұрлым төменгі бағасы болып 
табылады. 

5.7.4. Қоғамның жария етілген акцияларын орналастыру туралы шешім қабылдауға құзыретті орган 
орналастырылатын акциялар санын ұлғайту немесе бағасын азайту туралы  шешімі осы Жарғының 4.6.1. 
тармағының ережелерінің ескерілуімен жасалуы керек. 

 
5.8. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізімдерінің жүйесі. 
5.8.1. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізімдерінің жүйесін аффилиирленбеген тұлғалар жəне 

олардың аффилиирленген  тұлғалары болмаған жағдайда қоғамның тіркеушісі жүзеге асыра алады.  
5.8.2. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізімін жүргізу тəртібі, сонымен қатар құзыретті органдарға 

ақпарат беру Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы Заңнамасында белгіленген. 
 5.8.3. Қоғамның акцияларының шығарылымдарын мемлекеттік тіркеуден өткізу мақсатында құзыретті 

органдарға құжат бермес бұрын Қоғам  қоғамның тіркеуші қызметімен акция ұстаушылардың тізімдеме 
жүйесін жүргізу туралы келісім жасасу керек 

5.8.4. Орналастырылатын акциялардың құны толығымен төленбейінше Қоғам акция ұстаушылар 
тізімдемесін жүргізушілер жүйесіне сатып алушының дербес есеп шотына бұл акцияларды кіргізуге бұйрық 
бере алмайды.  

 
5.9. Қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есебі. 
5.9.1. Қоғам жария етілген акциялар толық орналасып болғанша немесе орналастырылып болғаннан 

кейін əрбір алты айда орналастырылған өзінің акциялары туралы құзыретті органға есеп беріп отырады(жарты 
жылдық есеп аяқталғаннан кейін бір айдың ішінде  

5.9.2. Акциялардың орналасу қорытындылары бойынша есептердің мазмұны мен реті, сонымен қатар 
берілген осы есептің қаралуы мен бекітілу тəртібін құзыретті орган анықтайды 

5.10. Қоғамның орналастырылған акцияларын төлеу тəртібі. 
5.10.1. Қоғамның орналастырылатын акциялар құнын өтеу мақсатында Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілерінде көзделген жағдайлардан басқа ақшаны, мүліктік құқықты(оның ішінде зияткерлік 
меншік нысандарының құқықтары) жəне тағы да басқа мүліктерді пайдалана алады.  

5.10.2. Қазақстан Республикасының Заңнамасына сəйкес берілген лицензия негізінде əрекет жасайтын 
бағалаушының белгілеген бағасымен ақшадан басқа мүлікпен де  төлеуге болады. 

5.10.3. Егер орналастырылатын акциялардың құнын өтеу мақсатында мүлікті пайдалану құқықтары 
енгізілетін болса, бұндай құқықты бағалау мүлікті пайдаланған бүкіл мерзімге шағылған төлем мөлшерімен 
есептеледі. Көрсетілген мерзім өткенінше Қоғамның жалпы жиналысының келісімінсіз бұндай мүлікті 
тəркілеуге тыйым салынады. 

5.10.4. Қоғамға бағалы қағаздардың бастапқы рыногында орналасқан жариялымды акцияларды сатып 
алуға жол берілмейді.  

6-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. 
 

6.1. Қоғам акционерлерінің мынадай құқықтары бар:  
1) Қазақстан Республикасының Заңнамасында жəне Қоғамның Жарғысында көзделген тəртіпке сəйкес  

акционер Қоғамды басқаруға қатыса алады. 
2) дивиденд алу; 
3) Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Қоғамның Жарғысымен бекітілген тəртіп бойынша  

қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебі жайында ақпарат алу жəне онымен танысу;  
4) Қоғамды тіркеушіден немесе акцияны нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға иелігін 

растайтын анықтама көшірмелер алуға; 
 5) Қоғамның жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсыну; 
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6) Қоғам органдарының қабылдаған шешімдерін сот арқылы талап ету; 
7) Қоғамның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға жəне сұрауына сұрау түскен күннен отыз күн ішінде 

тұжырымды жауап алу;  
8) Қоғам таралған жағдайда мүлік үлесі;  
9) Қазақстан Республикасының Заңнамасында бекітілген тəртіпке сəйкес Қоғамның акциясына 

айналдырылатын акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға;  
 
 
 
6.2. Сонымен қатар ірі акционер мынадай құқықтарға ие: 
1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртуға немесе директорлар кеңесі  жалпы 

жиналыс шақырудан бас тартқан жағдайда сот арқылы жиналыс шақыруды талап ету; 
2) Қазақстан Республикасының Заңнамасына сəйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы 

жиналысына күн тəртібіне қосымша мəселелерді енгізуді ұсыну  
3) директорлар кеңесінің отырысын шақыртуды талап ету; 
4) Қоғамның аудиттік ұйымынан өз есебінен аудит өткізуді талап ету;  
5.3. осы баптың 5.1. жəне 5.2. пункттерінде бекітілген  акционерлердің құқықтарын шектеуге жол 

бермеу;  
6.4. Қоғам акционерінің мынадай міндеттері бар: 
1) акцияларды төлеу; 
2) қоғамның акция ұстаушыларының тізімдеме жүйесін жүргізуге қажет мағлұматтардың өзгергені 

туралы тіркеуші мен нақтылы акция ұстаушыға он күннің ішінде ескерту; 
3) заңмен қорғалған қызметтік, коммерциялық немесе Қоғам жəне оның əрекеті туралы қандай да 

болмасын ақпаратты жарияламау;  
4) Қазақстан Республикасының Заңнамасына сəйкес басқа міндеттерді атқаруға;  
6.5. Осы баптың 6.4. тармағының 2) тармақшасында белгіленген  талаптарды акционер орындамауының 

салдары үшін Қоғам мен тіркеуші жауап бермейді. 

 

7- БАП. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ҚОҒАМНЫҢ ТӨЛЕЙТІН ДИВИДЕНТТЕРІ  

 
7.1. Қоғамның дауысқа түсуші акциялары, ерекше пұрсатты акцияларға төленетін дивидендтерді есепке 

алмағанда, акционерлердің жалпы жиналысында басым  көпшілікке шығып, дивиденд төлеу жөнінде шешім 
қабылдауға ықпал ете алса, дивидендтер Қоғамның акциясы бойынша ақшалай немесе Қоғамның бағалы 
қағаздарымен төленеді. 

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол 
берілмейді. 

7.2. Акционердің жазбаша берген келісімі болса, дивидендтер  Қоғам  шығарған облигациялар мен 
жарияланған акциялар арқылы жүзеге асырылады.  

7.3. Дивиденд алуға құқылы акционерлердің тізімі дивиденд төлейтін күннен бұрын алдын-ала 
жасалады. 

Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы шартта 
өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады. 

7.4. Қоғам акциялары бойынша төленетін дивиденд төлеу жиілігі акциялар шығарылымының 
проспектісімен анықталады. 

7.5. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлем агенттері арқылы жүргізіледі. Төлем агентінің 
көрсеткен қызметі Қоғамның есебінен төленеді. 

 7.6. Орналастырылмаған немесе қоғам сатып алмаған акциялар бойынша, сонымен қатар соттың немесе 
акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамды тарату туралы шешім қабылданған жағдайда акцияларға 
дивиденд есептелмейді жəне төленбейді.  

 
 
7.7. Қоғамның жай жəне ерекше пұрсатты акциялары бойынша дивиденд төлеуге тыйым 

салынады:  
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1) меншікті капиталдың мөлшері кем немесе акцияларға есептелген дивидендтер меншіктегі капитал 
мөлшерін кемітуге əкеліп соқтырса; 

2) егер Қоғамның төлемді өтей алмайтындай белгілері байқалса немесе Қазақстан Республикасының 
банкроттық туралы заңнамасына сəйкес төлем өтеуге қабілетсіздігін байқатса; 

7.8. акционер Қоғамның борышты болған мерзімімен санаспай бұрын төленбей қалған дивидендтерін 
төлеуді талап етуге құқылы; 

7.9. Дивидендтер белгіленген мерзімінде төленбеген жағдайда ақшалай міндеттемелер олардың өтейтін 
күннен бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландырылған ставкасы бойынша 
акционерге негізгі сомамен қоса үстеме төлеуге тиіс. 

  
 
 
 
7.10. Жай акциялар дивидендтері.     
7.10.1. Егер қоғамның жарғысында осындай төлем көзделген болса, қоғамның жай акциялары бойынша 

тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана акционерлердің жалпы 
жиналысының шешімімен ғана жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың жай акциялар бойынша тоқсан немесе 
жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде  бір жай акцияға  дивиденд 
мөлшері көрсетіледі.  

Жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша  дивиденттер  төлеу туралы шешім акционерлердің 
жылдық  жалпы жиналысында қабылданады.  

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның белгілі органдары он жұмыс күн көлемінде 
бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялағаннан кейін  жай акциялар бойынша дивидендтер 
төленбейтіні туралы  шешім шығаруға құқылы. 

7.10.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім шығарылғаннан күннен бастап 
он жұмыс күн мерзімінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек. Бұл ретте жария 
компанияның акционерлеріне ұсыныс корпоративтік веб-сəйкестта жариялануға тиіс. 

7.10.3. Қоғамның жай акциялары бойынша төленетін дивидендтер туралы шешім төмендегі мəліметтерді 
қамтуы керек:  

1) қоғамның атауын, орналасқан орнын, банктік жəне басқа да реквизиттерін; 
2) дивиденд төленетін мерзімді;  
3) бір жай акцияға шағылған дивиденд мөлшері;  
4) дивиденд төлеуді бастау мерзімін;  
5) дивиденд төлеудің нысаны мен белгілі тəртібін; 

7.11. Ерекше пұрсатты акциялар бойынша дивидендтер. 
7.11.1. Қоғамның ерекше пұрсатты акциялары бойынша дивиденд төлеу осы баптың 7.7. тармағында 

көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам органының шешімінсіз жүзеге асырылады.   
7.11.2. Дивиденд төлеу кезеңділігі мен бір ерекше пұрсатты акцияға келетін дивиденд мөлшері 

Қоғамның жарғысымен бекітіледі. Ерекше пұрсатты бір акцияға есептелетін дивиденд мөлшері осы кезеңде 
төленген жай акциялар құнының мөлшерінен кем болмауы керек.  

7.11.3. Қоғамның ерекше пұрсатты акцияларының құн төлемі өтелмейінше жай акциялар бойынша 
дивиденд төленбейді 

7.11.4. Ерекше пұрсатты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің кепілді мөлшері оның қандай да 
болмасын көрсеткішіне қатысты тіркелген түрде де индекстелген түрде де маңызының қалыпты жəне қол 
жетімділік шартына қарай бекітілуі мүмкін.  

7.11.5. Осы заңның 7.10.3. тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшаларында аталған мəліметтерді Қоғам 
бұқаралық ақпарат құралдарында ерекше пұрсатты дивидендтер мен əрбір ерекше пұрсатты акцияға шағылған 
дивиденд мөлшерін  төленетіннен бес жұмыс күн бұрын жариялауы керек.  

 

8-БАП. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ.  
 
 
8.1.Қоғамның органдары 
8.1.1. Мыналар Қоғамның органы болып табылады: 
1) жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы; 
2) басқару органы - Директорлар кеңесі;  
3) атқару органы - Басқарма; 
4) бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.  
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9-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ. 
9.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық жəне кезектен тыс болып бөлінеді.  
9.2. Қоғам жылда акционерлердің жалпы жылдық жиналысын өткізіп тұруы керек. Акционерлердің 

басқа жиналыстары кезектен тыс болып есептеледі.  
9.3. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы акция ұстаушылардың тізілім жүйесі жасалып, 

жарияланылған шығарылымдағы акциялар мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін шақырылып өткізілуі тиіс.  
9.4. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі, 

Қоғамның бір жай акциясына шағылған дивиденд мөлшері мен Қоғамның өткен қаржылық жылының таза 
табысын бөлу тəртібі анықталады. 

9.5. Қаржылық жыл өткеннен соң бес ай ішінде акционерлердің жалпы жылдық жиналысы міндетті 
түрде өткізілуі керек. Қоғамның есептік мерзімінде аудитін өткізіп аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда 
көрсетілген  мерзім үш айға дейін созылған болып табылады. 

 
9.6.Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті.  
Төмендегі мəселелер акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады: 
1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу жəне оның жаңа редакциясын бекіту;   
2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар қоғамның жарғысында осы кодексті қабылдау 

қарастырылса, оған да өзгертулер мен толықтырулар енгізу; 
3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;  
4) Қоғамның орналастырылмаған жарияланымдағы акциялар түрін өзгерту немесе қоғамның 

жарияланған акцияларының санын көбейту туралы шешім қабылдау; 
4.1) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тəртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді 

айқындау; 
 5) есептеу комиссиясының құзыреттілік мерзімін жəне сандық құрамын анықтау,олардың құзыреттілігін 

мерзімінен бұрын тоқтату жəне оның құрам мүшелерін сайлау;  
 6) директорлар кеңесінің сандық құрамын, оның құзыреттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау 

жəне оның құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтатумен қатар директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақының 
мөлшері мен шарттарын анықтау; 

 7) Қоғамның аудиттік қызметін жүзеге асырушы аудиттік ұйымын анықтау; 
 8) жылдық қаржылық есепті бекіту; 
 9) қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тəртібін бекіту, жай акциялар бойынша 

дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жəне қоғамның бір жай акциясына есеп айрысумен дивиденд 
мөлшерін бекіту; 

10) осы Жарғының 7-бабының 7.7. тармағында көзделген кейбір келеңсіз жағдайларда Қоғамның жай 
жəне ерекше пұрсатты акцияларының дивидендтерін төлемеу туралы шешім қабылдауға;  

11) Қоғамның иелігіндегі барлық активтердің жиырма бес немесе одан да қөп пайызы сомасында бір 
немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе  қызметіне Қоғамның қатысуы; 

12) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабардар ету нысаны мен сондай ақпаратты 
бұқаралық ақпарат құралдарына беру жөнінде шешім қабылдау; 

13) Қоғам осы Заңға сəйкес  акция сатып алмақ болған жағдайда акциялардың бағасын анықтап беретін 
əдістерді бекіту; 

14)  акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту 
15)  егерде мұндай тəртіп қоғамның жарғысында көзделмеген болса акционерлерге қоғамның қызметі 

туралы ақпарат жеткізу тəртібі мен ақпарат таратушы құралды анықтау;  
16)  өзге мəселелер, Заңнамамен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын 

шешімдерді қабылдау; 
  
9.7. Шешім қабылдау тəртібі. 
9.7.1. Осы Жарғының 9.6. тармағының 1), 3) тармақшаларында көрсетілген мəселелерді Қоғамның 

дауысқа түсетін акциялар санының білікті басым көпшілігімен  қабылданады;  
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9.7.2. Егерде осы Жарғыда жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгедей көзделмеген болса, 
Қоғамның дауысқа түсуші акцияларының жалпы санының басым көпшілігіне сəйкес қоғамның түрлі 
мəселелері бойынша шешімдер акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады; 

 9.7.3. Егерде Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгедей көзделмеген болса, акционерлердің 
жалпы жиналысының құзыретіне кіретін мəселелер бойынша шешім қабылдауды, сол мəселелерді басқа 
органдардың құзыретіне беруге жол берілмейді.  

9.7.4. Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мəселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының қандай да 
болмасын шешімдерін акционерлердің жалпы жиналысы өзгерте алады. 

 
9.8. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тəртібі. 
9.8.1. Акционерлердің жалпы  жылдық жиналысын директорлар кеңесі шақырады. 
 9.8.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы төмендегілердің бастамасымен шақырылады: 
 1) директорлар  кеңесі; 
 
 2) ірі акционер; 
 9.8.3 . Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын Қоғам өз еркімен тарату үстінде болған жағдайда, 

Қоғамның тарату комиссиясы бұл жиналысты шақырып, дайындап жəне өткізе алады 
 9.8.4. Қазақстан Республикасының Заңнамалық кесімдерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы 

жиналысын міндетті түрде шақыру қарастырылуы мүмкін; 
 9.8.5. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау жəне өткізу төмендегідей жүзеге асырылады: 
1) атқару органдары; 
2)  келісілген шартқа сəйкес Қоғамның шартқа отырған тіркеушісі;  
3) директорлар кеңесі; 
4) Қоғамның тарату комиссиясы;  
9.8.6. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес бекітілген  кейбір жағдайлардан тыс 

акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау жəне өткізуге қажет шығындарды Қоғам өз мойынына 
алады;  

9.8.7. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Қоғамның органдары акционерлердің жалпы 
жиналысын шақыру тəртібін бұзған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызына сəйкес шығарылған 
сот шешімінің негізінде акционерлердің жалпы жиналысы шақырылып өткізіледі. 

 9.8.8. Егерде Қоғамның органдары Қоғамның ірі акционерінің  кезектен тыс жалпы жиналысына 
шақыру туралы талабын орындамаған жағдайда Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы ірі акционердің 
сотқа берген талап–арызы бойынша шығарылған сот шешімінің негізінде шақырылып өткізіле алады.   

 
9.9. Ірі акционердің ықылас-талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы 

жиналысын  өткізу тəртібінің ерекшеліктері. 
9.9.1.  Акционерлердің жалпы жиналысын кезектен тыс шақыру туралы талап Қоғамның атқарушы 

органы орналасқан мекен-жайға директорлар кеңесінің атына жазбаша түрде жолданады. Онда сонымен қатар 
бұндай жиналыстың күн тəртібі  қоса көрсетілуі керек.   

9.9.2. Директорлар кеңесі аталмыш талапты алғаннан кейін он күннің ішінде шешім қабылдап, 
талапкерге акционерлердің жалпы жиналысының шақырылатыны туралы хабарды жеткізуі керек. Кезектен тыс 
жалпы жиналыс шақырылатын болған жағдайда директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тəртібін маңызды 
деген мəселелермен толықтыруларына болады 

 
9.10. Жалпы жиналыстың өткізілетін мерзімі,уақыты жəне орны.  
9.10.1. Акционерлердің жалпы жиналысының мерзімі мен өткізілу уақыты сол жиналысқа қатысуға 

құқылы тұлғалардың неғұрлым көпшілігі қатыса алатындай етіліп белгіленуі керек. 
 9.10.2. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан мекен–жайында өткізілуі 

керек. 
 9.10.3. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу жəне жиналысты бастау уақыты Қоғамның есептік 

комиссиясына қатысушыларды тіркеуге, жиналысқа қатысушылардың санын есептеп шығаруға жəне 
кворумның қалыптасқанын анықтауға жеткілікті уақытпен қамтамасыз етілгенін ескеруі керек. 

 
9.11. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні  туралы ақпарат. 
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9.11.1. Өткізуге жобаланып отырған жалпы жиналыс туралы  акционерлер («алтын акциялар» иелері) 
жиналыстан отыз күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс берілетін болса – жиналыстан қырық 
бес күнтізбелік күн бұрын  хабардар болуы керек.  

9.11.2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, 
хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс. 

9.11.3. Осы баптың 9.11.1-тармағында белгіленгендей мерзім есептеу акционерге («алтын акциялар» 
иелеріне)  жиналыс өткізілетіні туралы жазбаша хат жолданған күннен немесе хабарландыру бұқаралық 
ақпарат құралдарында жарияланған күннен басталады.  

9.11.4. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында 
мемлекеттік жəне басқа тілде басылса, хабарламаның соңғы басылып шыққан күнінен осы баптың  9.11.1. 
тармағында белгіленген  мерзім есептеу басталады. 

9.11.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мынадай ақпараттарды 
қамтуы керек:  

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен мекен – жайы ; 
2) жиналысты шақыруға ынталы тұлға туралы мəлімет; 
 
 
 
3) егерде бірінші шақырылған жиналыс өтпей қалған болса, Қоғамның акционерлерінің жалпы 

жиналысын қайта шақыру керек болған жағдайда жиналыс өтетін мезгілі, уақыты жəне өткізілетін орны анық 
көрсетілуі керек;  

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімің жасау мерзімі 
5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібі; 
6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібімен танысу ережесін реттейтін құжаттар; 
9.11.6. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібінде көрсетілген 

мəселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында қоғамның 
тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы. 

Миноритарлық акционердің өтініш беру жəне қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат тарату 
тəртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді. 

 
9.12. Акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысы.  
9.12.1. Қайта шақырылған акционерлердің жалпы жиналысы  акционерлердің өтпей қалған жалпы 

жиналысынан кейін тек келесі күнге белгіленіп өткізілуі мүмкін.    
9.12.2. Акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысы өтпей қалған жиналыстың орнында 

өткізілуге міндетті. 
9.12.3. Акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысының күн тəртібі  акционерлердің өтпей 

қалған жалпы жиналысының күн тəртібінен өзгертілмеуі керек. 
 
9.13. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібі. 
9.13.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін директорлар кеңесі қалыптастырады да, күн 

тəртібінде талқылауға ұсынылатын мəселелерді тұжырымды, нақты етіп белгілейді 
9.13.2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібі  Қоғам акционерлері  жалпы жиналыс өткізген 

күнге дейін он бес күннен кешіктірмей немесе  Жарғының 9.13.5. тармағында белгіленген тəртіпте осындай 
толықтырулар туралы хабар алған жағдайда ірі акционерлермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылуы 
мүмкін.  

9.13.3. Акционерлердің күндіз өткізу тəртібінде өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде  директорлар 
кеңесі   олар күн тəртібін өзгерту туралы алған ұсыныстарын баяндауға міндетті.  

9.13.4.  Акционерлер жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс 
беруші акциялары жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.  

 9.13.5. Күн тəртібіне Қоғамның  жиналыста дауысқа түсетін акция иелерінің (немесе олардың 
өкілдерінің) тоқсан бес пайызы Қоғам жиналысының күн тəртібіне өзгертулер мен (немесе) толықтырулар 
енгізілуіне дауыс берген жағдайда ғана мүмкін болмақ.. 

 9.13.6. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тəртібін сырттай дауысқа салу тəсілімен жүргізсе, 
акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін өзгертуге  жəне (немесе) толықтыру енгізуіне болмайды. 

 9.13.7. Акционерлердің жалпы жиналысының  күн тəртібіне енгізілмеген мəселелерді қарастырып жəне 
сол бойынша шешім қабылдауына құқығы жоқ..  

9.13.8.  Күн тəртібінде  «əртүрлі», «өзге», «басқа» жəне осыларға ұқсас  түсініксіз сөздерді қоса алғанда 
ұғымы кең түсініксіз сөздерді пайдалануға тыйым салынады.  

 
9.14. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі. 
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9.14.1. Қоғамның акция ұстаушылар тізілімінің негізіне сүйене отырып акционерлердің жалпы 
жиналысына қатысуға құқықты акционерлердің  тізімін  тіркеуші жасайды.  

Тізім жасау мерзімі жалпы жиналыс өткізу туралы қабылданған шешімнен бұрын болмауы керек.  
9.14.2.  Акционерлердің тізімінде көрсетілетін мəліметтер жиынтығын құзыретті орган анықтайды. 
9.14.3. Егерде тізім жасалғаннан кейін акционерлер тізіміне кірген жиналысқа қатысуға құқылы тұлға 

Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын иелігінен шығарған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысына қатысу 
құқығы жаңадан кірген акционерге ауысады. Бұл жағдайда жаңа акционер акцияларға иелік құқығын 
айғақтайтын құжаттарды көрсетуі керек. 

 
9.15.Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы.  
9.15.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жиналысқа қатысуға құқылы акционерлерді немесе олардың 

өкілдерін тіркеуден өткізуді аяқтаған сəтте қоғамның дауысқа түсетін акцияларының саны бірге алғанда  елу  
пайызға жəне одан да көп жағдайда  күн тəртібіне қатысты мəселелерді қарастыруға жəне шешім қабылдауға 
құқылы. 

 9.15.2. Өтпей қалған акционерлердің жалпы жиналысының орнына қайта шақырылған жалпы жиналыс 
мынадай жағдайда күн тəртібіне қатысты мəселелерді қарастырып жəне сол бойынша шешім қабылдай алады: 

1) егер кворумның жоқтығынан өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тəртібі 
сақталған болса; 

2) сырттай дауыс беретін акционерлерді қосқанда, Қоғамның дауысқа түсетін акцияларының бірге 
алғандағы қырық пайызына ие болған акционерлер (немесе олардың өкілдері) жиналысқа тіркеу жұмыстары 
аяқталған сəтте тіркелген болса; 

 
 
 9.15.3. Қайта құру жəне инвестициялық жекеше  қорды  қайта тіркеуден өткізу барысында  құрылған 

Қоғам акционерлерінің қайта шақырылған жалпы жиналысы жиналысқа қатысуға құқылы тіркелген бес жүзден 
кем емес акционерлер ( немесе олардың өкілдері) тіркелген болса, күн тəртібіне қатысты мəселелерді 
қарастыруға жəне сол бойынша шешім қабылдауға құқылы; 

 9.15.4. Егер акционерлерге сырттай дауыс беретін бюллетендер таратылса, жалпы жиналысқа 
қатысушыларды тіркеу  кезінде бюллетендерде көрсетілген жəне соның  нəтижесінде дауыс көпшілігіне қол 
жеткізген жағдайда дауыстар кворумды анықтап жəне сайлау қорытындысын шығарғанда есепке алынады 

9.15.5. Егер акционерлердің жалпы жиналысында сырттай сайлау нəтижесінде кворум жиналмаған күнде 
акционерлердің жалпы жиналысы қайта шақырылмайды. 

 
9.16.Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тəртібі. 
9.16.1. Қоғамның ішкі қызметін, акционерлердің жалпы жиналысын өткізу  тəртібі  Қазақстан 

Республикасының заңнамасына, Қоғамның жарғысы жəне басқа да құжаттарына сəйкес немесе акционерлердің 
жалпы жиналысының тікелей шешімімен реттеліп, анықталады.  

9.16.2. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлерді (немесе олардың өкілдерін) толық тіркеуден 
өткізгеннен кейін басталады. Акционердің өкілі оның жиналысқа қатысуына жəне акционерлердің жалпы 
жиналысында дауыс беруге құзыреттілігін дəлелдейтін сенімхат тапсыруы керек. 

9.16.3. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворум анықтағанда есепке алынбайды жəне 
дауыс беруге құқысы жоқ..  

9.16.4. Ерекше пұрсатты акцияларға ие Қоғамның акционері акционерлердің жалпы жиналысына қатыса 
алады жəне жиналыста қаралып жатқан мəселелерді талқылауға қатыса алады. 

 9.16.5. Акционерлердің бетпе – бет өткізіліп жатқан жиналысында шақырусыз келген  бөгде адамдардың 
да жиналыс шешімі бойынша қатысуларына болады. Ол адамдардың акционерлер жиналысында сөз сөйлеу 
құқығы Қоғамның жарғысымен немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітіледі.   

9.16.6. Акционерлердің жалпы жиналысы белгіленген уақытта жəне кворум болған жағдайда ғана 
ашылады. 

9.16.7. Акционерлердің жалпы жиналысының ашылу мезгілін акционерлер (немесе олардың өкілдері)  
тіркелген, хабарланған жəне жиналысты ашу мезгілін өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайда ғана  
өзгертіп,бұрын белгіленген уақыттан бұрын ашу мүмкін.  

9.16.8. Акционерлердің жалпы жиналысы жиналыстың басқарушысын (президиум) жəне жалпы 
жиналыстың хатшысын тағайындайды 

9.16.9. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын ашық немесе құпия  түрін (бюллетендер 
бойынша) анықтайды. Жиналыс төрағасын (президиум) жəне жалпы жиналыс хатшысын сайлағанда əрбір 
акционер бір ғана дауысқа ие, ал шешім жиналысқа қатысушылар санының көпшілігімен қабылданады. 
Акционерлер жиналысында қатысушылардың барлығы атқарушы органдардан болған жағдайдан тыс 
акционерлердің жалпы жиналысын атқарушы органдар мүшелері басқара алмайды. 

9.16.10 Акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасы талқыланып жатқан мəселе бойынша 
жарыссөзді тоқтату туралы ұсыныс енгізуге, сонымен қатар сол мəселе бойынша дауыс беру тəсілін өзгертуге 
құқылы 



 11 

 9.16.11. Жиналыс төрағасы қарастырылып жатқан мəселе бойынша жарыссөз тоқтатылғаннан кейін 
немесе жарыссөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзатын болмаса, күн тəртібіне кірген 
мəселелерді талқылауға қатысуға құқылы тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі жасамауы керек. 

 9.16.12. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмыстарын тоқтату туралы шешім қабылдауға, жұмыс 
барысының ұзартылуына, сонымен қатар кейбір мəселелерді акционерлер жиналысының келесі күнгі күн 
тəртібіне ауыстыруға құқылы . 

9.16.13. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тəртібіне енгізілген мəселелердің бəрін түгел қарастырып 
жəне сол бойынша шешім қабылдаған жағдайда ғана жабық деп жарияланады. 

9.16.14. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жиналыс хаттамасында көрсетілген 
мəліметтердің мазмұндылығы мен шынайылығына жауап береді. 

  
9.17. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысында шешім қабылдау. 
9.17.1.Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы да шешімдер қабылдана береді. 

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлермен қоса  сырттай дауыс беру арқылы да 
(аралас дауыс) немесе акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей-ақ жүзеге асыруға болады.   

9.17.2. Сырттай дауыс берген жағдайда акционерлер тізіміне іліккендерге бірыңғай формадағы  сайлау 
бюллетендері таратылып беріледі. 

 9.17.3. Акционерлердің жалпы жиналысының сайлау нəтижесіне ықпал ету мақсатында  Қоғам жеке 
акционерлерге талғап бюллетень таратуға хақысы жоқ.. 

 9.17.4. Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланғаннан кейін  қырық бес күннен қалдырмай 
акционерлердің тізіміне кірген тұлғаларға сайлау бюллетендері жолдануы керек. Акционерлердің жалпы 
жиналысынсыз сайлау сырттай жүргізілетін жағдайда акционерлер саны бес жүзден  асатын болса, жарғыға 
сəйкес сырттай дауыс беру бюллетені мен акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялануы тиіс. 

 9.17.5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде мыналар көрсетілуі керек: 
 1)  Қоғамның  толық атауы жəне атқарушы органның орналасқан мекен - жайы; 
 2)  жиналыс шақыруға ынталы тұлға жөніндегі мəліметтер; 
 3)  сырттай  сайлауға арналған бюллетендерді ұсыну мезгілінің шешімді мерзімі; 
 4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізбеген жағдайда сырттай  сайлау қорытындысын шығаратын 

мерзімді немесе акционерлердің жалпы жиналыс өткізетін белгіленген  күні 
 5)   акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібі; 
 6)  егер күн тəртібінде директорлар кеңесіне мүше тағайындау мəселесі болса, ұсынылатын 

үміткерлердің аты-жөні,  
7)  дауысқа түсетін мəселелердің тұжырымы; 
 8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі мəселелерін берілетін «ия», «қарсымын», 

«қалыс қалдым» деген  дауыс нұсқалары; 
 9) күн тəртібіндегі  əр мəселе бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) ережелерін түсіндіру; 
 9.17.6. Сырттай сайлау бюллетендеріне жеке бас куəлігінің деректері көрсетіліп жеке тұлға болып 

табылатын акционердің қолы қойылуы керек 
 9.17.7. Заңды тұлға болып табылатын акционер дауыс беруге арналған бюллетенде заңды тұлғаның  

жеке қолтаңбасы мен заңды тұлғаның мөрі болуы керек;   
9.17.8. Заңды тұлға болып табылатын акционердің немесе заңды тұлға болып табылатын басшының 

қолтаңбасы, сонымен қатар заңды тұлғаның мөрі басылмаған бюллетень жарамсыз болып табылады; 
 9.17.9. Дауыс санын есептеп шығарғанда бюллетенде көрсетілген сұрақ нұсқаларының біреуіне ғана 

жауап берілсе, дауыс беру тəртібі сақталған бюллетендердің ғана саны есепке алынады. 
 9.17.10. Егер акционерлердің жалпы жиналысында директорлар кеңесіне мүше сайлау мəселесі 

кірсе,сырттай дауыс беру бюллетендерінде жеке үміткерлерге берілген дауыстарды есепке алу үшін орын( азат 
жол) қалдырылуы керек 

 9.17.11. Егер сырттай дауыс берген акционер  акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, аралас 
сайлау əдісімен күн тəртібіндегі мəселелер бойынша түскен дауыстар санын есептегенде жəне акционерлердің 
жалпы жиналысының кворумын шығарғанда  оның дауысы есепке алынбайды; 

 
9.18.  Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру. 
9.18.1. Төмендегі  жағдайлардан басқа акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір 

дауыс» қағидаты бойыншпа жүзеге асырылады; 
 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерінде  көзделгендей акционерге берілетін бір 

дауыстан артық  шектеу; 
2) директорлар кеңесіне мүше сайлағанда кумулятивті түрде дауыс беру;  
3) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында рəсімдік мəселелер бойынша жиналыста дауыс 

беруге құқылы əрбір акционерге мүмкіндік жасау;  
9.18.2. Кумулятивті түрде дауыс берген жағдайда акциялар бойынша берілетін дауыстар директорлар 

кеңесіне ұсынылған бір үміткерге берілуі мүмкін немесе директорлар кеңесіне ұсынылған бірнеше 



 12 

үміткерлерге бөлініп берілуі мүмкін. Директорлар кеңесіне сайланған болып ең көп дауыс санына ие болған 
үміткер есептеледі.  

9.18.3. Егерде акционерлердің  бетпе-бет өткізіліп жатқан жалпы жиналысында дауыс беру жасырын 
түрде жүргізілсе, сайлаудың мұндай түріне арналған бюллетендер (бұдан əрі осы бапта – бетпе-бет жүргізілген 
жасырын дауыс беруге арналған бюллетендер) əрбір мəселеге жеке жасалуы керек. Оның ішінде бетпе-бет 
жасырын сайлау бюллетенінде мыналар қамтылуы керек: 

 1) жиналыстың күн тəртібінде мəселенің тұжырымы немесе оның күн тəртібіндегі реттік саны; 
 2) Қоғам органына сайланатын əрбір үміткерге берілетін дауыс нұсқалары «қолдаймын», «қарсымын», 

«қалыс қаламын» деген нұсқада берілуі керек;  
3) акционердің үлесіне тиген дауыс саны; 

  9.18.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы 
талап қойылмаған күнде, акционер бюллетенге өзінің  қолтаңбасын өз еркімен қоймақшы болмаса,бетпе-бет 
жасырын сайлау бюллетендеріне акционердің қолы қойылмайды;  

9.18.5. Бетпе-бет жасырын дауыс беру барысында дауыс санын есептегенде  тек дауыс беру ережелерін 
сақтаған жəне дауыс берудің бір ғана нұсқасын пайдаланған дауыс берушілердің бюллетендері есепке кіреді; 

 
9.19. Дауыс беру қорытындысының  хаттамасы. 
9.19.1. Есептеу комиссиясы сайлаудың нəтижесі бойынша хаттама дайындап, оны ресімдейді. 
 9.19.2.Дауысқа түскен мəселе бойынша акционердің əлдебір ерекше пікірі болған жағдайда Қоғамның 

есептеу комиссиясы хаттамаға керекті мағлұматты кіргізуге міндетті 
 9.19.3. Сайлау нəтижелерінің қорытындысы бойынша хаттама дайындалып, тиісті қолдар қойылғаннан 

кейін  бетпе-бет жасырын дауысқа жəне сырттай дауысқа арналып толтырылған бюллетендер (оның ішінде 
іске жарамай қалған бюллетендер), жасалған хаттамалар негізінде хаттамалар мен қоса іске тігіліп Қоғамның 
мұрағатына сақтауға тапсырылады. 

9.19.4. Сайлау қорытындысы бойынша  жасалған хаттама акционерлердің жалпы жиналысының 
хаттамасына қоса тігіледі. 

9.19.5. Акционерлердің жалпы жиналысында жүргізілген сайлау нəтижесінің қорытындысы 
акционерлердің жиналысында жалпыға хабарланады 

9.19.6. Акционерлердің жалпы жиналысының қорытындысы немесе сырттай сайлау нəтижелері 
бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланым арқылы немесе акционерлік жалпы жиналыс жабық деп 
жарияланғаннан соң он күн ішінде жазбаша хабарландыру арқылы əрбір акционерге жеткізілуі тиіс.  

9.19.7. Акционерлерге сайлау нəтижелерін жеткізу тəртібі қоғамның жарғысымен анықталады.  

9.20. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы. 
9.20.1. Жиналыс аяқталғаннан кейін үш жұмыс күнінің көлемінде акционерлердің жалпы жиналысының 

хаттамасы жасалып ресімделіп болы керек 
9.20.2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілетін мағлұматтар: 
1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы жəне орналасқан мекен- жайы; 
2) акционерлердің жалпы жиналысының мерзімі, уақыты жəне өткізілетін орыны; 
3) акционерлердің жалпы жиналысында дауысқа түскен акциялар саны туралы мəліметтер; 
4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;  
5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібі; 
6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тəртіптері; 
7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы(президиум) жəне хатшысы; 
8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылардың сөйлеген сөздері; 
 9) акционерлердің жалпы жиналысының дауысқа қойылған күн тəртібіндегі əрбір сұрағы бойынша 

акционерлердің жалпы дауыс саны;  
 10) дауысқа түскен мəселелер жəне солар бойынша  сайлау нəтижелері;   
 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер; 
Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы 

мəселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай 
акционердің өкілі болып табылатыны жəне (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы 
тəуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі. 

9.20.3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қолдарын қоюға жататын тұлғалар:  
1) акционерлердің жалпы жиналысының  хатшысы жəне төрағасы президиум мүшелері); 
2) есептеу комиссиясының мүшелері; 
3) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы, қоғамның дауысқа түсе алатын акцияларының он  

немесе одан да көп айызына ие  акционерлер; 
9.20.4. Егер хаттамаға қол қоюға міндетті адам болмай қалған жағдайда, хаттамаға қолында сенім хаты 

бар  оның өкілі қолын қоя алады;  
9.20.5. Осы баптың 9.20.3. тармағында көрсетілгендей, кімде кім хаттаманың мазмұнымен келіспесе, 

хаттамаға қол қоюдан бас тарта алады. Себебі көрсетілген жазбаша түсінік хаты хаттамаға қоса тігіледі.  
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9.20.6. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасымен бірге сайлау хаттамасымен , жалпы 
жиналысқа қатысуға жəне дауыс берге құқық беретін  сенімхаттар, қолдары қойылған хаттамалар, қол қоюдан 
бас тартқан тұлғалардың жазбаша түсінік хаттары қоса тігіледі. Аталған құжаттарды атқарушы орган сақтап 
жəне талап еткен акционерге танысу үшін кез келген уақытта беріп отыруы керек. Акционерлердің жалпы 
жиналысының хаттамасының көшірмесі акционердің талабы бойынша қолына тапсырылуы керек 

10-БАП.  ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ. 
 
10.1.Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне осы Жарғымен бекітілген 

акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретімен шешілетін мəселелерге жатқызылған жағдайда 
Қоғамның қызметін басқарады. 

10.2. Директорлар кеңесінің акционерлерінің ерекше құзыретіне мынадай мəселелер жатады: 
 1) Қоғамның қызметтік əрекетінің тың бағыттарын анықтау; 
 2) акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау; 
 3) жарияланған акциялар (сатылған) мөлшеріндегі орналастырылатын акциялар санын анықтап, 

олардың орналастырылуы (сатылуы) туралы, сонымен қатар олардың орналастыру (сату) бағасын анықтап 
жəне орналастыру( сату) тəсілін анықтап шешім қабылдау; 

 4)  Қоғамның орналастырылған акциялары мен басқа да бағалы қағаздарын сатып алу жəне олардың 
бағасын анықтау жөніндегі шешімдерді қабылдау;  

 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын – ала бекіту;  
 6) Қоғамның облигациялары мен өндірілетін бағалы қағаздарын  шығару шарттарын айқындау   
өткен қаржылық есеп бойынша төленетін дивидендтерді есептемегенде, бір жай акцияның үлес 

салмағын анықтау жəне жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау; 
 7) Қоғамның облигацияларын жəне туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау; 
 8) атқарушы органның сан құрамын,өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын жəне мүшелерін 

сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 
 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлық ақыларын мөлшерін жəне оларға 

еңбекақы жəне сыйақы төле талаптарын айқындау; 
10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен 

бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін жəне сыйақы шарттарын 
айқындау; 

11) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мəміле нысанасы 
болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін 
айқындау; 

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында 
атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде  аукциондар  өткізу жəне қоғамның бағалы 
қағаздарына жазылу шарттары мен тəртібін белгілейтін  ішкі құжатты бекіту; 

13) Қоғамның өкілдіктерін жəне филиалдарын құру жəне жабу туралы шешім қабылдау мен олар туралы  
ережелерді бекіту; 

 14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он жəне одан да көп процентін (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мəселелері 
бойынша шешімдер қабылдау; 

15) Қоғамның өзінің меншігіндегі он жəне одан да көп пайыз мөлшеріндегі капитал бойынша 
міндеттемелерді өсіру;  

16) қоғамның бұрынғы тіркеушісімен  шартты бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау; 
17) қызметтік құпияны немесе  өзге  заңмен қорғалатын құпияны құрайтын  Қоғам немесе оның қызметі  

туралы  ақпаратты айқындау; 
18)  жасалуына Қоғам мүдделілік танытқан  ірі мəмілелер мен  мəмілелер жасау туралы шешім қабылдау;  
19) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының 

айрықша құзыретіне жатпайтын өзге мəселелер.   
10.3. Осы баптың 10.2. тармағында белгіленген мəселелер тізбесі Қоғамның атқарушы органының 

шешілуіне берілуі мүмкін емес;   
10.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес директорлар кеңесі Қоғамның атқарушы 

органының құзыретіне жататын мəселелер бойынша, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының 
шешімдеріне қайшы келетін шешім қабылдауына құқығы жоқ . 

10.4.1. Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мəселелерін қарау жəне ұсынымдарын дайындау үшін 
жария компанияларда: 

1) стратегиялық жоспарлау; 
2) кадрлар жəне сыйақылар; 
3) ішкі аудит; 
4) əлеуметтік мəселелер; 
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5) қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге мəселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері 
құрылады. 

10.4.2. Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен жəне нақты комитетте 
жұмыс істеу үшін қажетті кəсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. 

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. 
10.4.3. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру жəне олардың жұмыс істеу тəртібі, сондай-ақ 

олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді. 
 
10.6. Директорлар кеңесінің құрамы. 
10.5.1. Директорлар кеңесінің мүшесі  тек жеке тұлға бола алады;  
10.5.2. директорлар кеңесінің  мүшелері  төмендегі аталғандардан сайланады:  
1)   жеке тұлға болып табылатын акционерлер; 
2) директорлар кеңесіне сайлануға акционерлердің мүддесін қорғай алатын жеке тұлғалар ұсынылады 

(нұсқалады);  
3)  (осы пункттің 10.5.5. тармағында бекітілген шектеуді ескере отырып) басқа да жеке тұлғалар; 
 10.5.3. Директорлар кеңесінің мүшелері кумулятивті түрде дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. 
Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша өз дауысын толығымен бір үміткерге немесе директорлар 

кеңесіне мүшелікке ұсынылған бірнеше үміткерлерге бөліп беруге құқылы.Неғұрлым көп дауыс жинаған 
үміткерлер директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егерде екі немесе одан да көп үміткерлердің 
жинаған дауыстары тең болған жағдайда бұл үміткерлерге қатысты сайлау қайта жүргізіледі 

10.5.4. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері  емес жəне акционердің мүддесін 
қорғайтын тұлға ретінде ұсынылмаған (нұсқалмаған) жеке тұлға  сайлана алады. Бұндай тұлғалардың саны 
директорлар кеңесінің құрамының елу пайызынан аспауы керек. 

10.5.5. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. 
Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды. 

10.5.6  Директорлар кеңесінің мүшелер саны  үш адамнан кем болмауы керек. Қоғамның директорлар 
кеңесінің мүшелерінің үштен бірі тəуелсіз директорлар болуы қажет 

10.5.7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан 
Республикасының заңнамасы жəне Қоғамның осы  жарғысында бекітіледі. 

 
10.6. Директорлар кеңесі  мүшелерінің  құзыреттілік мерзімі. 

10.6.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында басқадай баптар қарастырылмаса, директорлар 
кеңесінің құрамына сайланған тұлғалардың шектеусіз дауысқа түсуіне рұқсат етіледі 

10.6.2. Директорлар кеңесінің құзыреттілік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді. 
10.6.3.Директорлар кеңесінің құзыреттілігі директорлар кеңесінің жаңа құрамы  сайланатын 

акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген сəтте тоқтатылады. 
10.6.4. Акционерлердің жалпы жиналысы  директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің 

құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы 
10.6.5. Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің 

жазбаша түрде өз ықтиярымен берілген хабарландыруы негізінде жүзеге асырылады. 
 10.6.6. Директорлар кеңесінің атына аталмыш хабарландыру түскен бойда директорлар кеңесінің бұндай 

мүшесінің құзыреттілігі  қолма-қол тоқтатылады 
10.6.7. Директорлар кеңесі мүшесінің құзыреттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда  

директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау кумулятивті түрде дауыс беру арқылы жүзеге асырылады жəне 
директорлар кеңесіне жаңадан сайланған мүшенің құзыреттілігі директорлар кеңесінің тұтас құрамының 
құзыреттілік мерзімі өткенде қоса тоқтатылады 

 
10.7. Директорлар кеңесінің төрағасы.  
10.7.1. Директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің жалпы жиналысында қатысып отырған  

мүшелерінің дауыс үлесінің басым көпшілігімен сайланады 
10.7.2. Директорлар кеңесінің  төрағаны қайта сайлауға құқығы жоқ.. 
10.7.3. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырып, оның 

отырыстарын басқарады сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында  анықталғандай басқа да 
функцияларды жүзеге асырады. 

 10.7.4. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда директорлар кеңесі мүшелерінің шешімімен  
төрағаның функциясын директорлар кеңесінің кез келген мүшесі жүзеге асырады. 

 
10.8. Директорлар кеңесінің отырысына шақыру. 
10.8.1.Директорлар кеңесінің отырысы атқарушы органның немесе төрағаның талабымен шақырылуы 

мүмкін:   
1)   директорлар кеңесінің кез келген мүшесі; 
2)   Қоғамның ішкі аудит қызметі; 



 15 

3)  Қоғамның  аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйым; 
4)  ірі акционер. 
10.8.2. Директорлар кеңесінің отырысын ұйымдастыру жөніндегі талап директорлар кеңесінің 

отырысының күн тəртібінің мазмұнын ұсынған жазбаша хабарландыруды табыс ету арқылы жасалады.  
10.8.3. Отырыс шақыруға директорлар кеңесінің төрағасы  қарсылық білдірген болса отырысқа ынталы 

тұлға аталмыш талаппен атқарушы органға шығуға құқылы. Атқарушы орган директорлар кеңесінің отырысын 
шақыруға міндетті.  

10.8.4. Егерде Қоғамның жарғысымен басқадай жағдай қарастырылмаса, директорлар кеңесінің төрағасы 
немесе атқарушы орган  отырыс шақыру туралы талап түскеннен бастап он күннен кешіктірмей отырыс 
шақыруы керек 

10.8.5. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талаптарды  ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра 
отырып жүргізіледі.  

10.8.6. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама 
жіберу тəртібін - директорлар кеңесі айқындайды."; 

 10.8.7. Директорлар кеңесінің отырысы туралы хабарландыруда отырыстың өтетін мезгілі, уақыты, жəне 
өткізілетін орнымен бірге күн тəртібі қоса қамтылуы керек. 

 10.8.8. Директорлар кеңесінің кеңеске қатысуға мүмкіншілігі жоқ болған жағдайда атқарушы органға 
өзінің отырысқа қатыса алмайтындығын алдын-ала хабарлауы керек 

  
10.9. Директорлар кеңесінің отырысы. 
10.9.1 Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге қажет кворум саны директорлар кеңесі мүшелерінің 

жалпы санының жартысынан кем болмауы керек. Жария компанияның директорлар кеңесінің отырысына 
міндетті түрде тəуелсіз директорлардың жалпы санының жартысынан кем емес мөлшерде тəуелсіз директорлар 
ұсынылуға тиіс. 

10.9.2. Егерде директорлар кеңесі мүшелерінің жарғымен айқындалған саны кворум құрауға жеткіліксіз 
болса, директорлар кеңесі кеңестің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы 
жиналысын  шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің осындай жалпы 
кезектен тыс жиналысын шақыру туралы  ғана  шешім қабылдауға құқылы.  

10.9.3. Директорлар кеңесінің əрбір мүшесі бір ғана дауыс бере алады.Қазақстан Республикасының 
заңнамасында басқадай жағдайлар қарастырылмаса, директорлар кеңесінің шешімдері осы отырысқа қатысып 
отырған кеңес мүшелерінің дауыстарының басым көпшілігімен қабылданбақ 

10.9.4. Директорлар кеңесінің отырыс барысында дауыс сандары тең түскен жағдайда директорлар 
кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етіп отырған тұлғаның дауысы 
шешуші болып табылады. 

10.9.5. Директорлар кеңесі өздерінің жабық отырысына тек директорлар кеңесінің мүшелерін 
қатыстыруға шешім қабылдауға құқылы.  

10.9.6.  Директорлар кеңесінің отырысында қаралмақ болған мəселелер бойынша шешім қабылдау 
сонымен қатар сырттай дауысқа салу арқылы да мүмкін болмақ.. 

10.9.7. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша ресімделуге міндетті жəне бұл 
шешімді қабылдау үшін жеткілікті дауыс санын берген директорлар кеңесі мүшелерінің қолымен расталған 
жағдайда ғана дұрыс деп саналады. 

10.9.8. Бетпе-бет өткізілген отырыс шешімдері үш күннің ішінде  хаттамамен ресімделіп, отырысты 
басқарған төраға мен отырыс хатшысының  қолдарымен расталған хаттамада төмендегідей мəліметтер 
қамтылуы керек:  

1)  Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен оның орналасқан мекен-жайы: 
2) отырыс өткізілген мезгіл, уақыт жəне өткізілген орыны; 
4) отырыстың күн тəртібі; 
5) Дауысқа түскен мəселелер жəне сол бойынша жасалған қорытындылар; 
6) қабылданған шешімдер; 
7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мəліметтер;  
10.9.9. Сырттай дауысқа салу арқылы қабылданған шешімдер, директорлар кеңесі отырыстарының жəне 

директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер хаттамалары Қоғамның мұрағатында сақталады. 
10.9.10. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша  Қоғамның мөрі 

басылған жəне Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолымен расталған сырттай дауыс беру арқылы қабылданған 
шешімдердің хаттамаларын жəне (немесе)  көшірмелерін  танысу үшін табыс етуге міндетті. 

  
11-БАП. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ. 

 
11.1. Ағымдық қызмет түрлерін төрағаның басқаруымен атқарушы орган – басқарма жүзеге асырады. 
11.2. Қоғамның басқа органдарының  жəне лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, 

қоғамның кез келген қызметтері бойынша шешімдер қабылдауға құзыретті 
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11.3. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының  жəне директорлар кеңесінің шешімдерін  
орындауға міндетті.  

11.4. Басқарма тарапынан  Қоғам  өзі  белгілеген шектеулер мəміле жасалғанда бұзылғанын анықтаса 
жəне мəміле жасасқан  сəтте бұндай шектеулердің барлығын біле тұра ескермегенін  дəлелдей алған күнде, 
мəміле шынайылығына таласа алады.  

11.5. Акционер емес Қоғам қызметкерлері  мен акционерлер де   басқарма мүшелері бола алады. 
11.6. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда тек директорлар кеңесі келісімін алғанда  ғана жұмыс істеуге 

құқылы. Атқарушы органның басшысы не қоғамның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге 
асыратын адам атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке 
дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.  

11.7. Басқарма мүшесінің функциялары, құқығы жəне міндеттері осы Жарғымен, Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен, сонымен қатар аталмыш тұлғаның Қоғаммен жасасқан жеке еңбек шартымен 
айқындалады. Жеке еңбек шартына  Қоғам атынан басқарма Төрағасымен бірге директорлар кеңесінің 
төрағасы  немесе жалпы жиналыс не директорлар кеңесі құзырет берген тұлға қол қоя алады. 

Басқарманың қалған басқа мүшелерінің жеке еңбек шарттары  Басқарма Төрағасының қолымен 
расталады. 

11.7.1. Қоғам басқармасы ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбек ақыларының жəне сыйақыларының 
мөлшері мен шартын  анықтайды, сонымен қатар өз бетінше еңбектік қарым-қатынасқа кіреді.   

 
11.8. Басқарма Төрағасының құзыреті.  
Басқарма Төрағасы:  
1) акционерлердің жалпы жиналысының жəне директорлар кеңесінің  шешімдерінің орындалуын 

ұйымдастырады;   
2) Қоғам атынан үшінші тұлғалармен сенімхатсыз əрекет жасай береді; 
3) үшінші тұлғалармен Қоғам атынан қарым-қатынасқа түсуге мүмкіндік беретін сенімхат бере алады; 
4) қоғамның жұмыскерлерінің жұмысқа қабылдауын, ауыстырылуы мен жұмыстан шығаруын жүзеге 

асырады (бұған осы Заңмен бекітілген жағдайлар кірмейді), оларға марапаттау шараларын қолданып жəне 
тəртіпке шақыру шараларын қолданады,қоғамның жұмыскерлерінің лауазымдық  еңбекақыларының мөлшерін 
белгілеп жəне қоғамның штаттық кестесіне сəйкес еңбекақыларына дербес қосымша тағайындайды, қоғамның 
жұмыскерлеріне төленетін сыйлықақы мөлшерін белгілейді, бұған атқарушы органның құрамындағы жəне 
қоғамның ішкі аудитінің қызметіндегі жұмыскерлер кірмейді;   

5) өзі болмаған жағдайда  өзінің қызметтік міндеттерін атқаруды Басқарманың мүшелерінің біріне 
тапсырады; 

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар құзыреттілік шеңбері мен Басқарма 
мүшелерінің арасында  жауапкершілікті бөліп анықтап береді; 

7) осы Қоғамның жарғысымен жəне акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің 
шешімдерімен айқындалған басқа да қызметтік функцияларды жүзеге асырады; 

 
11.9. Ішкі аудит қызметі. 
11.9.1. қоғамның қаржылық-шаруашылық əрекеттерін қадағалауды жүзеге асыру мақсатында аудиттің 

ішкі қызметі ұйымдастырылуы мүмкін; 
11.9.2. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері директорлар кеңесінің жəне атқарушы органдар құрамына 

сайлана алмайды; 
 11.9.3. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесіне тікелей бағынышты жəне оның алдында атқарған 

жұмысына есеп береді; 
  
 11.10.Қоғамның лауазымды тұлғаларының əрекет ету принциптері.  
Қоғамның лауазымды тұлғалары: 
1) өздеріне жүктелген міндеттерді тиянақты атқарады жəне Қоғам мен акционерлердің мүддесін 

неғұрлым басым дəрежеде айқындайтын əдістерді қолданады; 
2) Қоғамның Жарғысына,акционерлердің жалпы жиналысының жəне директорлар кеңесінің 

шешімдеріне қайшы Қоғамның мүлкін жеке басына пайдалануға немесе біреулердің пайдалануына жол 
бермеуі жəне аффилиирленген тұлғалармен мəміле жасағанда өзінің билік пұрсатын пайдаланбауы керек;  

3)  тəуелсіз аудитті қоса  бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептеме жүйелерінің тұтастығын 
қамтамасыз етуге міндетті; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сəйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың 
ашықтығын жəне оның қол жеткізілімдігін бақылайды;  

5) егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі туралы ақпараттың 
құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сəттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға тиіс. 

 
11.11. Қоғамның  лауазымдық тұлғаларының жауапкершіліктері. 
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11.11.1. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің əрекеттерінен (əрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін, 
оның ішінде: 

1) қателесуге əкеліп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат берудің; 
2) осы Заңда белгіленген ақпарат беру тəртібін бұзудың нəтижесінде келтірілген зиян үшін қоғам мен 

акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес жауапты болады. 
11.11.2. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде олардың қоғамға келтірген зиянын 

не залалын лауазымды тұлғаға өтету туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. 
11.11.3. Қоғамның не акционердің залалға ұшырауына əкеп соқтырған қоғамның органы қабылдаған 

шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда қоғамның лауазымды тұлғалары 
жауапкершіліктен босатылады. 

  
12-БАП. ҚОҒАМНЫҢ  АФИЛИИРЛЕНГЕН  ТҰЛҒАЛАРЫ.  

 
12.1. Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып мыналар табылады:  
1) ірі акционер; 
2) заңды тұлға жақын туыстық қарым-қатынастағы ( ата-ана,аға-іні, апа-қарындас, ұл, қыз), некедегі 

жəне сондай-ақ жегжаттық сүйекжақындықтағы (жұбайының аға-інісі, апа-əпкесі, ата-анасы, ұлы немесе қызы) 
қоғамның тəуелсіз директорын қоспағанда, ірі акционер немесе не лауазымды тұлға болып табылатын  жеке 
тұлғамен туысатын болса;  

3) қоғамның тəуелсіз директорын қоспағанда, осы тармақтың 1), 4), - 9) тармақтарында көрсетілген 
қоғамның лауазымды тұлғасы немесе заңды тұлға; 

4) қоғамның лауазымды тұлғасы немесе ірі акционер болып табылатын тұлғаның қарамағындағы заңды 
тұлға;  

5) Қоғамның лауазымды тұлғасы немесе ірі акционері болып табылатын заңды тұлға ірі акционер болып 
немесе мүлік үлесінің белгілі бір мөлшеріне  құқылы болған жағдайда; 

6) заңды тұлғаға қоғам ірі акционер болып келсе немесе мүлкінің белгілі бір бөлшегіне құқылы болса; 
7)  қоғаммен бірігіп үшінші бір тұлғаның бақылауында тұрған заңды тұлға; 
8)  қоғам қабылдайтын шешімдерді анықтауға құқылы жəне қоғаммен келісім шартта тұрған тұлға;  
9) осы пункттің 1),4)-8) тармақтарында көрсетілген  заңды тұлғалар  жеке қоғамның дауысқа түсуші 

акцияларының он жəне одан да көп пайызына ие болып, пайдаланатын жəне билей алатын тұлға; 
 10) Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдеріне сəйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы 

болып табылатын тұлға 
12.2. Қоғам немесе басқа заңды тұлға  қабылдаған шешімдерді айқындауға немесе Қоғамды бақылауға 

бар мүмкіншілік: 
 
12.3.Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалатын мəмілелердің ерекшеліктері.  
12.3.1. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалатын мəмілелердің ерекшеліктері осы Заңмен 

жəне Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық кесімдермен бекітіледі; 
12.3.2. Қоғамның аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен мəміле жасасқанда Қазақстан 

Республикасының заңнамалық кесімдерімен жəне осы Заңмен бекітілген мəміле жасасу ережелері сақталмаған 
жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот бұл мəмілені  заңсыз деп табуға негіз болады 

12.3.3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне осы Жарғымен бекітілген тəртіптерін біле тұра 
аффилиирленген тұлғалармен мəміле жасасқанда бұзып, жауапкершіліктен бас тарту үшін немесе жеке бас 
пайдасын көздеп жасалған мəмілені заңсыз деп табылуын талап етуге құқығы жоқ. 

 
12.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтерді жария ету.  
12.4.1. Аффилиирленген тұлғалар туралы мəліметтер қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен 

қорғалатын құпияға жатпайды. 
12.4.2. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларына (тек құзыретті орган бекіткен тəртіп бойынша ірі 

акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты) қоғам тіркеушісі немесе солардың өкілдері берген мəліметтер 
негізінде есеп жүргізіп отыруға міндетті.  

12.4.3. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтерді беру тəртібі қоғамның акционерлері 
мен лауазымдық тұлғаларына жарғы бекіткен шеңберде беріледі.  

12.4.4. Қазақстан Республикасының заңнамасы бекіткен тəртіп бойынша Қоғам құзыретті органдарға 
аффилиирленген тұлғалардың тізімін беріп отыруға міндетті. 

  
13-БАП.  ҚОҒАМНЫҢ ЖАСАУ ҮШІН ЕРЕКШЕ ШАРТТАР БЕЛГІЛЕНГЕН  МƏМІЛЕЛЕРІ.  

 
13.1. Ірі мəмілелер. 
13.1.1. Ірі мəмілелер: 
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1) қоғам активтерінің бірге алғанда  жалпы құнының жиырма бес немесе одан да көп пайызын құрайтын 
мүлік сатылып алынып немесе иеліктен шығарылатын мəмілелер немесе өзара байланыстағы мəмілелер 
жиынтығы (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін болса);  

2) қоғам активтерінің бірге алынғандағы жалпы құнының жиырма бес немесе одан да көп пайызын 
құрайтын өзара байланыстағы мəмілелермен орналастырылған бағалы қағаздар немесе қоғамның сатылған 
немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың сауда-саттық мəмілелері; 

3) ірі мəміле болып табылатын қоғам жарғысымен бекітілген басқа да мəмілелер;  
12.1.2. Өзара байланыстағы болып саналатындар: 
1) бір тұлғаның жалғыз немесе  өзара аффилиирленген тобымен жасасқан мүлікті сатып алып немесе 

иеліктен шығарған бірнеше мəмілелер; 
2) өзара байланыстағы  бір немесе бірнеше келісім негізінде ресімделген мəмілелер; 
3) акционерлердің жалпы жиналысының шешімі немесе жарғысымен өзара байланыстағы деп табылатын 

басқа да түрлі мəмілелер; 
  
13.2.  Ірі мəміленің нысанасы болып табылатын мүлік құны.  
13.2.1. Ірі мəміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық бағасы Қазақстан Республикасының 

бағалау қызметі туралы заңнамалық кесімдерге сəйкес анықталады. 
13.2.2. Егерде бағасын анықтау қажет мүлік болып бағалы қағаздар рыногында айналымға түсіп жүрген 

бағалы қағаздар болса, онда олардың нарықтық құнын айқындаған жағдайда  бұндай рынокта қалыптасқан 
бағалы қағаздардың мəмілелік құны, сұраныс пен ұсыныс құндары ескеріледі.  Егер нарықтық құнын 
айқындауға жататын мүлік болып Қоғамның өзінің акциялары болса, онда олардың нарықтық бағасын 
шығарғанда Қоғамның меншігіндегі капитал мөлшері, Қоғамның келешектегі даму жоспарына сəйкес болашақ 
өзгерістері жəне нарықтық бағаны айқындайтын тұлға маңызды деп шешкен басқа да факторларды  ескереді.  

 
13.3. Қоғамның ірі мəміле жасасуы. 
13.3.1. Қоғамның ірі мəміле жасау туралы шешімін директорлар кеңесі қабылдайды. 
13.3.2. Қоғамның ірі мəміле жасасқаны туралы кредиторлар мен акционерлерді хабарландыру 

мақсатында  шешім қабылданғаннан кейін бес жұмыс күннен кешіктірмей мемлекеттік жəне бақса да тілдерде 
бұқаралық ақпарат беттерінде жарыққа шығаруы керек.   

13.3.3. Акционерлердің жалпы жиналысында қоғам Жарғысымен бекітілген тізімдемедегі ірі мəмілелер 
түрлерін жасау жəне оларды жасау тəртібі қабылданады. 

 13.3.4. Ірі мəміле жасасқан туралы шешіммен келіспеген жағдайда  осы заңмен жəне қоғамның 
жарғысымен бекітілген  тəртіп бойынша акционер осы заңның тəртібіне сəйкес қоғамнан өзіне тиесілі 
акцияларды сатып алуды талап етуге құқылы. 

 
13.4. Қоғамның мəміле жасасуға мүдделілігі.  
13.4.1. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары (бұдан əрі - мүдделі тұлғалар) қоғамның мəміле жасасуға 

мүдделі тұлғалары болып табылады, егер: 
 1)    мəміле тарапы болып немесе оған өкіл немесе делдал болып қатысса; 
 2) мəміле тарапы немесе оған өкіл не делдал заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғасы болса; 
 12.4.2. жасасатын мəмілеге қоғамның мүдделілігі болса ол мəміле болып табылмайды: 
 1) қоғамның бағалы қағаздарын немесе акцияларын акционердің сатып алуы, ,сонымен қатар 

орналастырылған өз акцияларын сатып алуына қатысты мəмілелер;  
2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын мəліметтерді жария етпеу туралы міндеттемелер 

қабылдау бойынша мəмілелер; 
3) осы Заңға сəйкес қоғамның қайта құру жұмыстарын жүзеге асыру; 
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзінің аффилиирленген тұлғалармен қоғамның 

жасасқан мəмілелері; 
 
13.5. Қоғамның мəміле жасасуына мүдделілік туралы ақпарат 
12.5.1. Осы баптың 13.4.1 тармағында  көрсетілген тұлғалар директорлар кеңесіне төмендегі  

мəліметтерді табыс етуге міндетті: 
 1) мəміле жасасушының тарапы болып табылатынын  немесе мəмілеге өкіл не делдал болып 

қатысқандығы туралы; 
 2) өздерінің аффилиирленген тұлғалары  туралы , оның ішінде өздері  он жəне одан да көп  дауысқа 

түсуге пəрменді акциялардың пайыз үлесіне ие болған заңды тұлғалар туралы, жəне өздері лауазымдық қызмет 
атқаратын салалардың заңды тұлғалар туралы; 

 3) өздері мүдделілік танытуы мүмкін көпшілікке мəлім жасасып жатқан немесе жасалуы болжанып 
отырған мəмілелер туралы; 

  
13.6. Жасалуында мүдделілік бар мəмілеге қойылатын талаптар ережелері. 
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13.6.1. Жасалуында мүдделілік бар мəмілені  жасасуға қоғамның қабылдаған шешімі оның жасалуына 
мүдделі емес директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының қарапайым басым көпшілігімен қабылданады.  

13.6.2. Жасалуында мүдделілік бар мəмілені жасасуға қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының 
дауыс көпшілігімен шешім мынадай жағдайда қабылданады:  

1)   егер қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшесі  мүдделі болып табылған жағдайда; 
2) шешім қабылдау үшін қажет дауыс санының жетіспеген жағдайында директорлар кеңесі  бұндай 

мəміле жасасуға шешім қабылдауының мүмкіншілігінің жоқтығы; 
13.6.3. Егерде жасалуында мүдделілік бар шешімді дауысқа түсетін акциялар акционерлердің жай дауыс 

үлесінің басым көпшілігімен қабылданған болса, егер жай акцияларына ие қоғамның директорлар кеңесінің  
мүшелері жəне мүдделі тұлғалар болып табылатын акционерлер 

Негізделген шешім қабылдауға қажет ақпарат акционерлердің жалпы жиналысына(құжаттарын қосып) 
табыс етіледі;  

13.6.4. Жасалуында мүдделілік бар мəмілелердің кейбір түрлерінде қоғам Жарғысында мəміле жасау 
əрекеттерінің басқа тəртібі қарастырылуы мүмкін; 

  
13.7. Қоғамның мəміле жасасқанда ерекше жағдай белгіленген мəмілелерінің салдарлары. 
13.7.1. Жасалуында мүдделілік бар ірі жəне басқа да мəмілелер жасасқанда осы Жарғыда көзделген 

талаптар орындалмаса, мүдделі тұлғалардың талаптары бойынша сот арқылы заңсыз табылады. 
13.7.2. Мəміле жасасқанда осы жарғының мəміле жасасуға қойылатын талаптарын орындамаған 

мəмілегер Қоғам алдында  Қоғамға келтірген зиян көлемінде жауапкершілікке тартылады.Егерде Жарғы 
талаптары бұзылған мəмілені бірнеше тұлға бірігіп жасасқан жағдайда олардың Қоғам алдындағы 
жауапкершілігі ортақ болады.  

13.7.3. Қоғамның осы жарғысымен бекітілген талаптарды  біле тұра ірі мəмілелерді бұзып жасасқан 
жағдайда, жауапкершіліктен бас тарту мақсатында немесе басқадай жеке бас пайдасын көздеуден туындаса, 
ондай тұлға мəмілені заңсыз деп мойындауды талап етуге құқысы жоқ. 

 
14-БАП. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП ЖƏНЕ ҚОҒАМНЫҢ АУДИТІ.  

 
14.1. Қоғамның қаржылық есебі. 
14.1.1. Қоғамның бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті құрастыруды жүргізу тəртібі  Қазақстан 

Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы  заңнамасымен белгіленеді. 
 
14.2. Қоғамның жылдық қаржылық есебі.  
14.2.1. Аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүргізілген өткен 

жылдың қаржылық есебін атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына  оны бекіту жəне 
талқылау үшін аудит ұсынады. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа  жалпы жиналысқа  аудиторлық 
есеп ұсынады.  

 14.2.2. Жылдық қаржылық есептілік  акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізуге дейін отыз 
күннен кешіктірілмей директорлар кеңесінде алдын-ала бекітілуі тиіс.  

14.2.3. Қоғамның жылдық қаржылық есебінің қорытынды бекітілуі акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысында жүзеге асырылады. 

14.2.4. Құзыретті органның бекіткен мерзімінде Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында 
капиталдың қорында болып жатқан бүкіл өзгерістерді ашатын жылдық бухгалтерлік балансты, есепті,ақшалай 
қаражаттың қозғалысы туралы есепті жəне кіріс пен шығыс туралы есепті жариялап отыруға міндетті. 

 
14.3. Қоғам аудиті.  
14.3.1.  Қоғам жылдық қаржылық есептің аудитін өткізіп отыруға міндетті.  
14.3.2. Қоғамның аудиті директорлар кеңесінің, атқарушы органның сұрауымен қоғамның есебінен 

немесе ірі акционердің есебінен акционердің талабы бойынша, ірі акционердің аудиторлық ұйымды өзі 
белгілеу құқығын сақтай отырып жүргізілуі мүмкін.Аудит ірі акционердің талабы бойынша жүргізіліп отырған 
жағдайда Қоғам аудиторлық ұйымның сұратып отырған барлық қажет дерлік құжаттаманы беруге міндетті 

14.3.3. Егер Қоғамның атқарушы органы Қоғамға аудит жүргізуден қашқақтаған жағдайда кез келген 
мүдделі тұлғаның талабы бойынша  аудит сот шешімімен белгіленуі мүмкін. 

  
15-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ. 

 
15.1.Қоғамның ақпаратты жария етуі.  
15.1.1 Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты өзінің акционерлеріне 

жеткізіп отыруға міндетті. 
15.1.2. Қоғамның акционерлерінің мүдделеріне қатысты ақпарат болып мыналар мойындалады: 
1) акционерлердің жалпы жиналысында жəне директорлар кеңесінде қабылданған шешімдер жəне сол 

шешімдердің орындалғандығы туралы ақпараттар. 
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2) Қоғамның акция жəне басқа бағалы қағаздарын шығару жəне Қоғамның құзыретті органының бағалы 
қағаздардың орналасуы туралы қорытынды есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарының өтелуі жөніндегі 
қорытынды есептерін бекіту, Қоғамның бағалы қағаздарын құзыретті органның жоюы.  

3) Қоғамның ірі мəмілелер жəне Қоғам мүдделі мəмілелер  жасасуы. 
4) қоғамның меншікті капиталының жиырма бес жəне одан да көп пайыз көлемін құрайтын мөлшерде 

несие алу.  
5) қандай да болмасын қызмет түрлерін көрсету мақсатында Қоғамның лицензия алуы, қандай да 

болмасын қызмет түрлерін көрсету мақсатында  бұрын алынған лицензиялардың қызметін тоқтата тұру немесе 
доғару;  

6)  заңды тұлға қалыптастыруға Қоғамның қатысуы; 
7)  Қоғамның мүлкін тəркілеу; 
8) Қоғамның жалпы активтер мөлшерін он немесе одан да көп пайызын құрайтын баланстық құнына тең 

Қоғам мүлкі жойылып кеткен төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алғаны туралы; 
9) Қоғамды жəне оның лауазымды тұлғаларын əкімшілік жауапкершілікке тарту;  
10) Қоғамды мəжбүрлі қайта құру туралы шешім; 
11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өзге 

ақпарат. 
15.1.2.1.  Қоғам осы баптың 15.1.2. тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), и 9)  тармақшаларында  көрсетілген 

ақпаратты корпоративтік веб-сайтқа орналастыруға міндетті. 
15.1.3. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпаратты  беру осы Жарғыға жəне 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.  
Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие қоғам қызметкерлерінің тізімін 

міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді. 
 
15.2. Қоғам құжаттары.  
15.2.1.Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары оның қызмет атқарған мерзімі бойы Қоғамның атқарушы 

органының орналасқан орынында немесе жарғы белгілеген  басқадай орында сақталуы керек.   
15.2.3.Сақталуға төмендегі құжаттар жатады: 
1) Қоғамның жарғысы, Қоғамның жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар; 
2) құрылтайшы жиналыстардың хаттамалары; 
3) заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуден (жаңадан тіркелгендігі) өткендігі туралы куəлігі;   
4) Қоғамның статистикалық карточкасы; 
5) Қоғамның белгілі қызмет түрлерімен айналысуға берілген немесе белгілі бір əрекеттерді жүзеге 

асыруға берілген лицензиялар; 
6) Қоғамның балансындағы (балансында бұрын болған) мүліктің Қоғам меншігіне жататындығын 

айқындайтын құқықтық құжаттар; 
7) Қоғамның шығаратын бағалы қағаздарының проспектілері; 
8) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару құқығын мемлекеттік тіркеуден өткізілгендігін , бағалы 

қағаздарды жоққа шығару, сонымен қатар қоғамның бағалы қағаздарының орналастырылуы жəне жойылуы 
туралы құзыретті органдарға өткізілген қорытынды есептер;  

9)   Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер; 
10) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналыстарының күн 

тəртібіндегі мəселелер бойынша жинақталған материалдар; 
11) акционерлердің жалпы жиналыс өткізу үшін табысталатын акционерлер тізімі;  
12) директорлар кеңесінің (сырттай отырыстарының шешімдерінің) хаттамалары, директорлар кеңесінің 

күн тəртібіне енгізілген мəселелердің материалдары; 
13) атқарушы органның отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары; 
Басқадай құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебі  Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.  
14) Корпоративтік басқару кодексі; 
Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан республикасының заңнамасында 

белгіленген мерзім ішінде сақталады. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся 
в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

15.2.4. Акционердің талабы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Жарғыда көзделгендей  
Қоғам жарғысына сəйкес қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалған құпия ақпараттардан тыс 
құжат көшірмелерін табыс етуге міндетті. 

15.2.5. Құжаттардың көшірмесін дайындап табыстағаны үшін ақы мөлшері акционерге құжат жеткізілген 
ақыдан аспайтын мөлшерде төлеуді қоғам бекітеді 

Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат 
қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару жəне айырбастаудың жекелеген 
мəселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс. 
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16-БАП. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ. 
 
16.1. Қоғамға қатысты бүкіл даулар Акционерлер арасында,Басқарманың мүшелерінің арасында жəне 

басқа да Қоғамның сайланбалы тұлғаларының арасында оған өздері ықтиярлы болса акционерлердің жалпы 
жиналысының шешімімен  немесе сот шешімімен шешіледі. 

16.2. Қоғам мен заңды жəне жеке тұлғалар арасында туындаған дауларды  келіссөз арқылы шешілмеген 
жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес сот арқылы қаралады. 

 
 

17-БАП. ҚОҒАМДЫ  ҚАЙТА ҚҰРУ. 

17.1. Қоғамды  қайта  құру. 
17.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерінде бекітілгендей қайта құрылу (бірігу, 

қосылу, бөліну, бөлініп шығу, түрлену) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сəйкес түрлі 
ерекшеліктерді ескеріп отырып жүзеге асырылады 

17.1.2. Бөліну немесе бөлініп шығу арқылы Қоғам қайта құрылып жатқанда қайта құрылып жатқан 
қоғамның кредиторлары осы қоғам қарыз болса, міндеттемелердің мерзімінен бұрын тоқтатылуын талап етіп, 
зиянды өтетуге құқылы.  

17.1.3. Егер қоғам қайта құрылу барысында өзінің қызметтік əрекеттерін тоқтататын болса, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында бекітілген тəртіп бойынша оның акциялар шығарылымы жойылуға тиіс. 

 
17.2. Қоғамдардың қосылуы. 
17.2.1. Мүлікті, құқықтарды жəне міндеттерді, бірігу, екі немесе бірнеше қоғамдардың қызметін тоқтату 

туралы келісімдер негізінде жасаған жағдайда қоғамдардың бірігу нəтижесінде жаңа қоғам пайда болды деп 
есептеледі. 

17.2.2. Қоғамдардың бірігу нəтижесінде құралған жарғылық капитал қайта құрылып жатқан 
қоғамдардың меншікті капиталының қосындысына тең;  

17.2.3. Жаңадан құрылған қоғамның акциялары қайта құрылған қоғамдардың акционерлерінің арасында 
төмендегі тəртіппен орналастырылады: 

 1) қайтадан құрылған қоғамның акционерлерінің арасында орналастырылып жатқан акциялар саны осы 
қоғамдардың меншікті капиталдарының арақатынастылығын ескеріп айқындалады; 

 2) əрбір қайта құрылатын қоғамдар арасында бөліске түскен акциялар саны осы тармақтың 1) 
тармақшасына сəйкес айқындалған əрбір қайта құрылатын қоғам акционерлерінің арасында қайта құрылатын 
қоғамның олар ие болған акцияларының саны (сатып алған акцияларды есептемегенде) орналастырылған 
акциялар санына тепе-тең түрде орналастырылуы керек; 

 17.2.4. Директорлар кеңесі əрбір қайта құрылып жатқан қоғамдардың акционерлерінің  жалпы 
жиналысына бірігу нысанда қайта құрылу туралы, соның нəтижесінде пайда болған қоғамның шығаратын 
акцияларын мемлекеттік тіркеуден өткізу, оларды орналастыру тəртіптері туралы мəселені талқыға ұсынады. 

 17.2.5. Қайта құрылып жатқан қоғамдардың бірігуі туралы шешімдер акционерлердің жалпы 
жиналысында əрбір жеке қоғамның акционерлерінің  білікті дауысының басым көпшілігімен қабылданады. 
Акционерлердің жалпы жиналысының бұл шешімдері  мынадай ережелерді қамтуы керек: 

1) əрбір қайта құрылып жатқан қоғамдардың атауы, орналасқан орыны, акцияларының орналасу 
тəртібі жəне басқа да бірігу шарттары көрсетілген келісімнің бекітілуі; 

2) бірігу нəтижесінде пайда болған қоғамның акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізу 
туралы; 

17.2.6. Бірігу туралы келісімге қайта құрылған қоғамдардың барлық акционерлері қолдарын қоюға 
міндетті. 

Табыстау кесіміне қайта құрылып жатқан қоғамдардың атқарушы органдарының басшылары жəне бас 
есепшілері қолдарын қойып,қоғамның мөрімен растауы керек.  

17.2.7. Қайта құрылып жатқан қоғамдар өзінің барлық кредиторларына қайта құрылып жатқандығы 
туралы жазбаша түрде хабарландыру жіберіп, тиісті хабарландыруларды бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялауы керек. Хабарландырумен қоса табыстау кесімі қоса беріледі. 

  
17.3.Қоғамның қосылуы. 
17.3.1. Қоғамның екінші қоғаммен қосылуы болып қосылатын қоғамның қызметінің қосылу туралы 

келісімі негізінде табыстау кесіміне сəйкес бүкіл мүлікті, құқықты жəне міндеттемелерді өткізу болып 
танылады.  

Өзіне қосылу əрекеті жүргізіліп жатқан қоғам қосылып жатқан қоғамның акцияларын Жарғыда 
көзделген осы баптың 2-тармағына сəйкес қосылып жатқан қоғамның акцияларының сатылым бағасына тепе-
тең ара қатынастықта орналастыру ( сату) арқылы иемденеді. 
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 Жаңадан қосылып жатқан қоғамның барлық акцияларын сатып алғаннан кейін ол акциялар жойылады, 
ал мүлкі, құқықтары жəне міндеттемелері қосып алып отырған қоғамға атқарушы органның басшысының жəне 
бас есепшісінің қолдары қойылғаннан кейін жəне қоғамдардың мөрлерімен расталғаннан кейін қосып алып 
жатқан қоғамға табыстау кесімі бойынша  өткізіледі. 

17.3.2. Қосылатын қоғамның акцияларының сату бағалары қосылып жатқан қоғамның меншік 
капиталының орналастырылған (қоғамның сатып алған акцияларынан тыс) акцияларының 
арақатынастылығынан анықталады. Қосылу əрекеті жүріп жатқан  қоғамның акцияларының орналастыру (сату) 
бағалары қоғамның меншікті капиталының  қосып алып жатқан қоғамның орналастырған (қоғам сатып алған 
акциялардан тыс)  акциялар санының арақатынастығынан шығарылып анықталады. 

17.3.3. Қосылатын қоғамның директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының талқысына 
қосылу формасында қайта құрылып жатқандығын, қосылу тəртіптерін, мерзімін жəне қосылып отырған 
қоғамның акцияларының сату бағалары туралы мəселелерді шығарады. 

Қосып алып жатқан  қоғамның директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының талқысына 
қосылу формасында өзіне басқа қоғамның қосылатындығын, қосылу тəртіптерін, мерзімін жəне қосу тəртібін, 
мерзімін жəне акциялардың орналастыру (сату ) бағаларын шығарады.  

17.3.4. Қосылу туралы шешім қоғамның  акционерлерінің біріккен  жалпы жиналысында талқыланып, 
қосылып жатқан жəне қосып алып отырған қоғамдардың бас басына бөлек  акционерлерінің білікті дауыс 
көпшілігімен қабылданады.  

Акционерлердің біріккен жалпы жиналысын қосып өткізу туралы шешім қосылмақ ниеттегі 
қоғамдардың толық атауын, қосылып жатқан қоғамның акцияларының сату бағасын, қосып алып жатқан 
қоғамның акцияларының орналастыру (сату) бағаларын жəне тағы да басқа қосылу əрекетінің шарттары мен 
тəртіптерін қамтуы керек. 

17.3.5. Қосылатын қоғам, сонымен қатар қосылып жатқан қоғам қосылу формасы арқылы жүзеге 
асырылып жатқан қайта құрылым туралы өздерінің кредиторларына жазбаша түрде хабарландыру жолдап 
жəне керекті хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауы керек. Хабарландыруға табыстау 
кесімі, сонымен қатар қосып алып жатқан қоғамның атауы мен орналасқан орыны қоса атап көрсетілуі керек. 

 
17.4. Қоғамның бөлінуі. 
17.4.1. Қоғамның бөлінуі болып қоғамның  бүкіл мүлкінің, құқықтарының жəне міндеттемелері мен 

қызметтік əрекетінің тоқтатылуы саналады.Оның ішінде бөлінетін қоғамның құқықтары мен міндеттемелері  
бөліну баланстарына сəйкес жаңадан құрылып жатқан қоғамға ауысады. 

Бөліну нəтижесінде пайда болған  акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталы бөлініп жатқан 
қоғамның меншік капиталына тең болуы керек 

17.4.2. Бөліну нəтижесінде пайда болған əрбір қоғамның акционерлері болып қайта құрылған қоғамның 
акционерлері есептеледі.Бөліну нəтижесінде пайда болған қоғамның акциялары осы қоғамдардың 
акционерлерінің арасында, қайта құрылып жатқан қоғамдардың акциялар саны қайта құрылып жатқан 
қоғамның орналастырылған (сатылып алынған акцияларды есептемегенде) акцияларымен   тепе-тең  ара 
қатынаста болуы керек.  

17.4.3. Акционерлердің жиналысына қайта құрылып жатқан қоғамның директорлар кенесінің мүшелері 
акционерлердің жалпы жиналыс талқысына бөліну формасында қайта құру мəселелерін, бөлінудің тəртіптері 
мен бөліну шарттарын жəне бөліну балансын бекітуді ұсынады. 

17.4.4. Қайта құрылып жатқан қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы бөліну формасында қайта 
құрылу туралы, тəртіптері мен бөлін шарттары жəне бөліну баланстарын бекіту тралы шешім қабылдайды. 

17.4.5.  Акционерлердің жалпы жиналысында бөліну туралы шешім қабылданғаннан соң екі ай мерзімі 
ішінде бөлінгені жайында барлық кредиторларына жазбаша түрде хабарландыру жолдап жəне бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялауы керек. Хабарландырумен қоса бөліну балансы да берілуі керек.  

 
17.5. Қоғамның құрамынан бөлініп шығу.  
17.5.1. Қоғамның құрамынан бөлініп шығу болып  бөліну балансына сəйкес бөлініп жатқан қоғамдық 

мүліктің бөлік үлесінің жəне құқықтары мен міндеттерінің бір немесе бірнеше қоғамдарға өз қызметін 
тоқтатпастан бөлініп шығуы  

Қоғамның құрамынан бөлініп шыққан кезде қайта құрылып жатқан қоғамның жарғылық капиталы 
кемімеуі керек. Қайта құрылып жатқан қоғам  бөлініп шыққан қоғамдарды заң органдарының тіркеуінен өткізу 
шараларын жүзеге асырады.  

17.5.2. Бөлініп шыққан қоғамның бірден бір құрылтайшысы болып қайта құрылып жатқан қоғам 
саналады. Бөлініп шыққан қоғамның жарғылық капиталы қайта құрылып жатқан қоғам өткізген активтер мен 
міндеттемелердің баланстық айырмашылығына сəйкес тең. 

17.5.3. Қайта құрылып жатқан қоғам бөлініп шыққан қоғамның акцияларын тек өз акционерлерінің 
арасында ғана орналастырады (сатады), оның ішінде төлем сапасы ретінде қайта құрылып жатқан қоғамның 
акциялары айналымға түседі. Бөлініп шыққан қоғамға берілетін акциялар саны қайта құрылып жатқан жəне 
бөлініп шығып жатқан қоғамдардың акцияларының теңгерімдік құнының қатынасымен айқындалады 
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17.5.4.  Қайта құрылып жатқан қоғамның директорлар кеңесі қоғамды бөліп шығару формасында қайта 
құру, бөлініп шыққан қоғамның акцияларын орналастыру (сату) бағалары, бөлініп шығу тəртіптері мен 
шарттары туралы мəселелерді,сонымен қатар айырым балансының жобасын акционерлердің жалпы 
жиналысының талқысына шығарады. 

17.5.5.  Қайта құрылып жатқан қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды бөліп шығару 
формасында қайта құру, бөлініп шыққан қоғамның акцияларын орналастыру (сату) бағалары, бөлініп шығу 
тəртіптері мен шарттары туралы мəселелерді,сонымен қатар айырым балансының жобасын бекіту туралы 
шешім қабылдайды 

17.5.6. Акционерлердің жалпы жиналысында қоғам бөліп шығару туралы өзінің шешімі шыққаннан 
кейін екі ай ішінде кредиторларға бөлініп шығу формасында қайта құрылатыны тралы жазбаша түрде 
хабарландыру жіберіп жəне бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті хабарландыруды жария етуі керек. 
Хабарландыруға қоса айырым теңгерімі, сонымен қатар бөлініп шыққан əрбір қоғамның атаулары, орналасқан 
орны туралы мəліметтерді берулері керек. 

 
17. 6. Қоғамның түрленуі 
17.6.1. Қоғам (акционерлік Қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес 

ұйымдардан тыс) шаруашылық серіктестікке немесе өндірістік кооперативке түрленіп отырған Қоғамның 
барлық құқықтары мен міндеттемелерін табыстау кесімдеріне сəйкес өзіне аударып түрленуіне құқылы.  

17.6.2. Түрленіп жатқан қоғамның директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының талқысына 
қоғамның түрленуі, түрленуді жүзеге асыратын тəртіп пен жүзеге асыру шаралары,, шаруашылық 
серіктестіктердің үлесін бөлісу немесе өндірістік кооперативтердің пай үлестері туралы мəселелерді   

Шаруашылық серіктестіктің қатысу үлесі мен өндірістік кооператив мүшесінің пай үлесі осы 
қатысушының түрленіп жатқан қоғамдағы тиесілі акцияларының санына жəне қоғамның орналастырылған 
(сатылып алынған акциялардан тыс) акциялардың жалпы санына  тепе-тең  болып айқындалады. 

 17.6.3. Түрленіп отырған қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның түрленуі , түрленуді 
жүзеге асырушы тəртіптер мен шарттарды, шаруашылық серіктестігінің қатысу үлесі мен өндірістік 
кооператив мүшелерінің пай үлесін айқындау туралы шешім шығарып, табыстау кесімдерін бекітеді. 

 17.6.4. Түрлену барысында пайда болып жатқан жаңа заңды тұлғалар өздерінің біріккен отырыстарында 
Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдеріне сəйкес құрылтайшы құжаттары мен органдарын сайлау 
туралы шешім қабылдайды. 

 17.6.5. Қоғамның қайта түрленіп жатқан барысында шаруашылық серіктестіктің  мүшесінің өзіне тиесілі  
жарғылық капиталдан үлесі (өндірістік кооперативтегі пай үлесі) қоғамның орналастырылған акцияларының 
жалпы санының пайыздық қатынасымен анықталады 

Акциялар шығарылымының күші жойылған күні қоғамның тіркеушісі жасаған акционерлер тізіміне 
енгізілген тұлғалар акционерлік қоғамнан қайта құрылған жаңа заңды тұлғаның қатысушылары болады. 

 
17.7. Қоғамды күшпен қайта құру туралы соттың шешімін орындамаған жағдайда туындайтын 

салдарлар. 
17.7.1. Егер бөліп шығару немесе бөліну формасында қоғамды күшпен қайта құру туралы соттың 

шешімін қоғамның құзыретті органдары шешімде көрсетілген мерзім ішінде жүзеге асырмаса,сот біліктілік 
талаптарға жауап беретін сенімді басқарушыны тағайындап, оған бөліп шығару немесе бөліну формасында 
қоғамды қайта құруды жүзеге асыруды тапсырады.  

17.7.2. Осы Жарғының 17.4 жəне 17.5  баптарында көзделгендей, қайта құру шарттарын анықтау 
акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің құзыреті тағайындалғаннан сəттен бастап сенімді 
басқарушы құзыретіне көшеді. 

17.7.3. Қоғам атынан əрекет жасайтын сенімді басқарушы айырым балансын жасайды жəне жалпы 
жиналыста бекітілген Қоғамның бөліп шығару немесе бөліну барысында пайда болған құрылтайшы 
құжаттарымен қоса толарды  соттың қарауына тапсырады.Қоғамның қайта құру негізінде пайда болған  
тұлғаларды мемлекеттік тіркеуден өткізу сот шешімінің негізінде жүзеге асырылады 

 
17.8. Қоғамның таратылуы.  
17.8.1. Қазақстан Республикасының заңнамалық  кесімдеріне сəйкес Қоғамның өз еркімен таратылуы 

туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында кредиторлардың келісімімен жəне солардың бақылауымен 
жүргізілетін тарату рəсімдерін анықтайды  

17.8.2. Қоғамның күшпен таратылуы туралы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
көзделгендей қажет болған жағдайда сот жүзеге асырады 

17.8.3. Қазақстан Республикасының заңнамалық  кесімдерінде басқадай жағдайлар қарастырылмаған 
болса мүдделі тұлғалар соттан Қоғамды тарату туралы талап ете алады.  

17.8.4. Сот немесе жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы  шешімі бойынша тарату комиссиясы 
тағайындалады. Тағайындалған тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының заңнамасындағы тізімдемеде  
айқындалғандай Қоғамның таратылып жатқан кезеңінде заң шеңберінде Қоғамды басқарып жəне басқа да 
əрекет жасау құзыретіне ие болады.  
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Қоғам өз еркімен таратылып жатса тарату комиссиясының  құрамына қоғамның кредиторларының  
өкілдері, ірі акционерлер өкілдері, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сəйкес басқа 
да тұлғалар енгізілуі міндетті 

17.8.5. Қоғамның таратылу ресімі жəне оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тəртібі 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен  реттеледі. 

17.8.6. Қоғам таратылатын болған жағдайда оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған 
акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тəртіп бойынша жойылуға жатады.  

 
17.9. Таратылған Қоғамның мүлкін акционерлер арасында бөліп үлестіру. 
 
17.9.1. Кредиторлардың талаптары қанағаттандырылып болғаннан кейін таратылған қоғамның қалған 

мүлкі  тарату комиссиясының шешімімен акционерлердің арасында төмендегі тəртіппен бөлініп үлестіріледі: 
1)   бірінші кезекте – осы Заңға сəйкес  сатылып алынуға жататын  акциялар бойынша төлемдер; 
2) екінші кезекте – ерекше пұрсатты акциялар бойынша  есептеліп жəне  төлемі өтелмеген акциялардың 

дивидендтері 
3)   үшінші кезекте – жай акциялар бойынша есептеліп жəне жай акциялар бойынша төлемі өтелмеген  

дивидендтер; 
 17.9.2. Қалған мүлік акцияға ие акционерлердің арасында оларға тиесілі акциялардың санына сəйкес 

тепе-тең түрде бөлініп үлестіріледі. 
 17.9.3. Əрбір кезектің талаптары алдағы кезектегі талаптар толығымен қанағаттандырылған соң ғана 

қанағаттандырылуға жатады; 
 17.9.4. Егер таратылып жатқан Қоғамның мүлік көлемі  есептелген, бірақ төленбей қалған 

дивидендтерді төлеуге, ерекше пұрсатты акциялардың құнын өтеуге жетпейтін болған жағдайда аталмыш 
мүлік толығымен алашақ акционерлердің иелігіндегі акциялар санына тепе-тең қатынастықта бөлініп 
үлестіріледі. 

  
18-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР. 

 
18.1. Егерде осы Жарғының ережелерінің бірі заңсыз болып табылған болса, онда  бұл жағдай қалған 

басқа ережелерге қатысты бола алмайды. Заңсыз деп табылған ереже құқықтық тарапынан мағынасы жақын 
жəне ауыстыруға келетін басқа ережемен алмастырылады.   

18.2. Осы Жарғыда реттелмеген қызметтік əрекеттер мəселелері Заңмен реттеледі. 
18.3. Акционер өзінің мекен – жайы өзгерген жағдайда, кешіктірмей жазбаша түрде Қоғамға хабарлауға 

міндетті. Қоғамның құжаттарында көрсетілген бұрынғы мекен – жайға  жолданған корреспонденция, сонымен 
қатар міндетті түрде табыс етілуге тиісті  мəлімдемелер акционердің  мекен–жайының өзгергені туралы 
уақытында хабарланбаса, дұрыс жөнелтілген болып есептеледі 

18.4. Осы Жарғыдағы əртүрлі баптардың, тармақтардың жəне тармақшалардың атаулары осы Жарғының  
шарттарын немесе ережелерін шектемей жəне ережелерін айқындамай қолайлы болу үшін пайдаланылған. 
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