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I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. Ұйымдастырылмаған нарықта «Ақтөбе-Темір-ВС» Еншілес кәсіпорны» акционерлік 
қоғамымен акцияларды сатып алу  кезінде олардың құнын анықтаудың осы Әдістемесі 
(бұдан әрі  - «Әдістеме») 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
«Акционерлік қоғамдар туралы» №415-ІІ Заң (бұдан әрі – «Заң») талаптарына сәйкес және  
«Ақтөбе-Темір-ВС» (бұдан әрі – «Қоғам») акционерлік қоғам Жарғысымен әзірленген. 

1.2. Осы Әдістеме Қоғам бастамасы бойынша, сонымен бірге Қоғам акционерінің талабы 
бойынша Қоғамдағы орналастырылған акцияларды сатып алу кезінде қолданылады (бұдан 
әрі – «Акциялар»). 

1.3. Акцияларды Қоғаммен сатып алу оларды алдағы уақытта сату немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасы мен  Қоғам Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсаттарда 
жүзеге асырылады. 

1.4. Акцияларды Қоғаммен сатып алу  бойынша ережелер, тәртібі мен шектеуліктер Заңға 
сәйкес анықталады. 

II. ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ ҚОҒАММЕН САТЫП АЛУДЫҢ 
ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ 

2.1. Өз акционерлерінен Акцияларды Қоғаммен сатып алу (бұдан әрі – «Акционер» не 
«Акционерлер») келесі құжаттар негізінде жүргізіледі: 

1) Жазбаша түрде құрастырылған және келесі мәліметтері бар Акцияларды Қоғаммен 
сатып алуға Акционердің өтінім түпнұсқасы: 

а) Акцияларды Қоғаммен сатып алуға Акционердің анық тұжырымдалған ұсынысы; 

б) Акционерге сатып алуға ниеттелген Акциялар саны; 

в) Жеке тұлғасын куәландырушы құжат атауы, реквизиттері, Акционердің не болмаса 
оның уәкілетті өкілінің тұратын жері, қолы – егер Акционер ретінде жеке тұлға болып 
табылса. Сонымен бірге өтінім нотариус арқылы куәландырылуы тиіс; 

г) наименование и местонахождение Акционердің атауы және орналасқан жері, 
лауазымды тұлғалар не уәкілетті өкілдер мөрі мен қолы – егер Акционер ретінде 
заңды тұлға болып табылса; 

2) жеке тұлға болатын немесе некеде тұрған болса Акционерден Акцияларды Қоғаммен 
сатып алуға өтінім берген жағдайда, акцияларды сатып алу  өтініміне Акционердің 
тегі, аты және болған жағдайда, әкесінің атын, сатып алуға ұсынылатын акциялар 
санын көрсетуімен, Акционермен оған тиесілі акцияларды сатуға келісімі бар  
Акционер жұбайының нотариалды куәландырылған өтінім түпнұсқасы, сонымен бірге 
Акционер жұбайының неке туралы куәлігі мен жеке куәлігінің нотариалды 
куәландырылған көшірмелері қосымша беріледі; 

3) Қоғамға Акционермен беру күніне дейін 3 (үш) жұмыс күннен ерте емес күнге 
Қоғамның тіркеушісімен ұсынылған ондағы көрсетілген акциялардың Акционер 
меншік құқығын растайтын Акционердің жеке шотынан үзінді түпнұсқасы; 

4) Акциялар сатып алу-сатудың қол қойылған шарттың екі данасы; 

5) Акционердің мемлекеттік тіркелуін растайтын құжат пен заңды тұлға болып 
табылатын Акционерден акцияларды сатып алу кезінде жарғының нотариалды 
куәландырылған көшірмелері; 
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6) Жеке тұлға болып табылатын Акционерден акцияларды сатып алу  кезінде 
Акционердің тұлғасын куәландыратын құжаттың нотариалды куәландырылған 
көшірмелері; 

7) Осы Әдістемеде 2.2.т. көзделген жағдайда өзге құжаттар. 

2.2. Осы Әдістемеге, және де Акционермен ұсынылған құжаттар түрі мазмұынан сәйкес Қоғам 
акцияларын іске асыратын Акционердің құқықтық мәртебесіне қарай Қоғам арқылы 
Акцияларды Қоғаммен сатып алу  мәмілелерін заңды тұрғыда дұрыс ресімдеуге қажетті 
қосымша құжаттар талап етілуі мүмкін. 

III. ҚОҒАМНЫҢ БАСТАМАСЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСТЫРЛҒАН 
АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ  

3.1. Акцияларды Қоғаммен сатып алу Қоғамның директорлар кеңесі шешімі негізінде 
Акционердің келісімімен жүргізіледі, егер өзгесі Заңмен және/ немесе Қоғам  жарғысымен 
белгіленбесе. 

3.2. Егер Қоғам бастамасы бойынша оның орналастырылған сатып алынатын акциялар саны 
олардың жалпы санынан бір пайыз асып түссе, акцияларды сатып алу-сату мәмілесі 
(мәмілелері) жасалуына дейін ол өз Акционерімен осындай сатып алу  туралы жариялауға 
мәндетті.  

Өзінің орналастырылған Акцияларын сатып алу туралы Қоғам хабарламасында 
Акционерлердің стаып алу-сату шарты мәтінімен таныса алатын сатып алынатын 
акциялар түрі, саны, бағасы, оларды сатып алу мерзімі мен шарттары туралы мәліметтері 
болуы тиіс және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс. 

3.3. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау кезінде Қоғамның директорлар кеңесі келесі 
әдістемелердің бірі бойынша анықталған бағамен акцияларды сатып алу туралы шешім 
қабылдауға құқылы: 

1) Қоғам Акцияларының баланстық құны бойынша; 

2) Егер Қоғамның уәкілетті органымен сатып алу туралы шешім қабылдау күнінен 
Қоғаммен аукцион өткізу процедурасын реттейтін құжат расталатын жағдайда, 
Қоғамның ішкі ережелерімен белгілеген тәртіпте, Акцияларды Қоғаммен сатып алу 
бойыша аукцион жүргізу арқылы белгіленген баға бойынша. 

3.4. Баланстық құн бойынша акцияларды сатып алу кезінде Акциялардың баланстық құны 
есебі қаржылық есептіліктің Халықаралық стандарттарына сәйкес құрастырылған және 
Акцияларды сатып алу туралы директорлар кеңесі шешімін қабылдау күніне не болмаса 
сатып алу туралы шешім қабылдау күні алдындағы соңғы тоқсан соңына қалыптасатын 
қаржылық есеп негізінде жүргізіледі: 

P = E / Q, онда: 

P – бір Акцияның баланстық құны; 

Е –қаржылық есептілікте көрсетілген меншік капитал  көлемі; 

Q – қаржылық есептілік құрылу күнінен Акциялар айналымында бар және 
орналастырылған жалпы саны (алдында Қоғаммен сатып алынған Акциялар есебінсіз), 
оған сәйкес Е шамасы анықталады. 

3.5. Акцияларды сатып алу  кезінде (Қоғаммен  аукционды жүргізу процедурасын реттеуші 
бекітілген құжат болған жағдайда) бағасы осындай аукцион жүргізу арқылы анықталады. 
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3.6. Қоғам  Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өзінің 
орналастырылған акцияларын сатып алуға құқылы емес.  

3.7. Егер сатып алуға оның Акционерлерімен өтінім берілген орналастырылған Акциялар саны 
сатып алуға Қоғаммен жарияланған акциялар санынан асып түссе, осы акциялар 
акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды сатып алынады. 

IV. АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАП ЕТУІ БОЙЫНША ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН 
АКЦИЯЛАРЫН САТЫП АЛУ 

4.1. Акционерлердің талап етуі бойынша акцияларды сатып алу  Заңмен көзделген 
жағдайларда және тәртіпте жүргізіледі. Қоғам  Акционерлердің талап етуі бойынша 
акцияларды сатып алуға міндетті жағдайлар басталу күнінен 10 (он) жұмыс күні ішінде 
Қоғамның атқарушы органы тиісті шешім қабылдау арқылы акцияларды сатып алу  
бағасы анықталуына сәйкес 4.2. аталған тармақта әдістемені анықтауы міндетті. 

4.2. Акционерлердің талап етуі бойынша ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу 
кезінде Қоғамның  келесі әдістемелердің бірін таңдауға құқығы бар: 

1) Акционердің арызы бойынша өз акцияларын Қоғаммен сатып алу бағасы сатып алуға 
арыз берген Қоғам  мен акционер арасында мақсатына жеткен келісу бойынша 
белгіленеді; 

2) V = (E – Op)/Q формуласы бойынша, онда: 

V – бір Акцияның құны; 

E - қаржылық есептілікте көрсетілген меншік капитал көлемі; 

Op – кредиторлық берешек толтыру күніне мерзімінен өткен кредиторлық берешек; 

Q - қаржылық есептілік құрылу күнінен Акциялар айналымында бар және 
орналастырылған жалпы саны (алдында Қоғаммен сатып алынған Акциялар есебінсіз), 
оған сәйкес Е шамасы анықталады. 

4.3. Акционердің Қоғамға оған тиесілі акция ларды сатып алу туралы талап қою құқығы бар 
мерзім ішінде, ал Қоғам  осындай сатып алу жүргізуге міндетті; Акционерлермен сатып 
алуға қойылған Акциялар саны Қоғамме сатып алынуы мүмкін Акциялар  санынан асып 
түсуі Заңға сәйкес анықталады.  

V. СОТ ШЕШІМІ БОЙЫНША ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП 
АЛУ  

5.1. Сот шешімі бойынша Акцияларды Қоғаммен сатып алу  Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы занамасына сәйкес және осы Әдістеменің 2.1 тармағында көрсетілген 
құжаттар негізінде жүзеге асырылады. 

5.2. Сот шешімі бойынша Акцияларды сатып алу  кезінде Қоғам  Акцияларды  сатып алу 
бағасын апықтау үшін төменде көрсетілген әдістемелердің бірін қолдануға құқылы: 

1) Шығарылған акцияларды Қоғаммен сатып алу  бағасы сот шешімі негізінде тараптар 
келісуі бойынша белгіленеді, егер өзгесі сот шешімімен анықталмаса. Қоғамның 
директорлар кеңесі шығарылған Акцияларды Қоғаммен сатып алу бағасы бойынша 
келісімге жету үшін Акционермен келіссөздерге түсуге Қоғам басқармасына 
тапсыруға құқылы; 

2) орналастырылған орналастырылған  Акцияларды Қоғаммен сатып алу бағасын 
анықтау кезінде Қоғам  қолданыстағы заңнаманы басшылық етеді және бағалы 
қағаздардың ұйымдастырылған нарығында Қоғам акцияларымен мәмілелердің 
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қалыптасқан бағасы немесе Қоғамның акцияға сұранысы мен ұсыныс бағасы есебінен, 
сонымен бірге Қоғамның меншік капиталының көлемі, Қоғам даму жоспарларына, 
Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнама талаптарына және бағалы қағаздар 
бағасы жасалуына ықпал ететін өзге факторларға сәйкес оның өзгеру перспективалары 
есебінен нарық құнын назарға алады. 

VI. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

6.1. Осы Әдістеме  Акцияларды сатып алу  кезінде Қоғамның барлық мүдделі құрылымды 
бөлімшелері қолдануы мен атқаруына міндетті болып табылады. 

6.2. Осы Әдістемеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін негіздер ретінде Қазақстан 
Республикасы заңнамасындағы өзгерістер танылады. 

6.3. Осы Әдістеме орындалуына бақылау Қоғамның бірінші басшысы сайлану кезінен 
бастап оған жүктеледі. 


