
«Билд Инвестментс Групп»
акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ
1. Жалпы ережелер

1.1.  «Билд Инвестментс Групп»  ЖШС-нің құқық мирасқоры болып табылатын «Билд
Инвестментс Групп» акционерлік қоғамының (əрі қарай – қоғам) осы Жарғысы оның атауын,
орналасқан жерін, оның органдарының құрылу тəртібі жəне олардың құзіреттілігін, оның
қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтатудың шарттарын жəне Қазақстан Республикасының
заңнамасына қарама-қайшы келмейтін басқа ережелерді белгілейді.

1.2. Қоғамның фирмалық атауы:
Мемлекеттік тілде:
Толық түрі - «Билд Инвестментс Групп» Акционерлік қоғамы.
Қысқартылған түрі - «Билд Инвестментс Групп» АҚ.
Орыс тілінде:
Толық түрі - Акционерное общество  «Билд Инвестментс Групп».
Қысқартылған түрі - АО «Билд Инвестментс Групп».
Ағылшын тілінде:
Толық түрі - «Build Investments Group» Joint Stock Company.

 Қысқартылған түрі - «Build Investments Group» JSC.
1.3. Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
Алматы ауданы, Махтумкули көшесі, 1/2.

2. Қоғамның заңдық мəртебесі
2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес заңды тұлға болып табылады,

оның дербес балансы, банк шоттары бар, ол өз атынан мүліктік жəне мүліктік емес құқықтарды
сатып алып, жүзеге асыра алады, міндеттер атқара алады, сотта жауапкер жəне талапкер бола
алады.

2.2. Қоғамның мөрі, өз атауы бар бланкілері жəне өз қызметін жүзеге асыруға қажетті
басқа реквизиттері бар.

2.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының Конституциясы мен
Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте заңды
тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған тəртіпте,
өзінің орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын, қоғам атынан
жəне оның тапсырмасы бойынша олар туралы Ереже негізінде əрекет ететін филиалдарды
(өкілдіктерді) құруға құқылы.

3. Қоғамның жəне акционерлердің жауапкершілігі
3.1. Қоғам өз міндеттемелері үшін өз мүлкі шеңберінде жауапты болады.
3.2. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері үшін жауапты болмайды. Акционерлер

қоғамның міндеттемелері үшін жауап бермейді жəне Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа, қоғам қызметімен байланысты шығындардың
тəуекелін оларға жататын акциялардың құны шеңберінде өз басына алады.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері үшін, ал мемлекет қоғамның міндеттемелері үшін
жауап бермейді.

4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері
4.1.  Қоғам қызметінің негізгі мақсаты Қоғам өндіретін тауарларға (жұмыс,  қызметтер)

деген сұранысты қанағаттандыру арқылы таза табыс алу болып табылады.
4.2. Қоғам қызметінің түрлері:
• Құрылысқа қаржы салу,
• Құрылыс, жөндеу, құрастыру жəне іске қосу-реттеу жұмыстарын орындау,
• Құрылыс материалдарын сату,
• Тұрғын, мəдени жəне əлеуметтік-тұрмыстық тағайындалған объектілерді салу,



• Жанғыш-майлайтын материалдарды сатып алу жəне өткізу,
• Сауда-сатып алу, коммерциялық, делдалдық қызмет,
• Қоғамдық тамақтандыру орындарын, соның ішінде кафе, бар, мейрамхана, т.б. ашу,
• Өндірістік-техникалық тағайындалған өнімді жəне халық тұтынатын тауарларды

өндіру жəне өткізу,
• Дүкендерді, соның ішінде комиссиялық сауда дүкендерін, супермаркеттерді ашу,
• Халыққа тұрмыстық қызмет көрсету,
• Экспорттау жəне импорттау бойынша қызмет,
• Көліктік-экспедиторлық қызметтер,
• Маркетинг, инжиниринг, менеджмент бойынша қызмет,
• Жанармай құю станцияларын, техникалық қызмет көрсету станцияларын ашу,

автосервис,
• Заңнамамен белгіленген тəртіптегі сыртқы экономикалық қызмет,
• Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасымен рұқсат етілген

қызметтің кез келген түрлерін жүзеге асыру.
Тізбесі заңнамалық актілермен анықталатын жəне міндетті түрде лицензияланатын қызметтің
жеке түрлерімен Қоғам лицензия негізінде ғана айналыса алады.

5. Қоғамның мүлкі мен капиталы
5.1. Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен құрылады:
1) акционерлер қоғам акцияларын төлеу үшін берген мүлік;
2) оның қызметінің нəтижесінде алынған табыс;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген себептерге байланысты

сатып алынатын басқа мүлік.
5.2. Қоғамның жарғылық капиталының ұлғаюы қоғамның жарияланған акцияларын

үлестіру арқылы жүзеге асырылады.
5.3. Қоғам қарапайым акцияларды шығарады. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
5.4. Қарапайым акция акционерге акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып, дауыс

беруге ұсынылатын барлық мəселелерді шешуде дауыс беру құқығын, қоғамда таза табыс
пайда болғанда үлесақы, сондай-ақ қоғамды Қазақстан Республикасының заңнамасымен
белгіленген тəртіпте тарату кезінде оның мүлкінің бөлігін алу құқығын ұсынады.

5.5. Қоғам Мүдірлер Кеңесінің шешімімен қоғамның қызметін одан əрі жүзеге асыру үшін
қаражат алу мақсатында облигациялар мен басқа құнды қағаздарды, соның ішінде туынды жəне
айырбасталатын құнды қағаздарды шығаруға құқылы.

Облигацияларды меншіктенушілерге қоғамды басқаруға қатысу құқығы берілмейді.
Облигацияларды шығару, үлестіру, айналудың, олар бойынша сыйақы төлеудің,

облигацияларды өтеудің жəне оларды өткізуден түскен қаражатты пайдаланудың шарттары мен
тəртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

6. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері
6.1. Қоғамның акционері мынаған құқылы:
          - қоғамды басқаруға қолданылып жүрген заңнамамен жəне қоғамның жарғысымен

қарастырылған тəртіпте қатысу;
         - үлесақы алу;
          -  акционерлердің Жалпы жиналысымен анықталған тəртіпте қоғамның қызметі

туралы ақпарат алу, соның ішінде қоғамның қаржылық есептемесімен танысу;
          - тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан оның құнды қағаздарды меншіктеу

құқығын растайтын құжат көшірмелерін алу;
          -  акционерлердің Жалпы жиналысына қоғамның Мүдірлер Кеңесіне сайланатын

кандидатураларды ұсыну;
          - қоғам органдарымен қабылданған шешімдермен сот тəртібімен келіспеу;
          - қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал ұсыну жəне қоғамға сауал түскен

күннен кейін отыз күн ішінде негізделген жауап алу;
          - қоғам таратылғанда мүліктің бір бөлігіне;



          - қолданылып жүрген заңнамамен белгіленген тəртіпте, қоғамның акцияларын
немесе қоғамның акцияларына айырбасталатын қоғамның басқа құнды қағаздарын айрықша
құқықтылықпен сатып алу.

6.2. Ірі акционер сондай-ақ мынаған құқылы:
          -  акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе оны

шақыру туралы талапты Мүдірлер кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас
тартқан жағдайда сотқа ұсыну;

         - қолданылып жүрген заңнамаға сəйкес, акционерлердің Жалпы жиналысының күн
тəртібіне қосымша мəселелерді қосуды Мүдірлер кеңесіне ұсыну;

         - Мүдірлер кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
         - аудиторлық ұйымның қоғамның аудитін өз есебінен өткізуін талап ету.
6.3. Жарғының осы бабының 6.1. жəне 6.2. тармақтарымен белгіленген акционерлердің

құқықтары шектелінбеуі тиіс.
6.4. Қоғам акционері мыналарды орындауға міндетті:

         - акцияларды төлеу;
         - қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті
мəліметтердің өзгертілуі туралы осы акционерге жататын акцияларды номиналды ұстаушыға
жəне тіркеушіге он күн ішінде хабарлау;
         - қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын, қоғам
немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламау;

   - қолданылып жүрген заңнамаға сəйкес басқа міндеттерді орындау.
7. Таза табысты үлестіру тəртібі. Акциялар бойынша үлесақылар

7.1. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді
төлегеннен кейін) қоғамның қарамағында қалады жəне акционерлердің жалпы жиналысының
шешімімен анықталған тəртіпте, соның ішінде үлесақылар төлеу үшін үлестіріледі. Қалған
бөлігі қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен
қарастырылған басқа мақсаттарға жұмсалады.

Акционерлердің жалпы жиналысында үлесақыларды төлеу туралы шешім қоғамның
дауыс беретін акцияларының көпшілігімен қабылданса, қоғамның акциялары бойынша
үлесақылар ақшамен немесе қоғамның құнды қағаздарымен төленеді.

 Қоғам акциялары бойынша үлесақыларды оның құнды қағаздарымен төлеу, бұл төлем
қоғамның жарияланған акциялар мен ол шығарған облигациялар арқылы акционерлердің
жазбаша келісімімен жүзеге асырылған жағдайда ғана мүмкін.

Үлесақыларды алу құқығына ие акционерлердің тізімі үлесақыларды төлеу күнінен
бұрын, алдыңғы күні жасалуы тиіс.

 Қоғаммен үлестірілмеген немесе оның өзімен сатып алынған акциялар бойныша
үлесақылар есептелінбейді жəне төленбейді.

7.2. Қарапайым акциялар бойынша үлесақыларды тоқсан немесе жарты жыл
қорытындылары бойынша төлеу Мүдірлер кеңесінің шешімімен жүзеге асырылуы мүмкін.

Қарапайым акциялар бойынша үлесақыларды жыл қорытындылары бойынша төлеу
туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды.

Қоғамның осы органдары қоғамның қарапайым акциялары бойынша үлесақыларды
төлемеу туралы шешімді қабылдап, оны бұқаралық ақпарат құралдарында шешім қабылданған
күннен кейін он күн ішінде міндетті түрде жариялауға құқылы.

Қоғамның қарапайым акциялары бойынша үлесақыларды төлеу туралы шешімді қабылдау
күнінен кейін бес жұмыс күннің ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында
жариялануы тиіс.

Қоғамның қарапайым акциялары бойынша үлесақыларды төлеу туралы шешімнің ішінде
келесі мəлімет болуы тиіс:

1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банк жəне басқа реквизиттері;
2) үлесақылар қай мерзім үшін төленеді;
3) бір қарапайым акцияға есептегендегі үлесақының көлемі;



4) үлесақыларды төлеуді бастау күні;
5) үлесақыларды төлеудің тəртібі мен формасы.
7.3. Қоғамның акциялары бойынша үлесақыларды төлеу келесі жағдайларда мүмкін емес:
1) өз капиталының мөлшері теріс болған жағдайда немесе қоғамның өзінің капиталының

мөлшері өзінің акциялары бойынша үлесақыларды төлеу нəтижесінде теріс болып қалатын
болса;

2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкротқа ұшырау туралы заңнамасына сəйкес
өтеуге немесе төлеуге қабілетсіздіктің белгілеріне жауап беретін болса немесе осы белгілер
қоғамда оның акциялары бойынша үлесақыларды төлеу нəтижесінде пайда болатын болса.

Акционер қоғамның қарызының құрылу мерзіміне қарамастан, төленбеген үлесақыларды
төлетуді талап етуге құқылы.

Үлесақыларды төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде үлесақылар төленбесе, акционерге
үлесақылардың негізгі сомасы жəне ақша міндеттемесін немесе оның сəйкес бөлігін орындау
күніне Қазақстан Республикасының Халық Банкісінің қайта қаржыландырудың ресми
төлемінен шыға отырып есептелінетін төлемақы өсімі төленеді.

8. Қоғамның органдары
8.1. Қоғамның органдары:
1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
2) басқарушы орган – мүдірлер кеңесі;
3) атқарушы орган -  Басқарма Төрағасымен басқарылатын Басқарма;
4) қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылайтын орган – ішкі аудит қызметі

(оны құру туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған жағдайда).
 9. Акционерлердің жалпы жиналысы

9.1. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғарғы органы болып табылады.
9.2. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыреттілігіне келесі мəселелер

жатады:
1) қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды енгізу немесе оны жаңа

редакцияда бекіту;
2) бірлесіп басқарудың кодексін, сондай-ақ олардың өзгертулері мен толықтыруларын

бекіту;
3) қоғамды өз еркімен қайта ұйымдастыру немесе тарату;
4) қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы немесе қоғамның

үлестірілмеген жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
5) есеп жүргізу комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттіктерінің мерзімін анықтау,

оның мүшелерін сайлау жəне бұл мүшелердің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
6) мүдірлер кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның

мүшелерін сайлау жəне бұл мүшелердің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ
мүдірлер кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің шарттарын жəне бұл сыйақылардың көлемін
белгілеу;

7) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
8) жылдық қаржылық есептемені бекіту;
9) қоғамның таза табысын есепті қаржылық жылы үшін үлестірудің тəртібін бекіту,

қарапайым акциялар бойынша үлесақыларды төлеу туралы шешім қабылдау жəне жыл
қорытындылары бойынша қоғамның бір акциясына есептегендегі үлесақының көлемін бекіту;

10) қолданылып жүрген заңнамамен қарастырылған жағдайларда қоғамның қарапайым
жəне айрықша құқықты акциялары бойынша үлесақы төлемеу туралы шешім қабылдау;

11) қоғамға жататын барлық активтердің тұтас алғанда жиырма бес жəне одан да көп
пайызын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның басқа заңды
тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге
хабарлауының формасын анықтау жəне мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында
орналастыру туралы шешім қабылдау;



13) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сəйкес қоғам
акцияларды төлеп алғанда бұл акциялардың құнын анықтаудың əдістемесін бекіту;

14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту;
15) қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсынудың тəртібін белгілеу, соның

ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу;
16) "алтын акцияны" күшіне енгізу жəне күшін жою;
17) шешімін қабылдау Заңмен жəне осы жарғымен акционерлердің айрықша

құзыреттілігіне жатқызылған басқа мəселелер.
Осы тармақтың  1) - 4) тармақшаларында айтылған мəселелер бойынша акционерлердің

жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан
квалификациялық көпшілік дауыспен қабылданады.

Жалпы жиналыстын қалған мəселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысатын
қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен
қабылданады.

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

9.3. Қоғамнң коммерциялық құпиясын құрамайтын мəселелерді талқылауда, əдеттегі
тəртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына қоғам акционерлері болып
табылмайтын тұлғалар қатысып, сөз сөйлей алады. Осы тұлғалар акционерлердің жалпы
жиналысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

9.4. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру жəне өткізу тəртібі Қазақстан
Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сəйкес белгіленеді.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы мəлімдеу оны өткізу күнінен кем
дегенде 30  (отыз)  күнтізбелік күн бұрын,  ал сырттан немесе аралас дауыс беру жағдайында –
кем дегенде 45 (қырық бес) күнтізбелік күн бұрын, акционерлерге жазбаша мəлімдеме жіберу
жəне (немесе) мəлімдемені бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы жүзеге
асырылады.

9.5. Акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттан
дауыс берудің нəтижелері акционерлерге бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы
немесе əрбір акционерге жазбаша мəлімдемені акционерлердің Жалпы жиналысын аяқтау
күнінен кейін он күнтізбелік күн ішінде жіберу арқылы хабарланады.

10. Мүдірлер Кеңесі
10.1. Қоғам қызметін жалпы басқару, Заңмен жəне осы Жарғымен акционерлердің жалпы

жиналысының құзыреттілігіне жатқызылатын мəселелерден басқа, қоғамның мүдірлер
кеңесімен жүзеге асырылады.

10.2 Мүдірлер кеңесінің айрықша құзыреттілігіне келесі мəселелер жатады:
1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
2) акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы

шешім қабылдау;
3) акцияларды үлестіру (өткізу) туралы, соның ішінде жарияланған акциялардың саны

шеңберінде үлестірілетін (өткізілетін) акциялардың саны, оларды үлестірудің (өткізудің) жолы
мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) қоғамның үлестірілген акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды төлеп алу туралы
жəне төлеп алудың бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын-ала бекіту;
6) қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығарудың шарттарын

белгілеу;
7) атқарушы органның сандық құрамын, оның өкілеттігін мерзімін белгілеу, оның

басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
8) Басқарма Төрағасының лауазымдық еңбек ақы көлемін, оның еңбегін төлеудің жəне

оған сыйлық берудің шарттарын белгілеу;



9) ішкі аудит қызметінің жұмыс ету тəртібін, ішкі аудит қызметінің жұмысшыларының
еңбегін төлеу жəне оларға сыйлық берудің шарттарын белгілеу;

10) бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызметтерін төлеудің мөлшерін белгілеу;
11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (атқарушы органмен қоғамның

қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттардан басқа);
12) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешімдерді қабылдау

жəне олар туралы ережелерді бекіту;
13) қоғамның басқа ұйымдардың құрылуына жəне қызметіне қатысуы туралы шешім

қабылдау;
14) қоғамның міндеттемелерін өз капиталының он жəне одан көп пайыз құрайтын

мөлшерге ұлғайту;
15) алғашқы тіркеушімен келісімшартты бұзған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;
16) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын, қоғам

немесе оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу;
17) ірі мəмілелерді жəне қоғам жасасуға мүдделі болатын мəмілелерді жасасу туралы

шешім қабылдау;
18) акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыреттілігіне жатпайтын басқа

мəселелер.
10.3. Мүдірлер Кеңесінің мүшелерін сайлау тəртібі.
        Мүдірлер Кеңесінің мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысымен мыналардың

санынан сайланады:
1)   акционерлер – жеке тұлғалар;
2) Мүдірлер Кеңесіне акционерлердің мүдделерін ұсынушылар ретінде сайлануға

ұсынылған тұлғалар;
3) басқа тұлғалар (қолданылып жүрген заңнамамен белгіленген шектеулерді ескере

отырып).
Мүдірлер Кеңесінің мүшесі болып қоғам акционері болып табылмайтын жəне

Мүдірлер Кеңесіне акционердің мүдделерін ұсынушы ретінде сайлануға ұсынылған жеке тұлға
сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Мүдірлер кеңесінің құрамының елу пайызынан
аспауы тиіс.

10.4. Мүдірлер кеңесінің мүшесі болып мыналар бола алмайды:
жоғары немесе орта арнайы білімі жоқ тұлға;
өтелмеген немесе заңмен белгіленген тəртіпте кешірілмеген сотталғандығы бар тұлға;
бұрын банкрот деп танылған немесе банкротқа ұшырау, консервация, санация, мəжбүрлеп

тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы осы тұлғаның басқаруы кезінде
консервация, санация, мəжбүрлеп таратылуға салынған заңды тұлғаның басқарушы қызметкері
болып табылған тұлға.

(Осы тізілім қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен толықтырылуы
мүмкін).

Басқарма Төрағасы мүдірлер кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
 10.5. Мүдірлер Кеңесінің мүшелерінің саны кем дегенде 3 (үш) адам болу керек.

Мүдірлер Кеңесінің мүшелерінің кем дегенде үштен бір бөлігі дербес мүдірлер болу
тиіс.

Мүдірлер кеңесінің мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысымен, акционерлердің
немесе қоғам акционері болып табылмайтын басқа тұлғалардың санынан сайланады жəне
акционерлердің Жалпы жиналысымен қайта сайланады. Мүдірлер кеңесінің өкілеттіктерінің
мерзімі акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленеді.

Мүдірлер кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге
асырылады. Акционер оған жататын акциялар бойынша дауыстарды толықтай бір кандидат
үшін беруге немесе Мүдірлер кеңесінің мүшелеріне бірнеше кандидаттар арасында үлестіруге
құқылы. Мүдірлер кеңесіне сайланған деп ең көп дауыс жинаған кандидаттар есептеледі. Егер
Мүдірлер Кеңесінің мүшелеріне екі немесе одан көп кандидат бірдей дауыс санын жинаса, осы



кандидаттар қатысында қосымша дауыс беру өткізіледі. Дауыстар тең болған жағдайда
Мүдірлер Кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Мүдірлер Кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі жаңа Мүдірлер кеңесін сайлау жүзеге
асыратын акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілген сəтте аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Мүдірлер кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын аяқтауға құқылы.

Мүдірлер кеңесі мүшесінің өкілеттіктерінің əрекет етуін мерзімінен бұрын өзінің
бастамасымен тоқтатылуы Мүдірлер кеңесін жазбаша мəлімдеу негізінде жүзеге асырылады.
Мүдірлер кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері Мүдірлер кеңесінің айтылған мəлімдемені
алуы сəтінен бастап тоқтатылады.

Мүдірлер кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда
Мүдірлер кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған
кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, мұндайда Мүдірлер кеңесінің жаңа
сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы Мүдірлер кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі
аяқталғанда бірге аяқталады.

    10.5.1. Мүдірлер кеңесінің отырыстарының шешімдерін қабылдаудың тəртібі.
Мүдірлер кеңесі өзінің отырысына Мүдірлер кеңесінің сайланған мүшелерінің кем

дегенде жартысы қатысса, оған қарастырылуға ұсынылған мəселелер бойынша шешімдерді
қабылдауға құқылы.

 Егер Мүдірлер кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткілікті болмаса,
Мүдірлер кеңесі өзінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы
жиналысын шақыруға міндетті. Мүдірлер кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай
кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешімді қабылдауға құқылы.
         Мүдірлер кеңесінің əрбір мүшесі бір дауыс беру құқығына ие. Мүдірлер кеңесінің
шешімдері көпшілік дауыспен қабылданады.

 10.5.2. Мүдірлер кеңесінің отырысын шақырудың тəртібі.
Мүдірлер кеңесінің отырысы өзінің Төрағасының немесе Басқарма Төрағасының бастамасымен
немесе мыналардың талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Мүдірлер кеңесінің кез келген мүшесі;
2) қоғамның ішкі аудит қызметі;
3) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
4)  ірі акционер.

         Мүдірлер кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Мүдірлер кеңесінің Төрағасына
құрамында Мүдірлер кеңесі отырысының ұсынылатын күн тəртібі бар сəйкес жазбаша
мəлімдеме жіберу арқылы беріледі.
         Мүдірлер кеңесінің отырысын Мүдірлер кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма Төрағасы
отырысты шақыру туралы талаптың түскен күнінен кейін кем дегенде он күн ішінде шақыруы
тиіс.
         Мүдірлер кеңесінің отырыстары қажет болған жағдайда өткізіледі.

Мүдірлер кеңесінің отырысы айтылған талапты ұсынған тұлға міндетті түрде шақырылып
өткізіледі.

 Мүдірлер кеңесі отырысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша материалдар қоса
тіркелген,  отырысты өткізу туралы жазбаша мəлімдемелер отырысты өткізу күнінен кем
дегенде үш күн бұрын Мүдірлер Кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.
           10.5.3.  Мүдірлер кеңесінің отырыстарын өткізудің жəне шешім қабылдаудың тəртібі.
           Мүдірлер кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Мүдірлер кеңесінің мүшелерінің
жартысынан кем болмау тиіс.

   Мүдірлер кеңесінің əрбір мүшесі бір дауысқа ие. Қолданылып жүрген заңнамамен басқаша
қарастырылмаса, Мүдірлер кеңесінің шешімдері Мүдірлер кеңесінің отырысына қатысып
отырған Мүдірлер кеңесінің мүшелерінің көпшілік дауыстарымен қабылданады.



          Дауыстар тең болған жағдайда Мүдірлер кеңесі Төрағасының дауысы немесе Мүдірлер
кеңесінің отырысында төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
          Əдеттегі тəртіпте өткізілген Мүдірлер кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер
отырысты өткізу күнінен кейін үш күн ішінде отырыста төрағалық еткен тұлға жəне Мүдірлер
кеңесінің хатшысы жасап, қол қоятын хаттамамен рəсімделуі тиіс. Бұл хаттаманың құрамында
мыналар болу керек:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы жəне орналасқан жері;
2) отырысты өткізу күні, уақыты мен орны;
3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мəлімет;
4) отырыстың күн тəртібі;
5) дауыс беруге ұсынылған мəселелер жəне олар бойынша қорытындылар;
6) қабылданған шешімдер;
7) Мүдірлер кеңесінің шешімі бойынша басқа мəліметтер.

 Мүдірлер кеңесі өзінің мүшелері ғана қатыса алуы мүмкін өзінің жабық отырысын
өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы.
         10.5.4. Мүдірлер кеңесінің Төрағасы.
         Мүдірлер кеңесінің Төрағасы (əрі қарай – Төраға) өзінің мүшелерінің санынан, Мүдірлер
кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен, жасырын дауыс беру арқылы
сайланады.
         Мүдірлер кеңесі кез келген уақытта Мүдірлер кеңесі мүшелерінің жалпы санынан
көпшілік дауыспен Төрағаны қайта сайлауға құқылы.
         Төраға:
         - Мүдірлер кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
         - Мүдірлер кеңесінің отырыстарын шақырып, оларда төрағалық етеді жəне отырыстарда
хаттама жүргізуді ұйымдастырады.
         Мүдірлер кеңесі Төрағасы жоқ болған жағдайда оның міндеттерін Мүдірлер кеңесінің
шешімімен Мүдірлер кеңесі мүшелерінің біреуі атқарады.

10.6. Мүдірлер кеңесінің шешімдері Мүдірлер кеңесіне қарастырылуға ұсынылған
мəселелер бойынша сырттан дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттан дауыс беру Мүдірлер кеңесін шақыруға бастама беру құқығына ие тұлғалардың
бастамасымен жүргізіледі. Сырттан дауыс беруді өткізу туралы талап Мүдірлер кеңесінің
төрағасына (ол сырттан дауыс беруді өткізуден бас тартса – атқарушы органға) жазбаша түрде
ұсынылады. Бұл талапта дауыс беруге ұсынылатын, анық жəне бір мағыналы
тұжырымдалынған мəселе(лер) көрсетілу керек.

Сырттан дауыс беруді өткізуде бір нысандағы дауыс беру бюллетеньдері жəне дауыс
беруге ұсынылған мəселе(лер) бойынша материалдар дауыс беруді өткізу туралы талаптың
түскен күнінен кейін кем дегенде он күн ішінде Мүдірлер кеңесінің барлық мүшелеріне
жіберіледі (таратылады).

Бюллетень құрамында мыналар болу керек:
1) қоғамның толық атауы;
2) отырысты өткізу бастамашысы туралы мəліметтер;
3) дауыс беру бюллетеньдерін ұсынудың ақырғы күні;
4) дауыс беруге ұсынылған, анық жəне бір мағыналы тұжырымдалынған мəселе(лер);
5) "иə", "жоқ", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс берудің нұсқалары;
6) бюллетеньді толтырудың тəртібі жөнінде түсіндірулер.
Мүдірлер кеңесінің сырттан өткізілген отырысының шешімі Мүдірлер кеңесі мүшелерінен

түскен бюллетеньдер қоса тіркеліп, жазбаша түрде рəсімделінеді.

11. Басқарма
11.1. Қоғамның ағымдағы қызметінің басқарылуын атқарушы орган – Басқарма жүзеге

асырады. Оны Басқарма Төрағасы басқарады. Басқарма Төрағасы қоғамның басқа



органдарының жəне лауазымды тұлғаларының құзіретіне жатқызылатындардан басқа барлық
мəселелер бойынша шешім қабылдайды.

11.2. Өз қызметінде Қоғам Басқармасы қолданылып жүрген заңнаманы, акционерлік
қоғамның жарғысын, осы Ережелерді, сонымен қатар акционерлер жиналысымен, Қоғамның
мүдірлер кеңесімен қабылданатын шешімдерді, жарлықтарды, нұсқаулықтарды басшылыққа
алады.

11.3. Басқарма өз функцияларын атқаруда кез келген мемлекеттік жəне мемлекеттік емес
мекемелермен, кəсіпорындармен, ұйымдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен қарым-қатынас
жасауға жəне оның қызметіне байланысты мəселелерді шешуге құқылы.

11.4. Басқарма мүшелерінің саны   Мүдірлер кеңесімен  анықталады.
        11.5. Басқарма Төрағасы мүдірлер кеңесімен белгіленеді жəне келесідегі функцияларды
атқарады:

1) атқарушы органның нəтижелі жұмысын, Қоғамның қызөметін жəне акционерлер
жиналысы мен мүдірлер кеңесінің шешімдерінің орынлалуын ұйымдастырады;

2) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің, сонымен қатар құзіретінің шегінде еншілес
мекемелер мен тəуелді қоғамдарының жұмысын бағдарлайды жəне реттейді;

3) атқарушы орган мен Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің нəтижелі қызметін
бақылайды жəне қамтамасыз етеді;

4) атқарушы орган отырыстары хаттамаларының жүргізілуін ұйымдастырады жəне оларға
Қоғам акционерлерінің кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

5) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз əрекет етеді;
6) Қоғамның мүддесін қорғауға сенімхаттар береді;
7) Қоғамның бас бухгалтерін, сонымен қатар атқарушы органның мүшелерін өздігінен

тағайындайды жəне қызметінен босатады;
8) Қоғамның атқарушы органдарының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылар

көлемін белгілейді;
9) Қоғамның төлемдік құжаттарын бекітеді жəне банктік шоттар ашады;
10) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен белгіленген

тəртіпте Қоғам атынан келісім-шарттар бекітеді;
11) заңнамамен, Қоғам жарғысының ережелерімен, акционерлердің жалпы жиналысының

шешімдерімен жəне Мүдірлер кеңесінің шешімдерімен белгіленген шекте Қоғам құралдарының
пайдаланылуын басқарады;

12) Қоғам қызметкерлерінің қабылдануын, ауыстырылуын жəне қызметтен босатылуын
жүзеге асырады, оларға сыйақылар белгілейді, тəртіптік айыппұлдар салады, Қоғам
қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының жəне жалақыларға қосымша құралдардың көлемін
Қоғамның штаттық кестесіне сəйкес белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудитінің
құрамына кіретіндерден басқа қызметкерлеріне сыйақылардың мөлшерін анықтайды;

13) қоғамның қаржылық-шарушылық қызметінің орташа мерзімдік жоспарын (компания
дамуының жоспары) жасайды;

14) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің жетекшілерін жəне бас бухгалтерлерін
тағайындайды жəне қызметінен босатады;

15) заңнамамен, Қоғамның жарғысымен жəне Мүдірлер кеңесімен жүктелген басқа да
міндеттерді атқарады;

11.6.   Басқарма міндеттері:
1) Акционерлер жиналысы мен Мүдірлер кеңесінің құралдарды инвестициялау, өндірісті

дамыту, объетілердің құрылысын қадағалау, кəсіпорындармен, мекемелермен, жеке
тұлғалармен нақты мəмілелер жəне келісімдер бекіту, сонымен қатар Қоғамның басқа да
шаруашылық жəне əлеуметтік қызметіне байланысты шешімдерінің іске асуын қамтамасыз ету.

2) Қоғам қызметкерлеріне нормативті ережелермен анықталған еңбек шарттарын,
заңнамамен белгіленген минималды деңгейден кем емес жалақыларды қамтамасыз ету.



3) Бухгалтерлік есептің, статистикалық есеп-қисаптың дұрыс жүргізілуін, мемлекеттік
органдармен, акционерлер жиналысымен, мүдірлер кеңесімен талап етілетін құжаттаманың
уақытында дайындалып, ұсынылуын қамтамаыз ету.

4) Басқарманың Қоғамға деген ниеті түзу болуы тиіс.
5) Келісім бекітуде Басқарма мүшесінің жеке мүддесі болатын болса, ол аталмыш

жағдайды Басқармаға айтуы тиіс жəне дауыс беруге немесе талқылауға қатыса алмайды.
6) Басқарма мүшелері коммерциялық жəне қызметтік құпияларды сақтауға міндетті, жəне

олардың Қоғамның қызметі туралы мəліметтерді таратуға құқығы жоқ.
7) Акционерлерлердің жалпы жиналысымен жəне мүдірлер кеңесімен жүктелетін басқа да

функцияларды атқарады.
11.7. Басқарма құзіреті.
11.7.1. Басқарма Қоғам Жарғысымен жəне осы Ережелермен қарастырылған шекте жəне

шерттерде Қоғам атынан əрекет етеді.
11.7.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының жəне мүдірлер кеңесінің құзіретіне

жатқызылғандардан Қоғам қызметіне қатысты мəселелерді шешеді.
11.7.3. Басқарма Қоғамның жарғылық міндеттерінің жүзеге асырылуына ықпал ететін

шетелдік жəне халықаралық ұйымдармен іскерлік қатынастарды орнатады жəне сақтайды.
11.7.4. Басқарма Қоғамның көлемі 405 000 000 (төрт жүз бес миллион) теңгеден аспайтын

салымдарына қатысты шешімдер қабылдайды. Басқа жағдайда ондай ұсыныстарды мүдірлер
кеңесінің қарауына береді.

11.7.5. Қоғамның 405 000 000 (төрт жүз бес миллион) теңгені құрайтын қозғалмайтын
мүлкін сатуға, басқа оқшаулатуға, сатып алуға, сонымен қатар кепілге беруге (ипотека)
байланысты шешімдер қабылдайды. Басқарма Төрағасының шешімі бойынша аталмыш мəселе
бойынша жəне төмен пайыз бойынша шешімдер əріптесе қабылданады.

11.7.6. Қоғамның 405 000 000 (төрт жүз бес миллион) теңгеден асатын қозғалмайтын
мүлкін сатуға, басқа оқшаулатуға, сатып алуға, сонымен қатар кепілге беруге (ипотека)
байланысты мəселелерді мүдірлер кеңесінің қарауына береді.

11.7.7. Осы Ережелермен жəне мүдірлер кеңесінің шешімдерімен белгіленген шекте
қоғамның ағымдағы қызметін қамтамасыз ету үшін оның материалдық жəне материалдық емес
активтерін басқарады.

11.7.8. Қоғамның бухгалтерлік есебі мен есеп-қисаптарының жүргізілуін, жылдық жəне
жылдық бухгалтерлік есебінің, соның ішінде кірістер мен шығындар, табыстың реттелуі, соның
ішінде үлесақылардың реттелуі жəне Қоғам шығындары туралы есептердің дайындалуын жəне
мүдірлер жиналысы мен мүдірлер кеңесінің бекітуіне ұсынылуын ұйымдастырады.

11.7.9. Төмендегілерге қатысты мəселелерді шешеді:
-қоғамға тауар жеткізушілер мен қызмет көрсетушілермен жəне өнімін

пайдаланушылармен қарым-қатынас, олармен келісім бойынша бағалар, тарифтер, делдалдық
құралдар көлемін анықтау;

-Қоғам мүлкінің сақтандырылуы;
-Қоғамның материалдық-техникалық жабдықталуы, оның қызметі мен өнімінің өтуін

қамтамасыз ету;
-Қоғамның сыртқы экономикалық қызметінің жүзеге асырылуы;
-Қоғам қызметкерлерінің санын есепке алу, оларға сыйақылар жəне айыппұлдар белгілеу;
-Қоғамның өндіріс орындарының, жабдықтарының, материалдық жəне ақшалық

құндылықтар қозғалысының бақылануы;
11.8. Басқарма мүшелерінің жауапкершіліктері
11.8.1. Басқарма мүшелері өздерінің қызметтік міндеттерін ақылмен жəне абыроймен

атқаруға, Қоғам мүддесіне қарай əрекет етуге міндетті. Олар Қоғамның кез келген құпия
мəліметтерін, коммерциялық жəне өндірістік құпияларын таратпауға міндетті.  Құпиялылықты
сақтау міндеті Басқарма мүшелігінен шыққанан кейін 2 жыл сақталады.

11.8.2. Басқарма мүшелерінің мүдірлер кеңесінің келісімінсіз өз атынан немесе басқа
тұлғаның атынан Қоғам қызметіне ұқсас коммерциялық қызметпен айналысуға құқығы жоқ.



Сонымен қатар, олардың мүдірлер кеңесінің келісімінсіз басқа қоғамның (серіктестіктің)
Басқарма мүшесі, басқарушысы немесе қатысушысы болуға құқығы жоқ.

11.8.3. Басқарма мүшелері басқа негіздер мен жауапкершілік көлемдері заңмен
белгіленген болмаса Қоғам алдында белгілі бір əрекетімен (əрекетсіздігімен) келтірген зияны
үшін жауапты болып табылады. Қоғамды шығынға ұшыратқан шешімге қарсы дауыс берген
немесе ол қабылданғанда дауыс беруге қатыспаған Басқарма мүшелері аталмыш шығын үшін
жауап бермейді.

11.8.4. Басқарма мүшелерінің жауапкершіліктерінің негіздері мен көлемдерін анықтағанда
іскер айналымның қарапайым шарттары мен іс үшін маңызы бар басқа да жағдайлар ескерілуі
тиіс.

11.8.5. Қызметтік міндеттердің бұзылуы туралы болжамдар туғанда Басқарма мүшесі өз
қызметтерін тиісті деңгейде атқарғанын жəне шығын тудырған əрекеттер Жалпы жиналыстың
орындалуға міндетті шешімінің салдары болғанын дəлелдейтін мəліметтер келтіруі тиіс.

11.9. Басқарма жұмысының тəртібі, Басқарма мүшелерінің өкілдіктерінің бөлінісі
Басқарма туралы Ережелермен реттеледі.

12. Ішкі аудит қызметі
12.1. Қоғамның қыржылық-шаруашылық қызметін бақылау мақсатында ішкі аудит қызметі

құрылуы мүмкін.
Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері мүдірлер кеңесінің немесе қоғамның атқарушы

органының құрамына сайлана алмайды.
Ішкі аудит қызметі мүдірлер кеңесіне тікелей бағынады жəне өз жұмысы туралы есеп

береді.
13. Қоғамның ақпаратты ашуы

13.1. Қоғам акционерлер мүддесіне қатысы бар кез келген ақпарат туралы акционерлерді
мəлімдеуге міндетті.

Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп мыналар танылады:
1) Акционерлердің жалпы жиналысымен жəне Мүдірлер кеңесімен қабылданған шешімдер,

қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
2) қоғамның акциялар немесе басқа құнды қағаздар шығаруы, қоғамның құнды қағаздарын

орналастыру туралы есептерің, қоғамның құнды қағаздары жоюдың қортындылары туралы
есептердің өкілетті органдармен бекітілуі, қоғамның құнды қағаздары құнының өкілетті
органмен жойылуы;

3) қоғамның ірі немесе мүддеге сай келісімдер бекітуі;
4) қоғамның меншік капиталының жиырма бес немесе одан артық пайызын құрайтын қарыз

алуы;
5)  қоғамның белгілі бір қызметтерді жүзеге асыруға лицензия алуы,  белгілі бір қызметті

жүзеге асыруға бұрын алынған лицензиялардың уақытша немесе мүлдем тоқтатылуы;
6) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
7) қоғам мүлкінің тəркіленуі;
8) теңгерімдік құны қоғамның жалпы активтерінің он немесе одан артық пайызын құрайтын

қоғам мүлкінің жойылуына əкелген төтенше жағдай сипатындағы жағдайлардың тууы
9) қоғамның немесе оның лауазымды тұлғаларының əкімшілік жауапқа тартылуы;
10) қоғамды күштеп қайта құру туралы шешімдер;
11) қоғам жарғысына сəйкес акционерлердің мүддесіне қатысы бар кез келген ақпарат.

13.1.2. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысы бар қоғам қызметі туралы ақпаратты
ұсыну Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына жəне қоғам
жарғысына сəйкес бұраралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асырылады “Казахстанская
правда” газеттері немесе WEB-сайтта www.bi-group.kz.

13.2. Акционер талабы бойынша қоғам оған Қазақстан Республикасының «Акционерлік
қоғамдар туралы» заңында қарастырылған құжаттардың көшірмесін ұсынуға міндетті.



13.3. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде
сұрау салады. Ондай сұрау қоғамның кіретін құжаттарының жорналында тіркелуі тиіс. Қоғам
талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмесін) он күн ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмесін беруге төленетін құрал мөлшері қоғаммен белгіленеді жəне ол
мөлшер құжаттардың көшірмесін жасауға кеткен шығын бағасынан жəне акционерге жеткізуге
кеткен шығын бағасынан аспауы қажет.

13.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке жəне заңды тұлғалар
олардың аффилиирлену сəтінен жеті күн ішінде қоғамға өз аффилиирленген тұлғалары туралы
ақпарат беруге міндетті.

13.5. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін өкілетті органға белгіленген
тəртіпте ұсынуға міндетті.

13.6. Қоғам акционерлері жəне лауазымды тұлғалары аффилиирленген тұлғалары туралы
ақпаратты өкілетті органның сұрауы бойынша Қазақстан Республикасының қолданылып
жүрген заңнамасына сəйкес ұсынады.

14. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы жəне таратылуы
14.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен немесе Қазақстан

Респуликасының заңнамасымен қарастырылған басқа да негіздермен қайта ұйымдастырылуы
жəне таратылуы мүмкін.

14.2. Қоғамның қайта ұйымдастырылуының жəне таратылуының тəртібі Заңмен жəне
Қазақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық актілерімен реттеледі.

15. Қортынды ережелер
15.1. Осы Жарғымен реттелмеген мəселелер бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының

нормативті құқықтық актілерін жəне қоғамның ішкі нормативті құжаттарды басшылыққа
алады.

15.2. Осы Жарғы заңнамамен белгіленген тəртіпте мемлекеттік тіркелу сəтінен бастап
күшіне енеді.

Басқарма төрағасы                                                             Рахимбаев А.Ж.
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