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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Устав является основой деятельности акционерного общества 

«Казахстан Кагазы» (далее по тексту - Общество), функционирующего на основании 
Гражданского Кодекса Республики Казахстан, иного действующего законодательства 
Республики Казахстан и настоящего Устава. 

1.2. Наименование Общества: 
• на казахском языке: полное наименование – «Қазақстан Қағазы» акционерлік қоғамы; 

сокращенное наименование – «Қазақстан Қағазы» АҚ; 
• на русском языке: полное наименование – Акционерное общество « Казахстан Кагазы» 

сокращенное наименование – АО «Казахстан Кагазы». 
1.3. Местонахождение Общества (юридический адрес): Республика Казахстан, 040905, 

Алматинская обл. Карасайский р-н с. Абай. 
1.4. Срок деятельности Общества не ограничен. 

 
Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

2.1. Акционерное общество «Казахстан Кагазы» (далее в настоящем Уставе - Общество), 
создано в результате перерегистрации Закрытого акционерного общества «Казахстан Кагазы» в 
связи с внесением изменений в свои учредительные документы в соответствии с нормами, 
предусмотренными Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики 
Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах» и другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, действующими на территории 
Республики Казахстан.    

Акционерное общество «Казахстан Кагазы» является правопреемником всех прав и 
обязательств, включая и оспариваемые, Закрытого акционерного общества «Казахстан Кагазы», 
перерегистрированного Управлением юстиции Алматинской области 12 апреля 2002 года.  

2.2. Общество имеет печать, с указанием своего наименования, самостоятельный баланс, 
банковские счета. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которых 
регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

2.3. Деятельность Общества регулируется законодательством Республики Казахстан, 
настоящим Уставом Общества. 

2.4. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, 
ответчиком и третьим лицом в суде. 

2.5. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего акционера и 
действует на основе полной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости. 
Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 
соответствии с целями своей деятельности.  

2.6. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, 
включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности. 

2.7. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства на территории 
Республики Казахстан и за границей, а также хозяйственные товарищества совместно с 
другими лицами и дочерние хозяйственные товарищества. Руководство деятельностью 
филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель 
филиала и руководитель представительства действует на основании доверенности, полученной 
от Общества. 

2.8. Общество имеет право строить, приобретать, брать и сдавать в наем необходимые 
для осуществления своей деятельности помещения, землю, а также всякого рода движимое и 
недвижимое имущество. 

2.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего 
имущества. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам общества и несут 
ответственность за убытки Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество не отвечает по 
обязательствам Акционеров. 
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2.10. Акционерам Общества вся информация о деятельности Общества, доводится путем 
опубликования ее в средствах массовой информации или путем направления персональных 
уведомлений в установленном Уставом и законодательством Республики Казахстан порядке. 
 

Статья 3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
3.1. Целью деятельности Общества является получение  дохода. 
3.2. Предметом деятельности Общества является: 
1) производство бумажной продукции; 
2) внедрение научно-технических разработок в области бумажной промышленности; 
3) арендные, субарендные и лизинговые операции; 
4) проведение торгово-закупочных и заготовительных операций на договорной основе с 

предприятиями, организациями, кооперативами и отдельными гражданами; 
5) организация, создание и развитие производства продукции, товаров народного 

потребления, продуктов питания; 
6) осуществление связей с общественностью (паблик рилейшнз); 
7) производство видеофильмов, рекламных и презентативных видеороликов и другой 

собственной продукции; 
8) оказание методической, посреднической и рекламной помощи и маркетинга 

предприятиям Республики Казахстан и зарубежным предприятиям, организациям, 
кооперативам и частным лицам; 

9) разработка и участие в развитии новых форм внешнеэкономической деятельности; 
10) экспорт произведенной продукции, работ, услуг, в том числе  результате совместной 

другими юридическими лицами; 
11) создание в установленном порядке совместных предприятий как на территории 

Республики Казахстан, так и за ее пределами; 
12) справочно-информационное обслуживание; 
13) проведение маркетинговых и социологических исследований; 
14) строительство и открытие собственных магазинов; 
15) осуществление коммерческой деятельности и экспортно-импортных операций по 

приобретению и реализации продукции и товаров народного потребления; 
16) проведение выставок, выставок - продаж, аукционов собственной продукции и 

продукции организаций Республики Казахстан и зарубежных организаций, состоящих в 
договорных отношениях; 

17) организация и ведение торговых операций, в том числе за валюту, оптовых и 
розничных, в том числе комиссионных; 

18) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан; 

19)  операции и работа с недвижимостью; 
20) установление и расширение экономических, научно-технических и культурных 

связей с другими государствами, международными организациями и компаниями; 
21) разработка и поэтапная реализация программ по развитию бизнеса и торговли; 
22) разработка и приобретение новейших технологий, установление деловых связей с 

зарубежными партнерами; 
23) консалтинговые услуги по организационным, финансово - экономическим и 

правовым вопросам; 
24) организация спортивно-оздоровительной работы; 
25) транспортное обслуживание (перевозка сырья, людей и товаров); 
26) иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики 

Казахстан. 
3.3. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо 

получение лицензии или разрешения уполномоченного государственного органа, возникает с 
момента получения такой лицензии или разрешения уполномоченного государственного органа 
и прекращается в момент ее изъятия, истечения срока действия или признания 
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недействительной (ным) в установленном действующим законодательством Республики 
Казахстан порядке. 
 

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
4.1. Акционеры Общества имеют право: 

• участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества; 

• получать дивиденды; 
• получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью Общества, в порядке, определенном Решением акционера Общества или 
настоящим Уставом Общества; 

• получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его 
право собственности на ценные бумаги; 

• оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 
• обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в 
Общество; 

• на часть имущества при ликвидации Общества; 
• преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых 

в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом Общества. 
4.2. Акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, также имеет право 

участвовать в управлении Обществом, если: 
• единственный акционер Общества, владеющий 100% голосующих акций Общества, 

рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, 
владеющего привилегированными акциями; 

• единственный акционер Общества, владеющий 100% голосующих акций Общества, 
рассматривает вопрос и реорганизации либо ликвидации Общества; 

• дивиденд по привилегированным акциям не выплачен в полном размере в течение трех 
месяцев со дня истечения срока, установленного для его оплаты.  
4.3. Не допускаются ограничения прав акционера, установленных Уставом Общества. 
4.4. Акционеры Общества обязаны: 

• оплатить акции; 
• в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, 

принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения 
реестров держателей акций Общества; 

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

• исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества. 
4.5. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения 

Акционерами требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.4. настоящей статьи. 
4.6. Порядок реализации прав Акционеров Общества на преимущественную покупку 

ценных бумаг Общества устанавливается уполномоченным органом государства, 
осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг. 

 
5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 

 
5.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные 

акции. Количество привилегированных акций общества не должно превышать 25 (Двадцать 
пять) процентов от общего количества его объявленных акций.  

Акции выпускаются в бездокументарной форме. 
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5.2. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, 
размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики 
Казахстан о рынке ценных бумаг. 

5.3. 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. 

5.4. Акционеры собственники привилегированных акций имеют преимущественное 
право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее 
определенном гарантированном размере. 

5.5. 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. 

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

5.6. При выпуске и размещении Обществом привилегированных акций, 
гарантированный размер дивиденда за одну привилегированную акцию составит 20 (Двадцать) 
тенге и должен быть выплачен в течение пяти месяцев по окончании финансового года.  

5.7. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и представление отчета 
об итогах размещения акций Общества осуществляется в сроки и порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан и уполномоченным органом. 

5.8. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества  
осуществляется независимым регистратором, в соответствии с законодательством о рынке 
ценных бумаг. 

5.9. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

5.10. Вопросы о залоге акций регулируются действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

 
Статья 6.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

6.1. Органами управления Общества являются: 
1) высший орган - Общее собрание акционеров;  
2) орган управления - Совет директоров Общества; 
3) единоличный исполнительный орган – Генеральный Директор; 

6.2. Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 
 

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
7.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество 

обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания 
акционеров являются внеочередными. 

7.2. В том случае, если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному 
акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным 
настоящем Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, 
принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при 
условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные 
привилегированными акциями. 

7.3. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая 
отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за 
истекший финансовый год 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 его компетенции. 
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7.4. 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. 

7.5. Порядок подготовки и проведения годового, внеочередного и повторного Общего 
собрания акционеров, предоставление  информации о его  проведении  и определении кворума 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, при 
этом каждый Акционер при голосовании на нем имеет число голосов, равное числу 
принадлежащих ему голосующих Акций.  

7.6. На Общем собрании акционеров могут присутствовать иные лица, по приглашению 
Совета Директоров Общества, если иное не определено Общим собранием акционеров 
Общества. 

7.7. Правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю 
деятельность Общества, утверждаемыми Советом директоров либо непосредственно решением 
Общего собрания акционеров, определяется рабочий порядок его проведения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. 

7.8. При голосовании по вопросу избрания Председателя, Секретаря Общего собрания 
акционеров решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, 
имеющих право голоса. 

7.9. 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; 
3) добровольная реорганизация или ликвидация общества; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или 

изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества; 
5) определение количественного состава, 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 по итогам года в расчете на одну простую Акцию Общества; 

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Казахстан; 

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 действующим законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

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) введение и аннулирование "золотой акции"; 
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17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено действующим 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров. 

7.10. Решения Общего собрания акционеров по вопросам,  указанным в подпунктах 1-3 
пункта 7.9 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего 
числа голосующих акций Общества. 

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

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

7.13. 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. Порядок принятия 
решений посредством заочного голосования определяется действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

7.17. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, 
должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

7.13. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов 
Общества по вопросам, относящимся к деятельности Общества. 
 

Статья 8. ПОРЯДОК СОЗЫВА СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
8.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. 
8.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе: 
1)   Совета директоров; 
2)   Крупного акционера. 
8.3. 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. 
8.4. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет 

Общество, за исключением случаев, установленных действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

8.5. 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 
настоящим Законом. 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. 

8.6. 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. 

8.7. 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. 
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8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании 
акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных 
реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть 
установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания. Сведения, которые 
должны быть включены в список акционеров, устанавливаются уполномоченным органом 
государства, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг. 

8.9. В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, 
имеющих право принимать участие на Общем собрании акционеров и голосовать на нем, 
произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия на 
Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть 
представлены документы, подтверждающие право собственности на акции. 

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

8.11. Акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем 
проведении Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров. 

8.12. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано 
в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера (владельца "золотой 
акции") посредством направления ему письменного сообщения. Отсчет сроков производится с 
даты публикации объявления в средствах массовой информации либо даты направления 
акционерам (владельцу «Золотовой акции») в виде письменных сообщений.  

8.13. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно 
содержать: 

1)   полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества; 
2)   сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества; 
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 Общества; 

5)   повестку дня Общего собрания акционеров Общества; 
6)   порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам 

повестки дня; 
8.14. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не 

ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального 
(несостоявшегося) Общего собрания акционеров. 

8.15. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и 
несостоявшееся Общее собрание акционеров. 

8.16.Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от 
повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров. 

8.17. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и 
должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, 
выносимых на обсуждение. 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 акционеров. 
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8.18. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет 
директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. 

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

8.20. 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. При принятии решения Общим собранием акционеров 
посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть 
изменена и (или) дополнена. 

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

8.22.Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны 
содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по 
данным вопросам. 

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

1)   фамилию, имя, а также по желанию - отчество; 
2)   сведения об образовании; 
3)   сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; 
4)   иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов. 
8.24. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 

должны включать: 
1)   годовую финансовую отчетность Общества; 
2)   аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности; 
3)   предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода 

общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую 
акцию Общества; 
4)   иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров. 

8.25. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть 
готовы для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения 
собрания. 

8.26. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для 
участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список 
акционеров, имеющих право участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 
пятьюдесятью и более процентами голосующих Акций Общества. 

8.27. 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; 

8.28. 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.  

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

Статья 9. ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
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9.1. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляется секретарем 
Общего собрания акционеров. 
 

Статья 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
10.1. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по 

рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Генеральный директор 
Общества не имеет право выступать в качестве представителя акционеров на Общем собрании 
акционеров. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. 

10.2. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и 
голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности 
от имени акционера или представлять его интересы. 
 

Статья 11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
11.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными 
документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо 
непосредственно решением Общего собрания акционеров. 

11.2. 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. 
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при 
определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. 

11.3. Если решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на 
нем могут присутствовать без приглашения иные лица, то право таких лиц выступать на Общем 
собрании акционеров устанавливается уставом общества или решением Общего собрания 
акционеров. 

11.4. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии 
кворума. 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. 

11.5. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя и Секретаря собрания 
и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).           

11.6. 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. 

11.7. 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. 

11.8. 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. 

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

11.10. Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в 
протоколе Общего собрания акционеров. 
 

Статья 12. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ 

12.1. По всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров решения 
принимаются в порядке, установленным настоящим Уставом.  
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12.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна 
акция - один голос", за исключением следующих случаев: 

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 Собрания. 
12.3. 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. 

12.4. 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. 
12.5. 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 . 

12.6. 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. 
 

Статья 13. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
13.1. По итогам голосования секретарь Общего собрания составляет и подписывает 

протокол об итогах голосования. 
13.2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу 

секретарь Общего собрания обязан внести в протокол соответствующую запись. 
13.3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные 

бюллетени для очного тайного 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. 

13.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего 
собрания акционеров. 

13.5. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого 
проводилось голосование. 

13.6. Итоги голосования Общего собрания акционеров доводятся до сведения 
акционеров посредством опубликования их в печатном издании - газета «Казахстанская 
правда» и/или газета «Егемен Казахстан», или направления письменного уведомления каждому 
акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров. 

13.7. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в 
течение трех рабочих дней после закрытия собрания. 

13.8. В протоколе указываются: 
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества; 
2) дата, время и место проведения собрания; 
3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании 
акционеров; 
4) кворум Общего собрания акционеров; 
5) повестка дня Общего собрания акционеров; 
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6) порядок голосования на Общем собрании акционеров; 
7) Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров; 
8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; 
9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня, поставленному на 
голосование; 
10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 
11) решения, принятые Общим собранием акционеров. 

13.9. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию: 
1) Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров; 
2) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и 
участвовавшими в Общем собрании акционеров. В случае невозможности подписания 
протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на 
основании выданной ему доверенности. 

13.10. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 13.9. настоящей статьи, 
с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив 
письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу. 

13.11. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах 
голосования, доверенностями на право участия и голосования, 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 14.  СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим 
законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров. 

14.2. 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 Общества 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) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 

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

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 
8) избрание лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, 

определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий; 
9) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования 

лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа; 
10) определение размера оплаты услуг оценщика и Аудитора (аудиторской 

организации); 
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 

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

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

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 
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14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других 
организаций; 

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; 

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 настоящим Уставом Общества, не относящиеся к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

14.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут 
быть переданы для решения исполнительному органу. 

14.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в 
соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а 
также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров. 

14.5. Решения, принимаемые Советом директоров, подлежат согласованию с владельцем 
"золотой акции". 
 

Статья 15. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
15.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. 
15.2. 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 настоящим Уставом. 
15.3. 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. 

15.4. 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. 

15.5. Генеральный директор Общества может быть членом Совета Директоров. Директор 
Общества не может быть избран Председателем Совета директоров. 

15.6. Совет директоров избирается в количестве  трех человек. 
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, 
устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. 

15.7. Срок полномочий Совета директоров устанавливается три года. Срок полномочий 
Совета директоров истекает на момент проведения Общего Собрания Акционеров, на котором 
проходит избрание нового Совета директоров. 

15.8. Общее Собрание Акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или 
отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета 
директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета 
директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения 
указанного уведомления. 

15.9. В случае досрочного  прекращения  полномочий члена Совета директоров избрание 
нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных 
на Общем собрании акционеров, при этом полномочия избранного члена Совета директоров 
истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом. 



 14

15.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться 
неограниченное число раз. 

15.11. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством 
голосов от общего числа членов Совета Директоров   тайным голосованием, Совет директоров 
вправе в любое время переизбрать Председателя. 

15.12. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его 
заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества. В случае 
отсутствия  председателя  Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета 
директоров по решению Совета директоров. 

15.13. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его 
Председателя или исполнительного органа либо по требованию: 
1) любого члена Совета директоров; 
2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
3) крупного Акционера. 

15.14. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю 
Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, 
содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. 

15.15. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор 
вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать 
заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано 
Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня 
поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным 
приглашением лица, предъявившего указанное требование. 

15.16.Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с 
приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены 
членам Совета директоров и владельцу "золотой акции" не позднее, чем за три дня до даты 
проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно 
содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. 

15.17. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о 
невозможности его участия в заседании Совета директоров. 

15.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров считается соблюденным при 
присутствии на заседании не менее двух членов Совета Директоров от общего числа членов 
Совета директоров. 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. 

15.19.  Каждый член Совета директоров имеет один голос.  
15.20. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета 
директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является 
решающим. 

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

15.22. Заседания Совета директоров проводятся в очном порядке. Решения Совета 
директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который 
должен быть составлен и подписан Председателем или 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. 

15.23. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, хранятся 
в архиве Общества. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров 
обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров, для ознакомления и (или) 
выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью уполномоченного работника 
Общества и оттиском печати Общества. 
 

Статья 16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 
16.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным 

исполнительным органом – Генеральным директором Общества.  
16.2. Генеральный директор Общества вправе принимать решения по любым вопросам 

деятельности Общества, не отнесенные настоящим Уставом или действующим 
законодательством Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц 
Общества. 

16.3. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего Собрания Акционеров и 
Совета Директоров.  

16.4. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия: 
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, 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; 

5) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями Общего 
Собрания Акционеров. 
 16.5. На основании приказа Генерального директора назначается Управляющий 
директор, который вправе осуществлять следующие функции:  

-  обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ; 
- организует подготовку и выполнение решений Генерального директора, Совета 

директоров, Общего собрания акционеров, представляет Генеральному директору отчеты о 
выполнении, несет ответственность за охрану труда и технику безопасности в Обществе 

- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах 
полномочий, предоставляемых Генеральным директором; 

- заключает от имени Общества договоры (контракты) и обеспечивает их выполнение; 
- открывает в банках расчетные и иные счета; 
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения трудовым коллективом 

Общества; 
- осуществляет права приема и увольнения работников Общества; 
- выдает доверенности на право представлять Общество; 
- в рамках текущей деятельности подписывает от имени Общества документы в 

отношениях с третьими лицами.  
 

Статья 16. КРУПНАЯ СДЕЛКА ОБЩЕСТВА 
16.1. 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 
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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. 
16.2. 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. 

16.3. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, 
определяется в соответствии с действующим законодательным актом Республики Казахстан об 
оценочной деятельности. 

16.4. 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. 

16.5. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом 
директоров. В целях информирования кредиторов и акционеров Общество обязано в течение 
пяти рабочих дней после принятии Советом директоров решения о заключении Обществом 
крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой 
информации сообщение о сделке. 

16.6. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупно сделки, принятым 
в порядке, установленном настоящим Законом и уставом Общества, акционер вправе 
потребовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном 
действующим законодательством Республики Казахстан. 
 

Статья 17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТСНОТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА 
17.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, 

отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности. 

17.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 
Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета. 

17.3. Генеральный директор 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, Генеральный директор представляет Общему 
Собрания Акционеров аудиторский отчет. 

17.4. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Годовая финансовая 
отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 
тридцать дней до даты проведения годового Общего Собрания Акционеров. 

17.5. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества 
производится на годовом Общем Собрании Акционеров. 

17.6. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации 
годовой бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и 
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расходах в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно 
опубликовать иную финансовую отчетность. 

17.7. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит 
Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора 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 
информацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.  

17.8. Если Генеральный директор Общества уклоняется от проведения аудита Общества, 
аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица. 
 

Статья 18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ 
18.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о 

деятельности общества, затрагивающую интересы акционеров общества.  
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;  
10) решения о принудительной реорганизации общества;  
11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с 

уставом общества.  
Информация о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров 

предоставляет Директором Общества в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения 
письменного заявления акционера о предоставлении данной информации путем опубликования 
данной информации в газете «Казахстанская правда». 

18.3. 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 общества; 

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

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; 
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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. 

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

18.3.2. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, 
представляемых этими лицами и/или регистратором Общества (только в отношении лиц, 
являющихся крупными акционерами Общества). 

18.3.3. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества 
информации об их аффилиированных лицах: 

Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию в отношении себя 
и своих аффилиированных лиц путем заполнения анкеты аффилиированного лица в течение 
семи календарных дней со дня возникновения аффилиированности с Обществом.  

В случае каких-либо изменений и/или дополнений в ранее предоставленных данных в 
отношении себя и/или своих аффилиированных лиц, акционеры и должностные лица в течение 
семи календарных дней со дня наступления соответствующего изменения и/или дополнения 
обязаны предоставить Обществу анкету аффилиированного лица с обновленной информацией. 

Типовая форма анкеты аффилиированного лица утверждается приказом Директора.      
18.3.4. Общество предоставляет Уполномоченному органу список своих 

аффилиированных лиц в порядке и сроки, установленные законодательством Республики 
Казахстан.  

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

18.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению 
Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного 
органа Общества. 
 

Статья 19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
19.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации или 

ликвидации Общества. 
19.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики 
Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики 
Казахстан. 

19.3. 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. 

19.4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации 
Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не 
предусмотрено  действующим законодательством Республики Казахстан. 

19.5. Решением суда или Общего Собрания Акционеров о ликвидации Общества 
назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по 
управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых 
определен действующим законодательством Республики Казахстан. При добровольной 
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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. 

19.6. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его 
кредиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. При 
ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат 
аннулированию в порядке, установленном действующим законодательством Республики 
Казахстан.  

19.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в 
порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан. 

19.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою 
деятельность момента внесения записи об этом в государственный  регистр юридических лиц. 
 
 
 
 
Лицо, уполномоченное  
подписать Устав         Арип Максат Аскерулы 
 
        ___________________________________ 
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1-бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
1.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының өзге 
қолданыстағы заңнамасына жəне осы Жарғыға сəйкес əрекет ететін «Қазақстан Қағазы» акционерлік 
қоғамының (əрі қарай мəтін бойынша – Қоғам) негізгі қызметі болып табылады. 
1.2 Қоғамның атауы: 
қазақ тілінде: - толық атауы «Қазақстан Қағазы» акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы – «Қазақстан 
Қағазы» АҚ; 
орыс тілінде: толық атауы – акционерное общество «Казахстан Кагазы», қысқартылған атауы – АО 
«Казахстан Кагазы». 
1.3 Қоғамның орналасқан жері (заңды мекен-жайы): Қазақстан Республикасы, 040905, Алматы 
облысы,Қарасай ауданы, а.Абай. 
1.4 Қоғамның қызмет ету мерзімі шектеусіз. 

 
2-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МƏРТЕБЕСІ 

2.1  «Қазақстан Қағазы» жабық акционерлік қоғамы «Қазақстан Қағазы»  Акционерлік қоғамы болып  
атауының өзгеруіне байланысты (осы Жарғыда əрі қарай-Қоғам), сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының Азаматтық  кодексімен, Қазақстан Республикасының 13-мамыр 2003 жылғы №415-ІІ 
«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен жəне Қазақстан Республикасының аумағында əрекет ететін өзге 
де  заң шығарушы жəне нормативтік құқықтық актілермен  қарастырылған нормаларға сəйкес  құрылтай 
құжаттарына өзгертулер енгізуге байланысты қайта  
 «Қазақстан қағазы» Акционерлік қоғамы Алматы облысының Əділет басқармасымен 12-сəуір 2002 жылы  
қайта тіркелген "Қазақстан Қағазы"  Жабық акционерлік қоғамының дауланатындарын қоса есептегенде 
барлық құқықтары мен  міндеттемелерінің құқылы мирасқоры болып табылады 
2.2. Қоғамның өзінің атауы көрсетілген мөрі, дербес балансы, банктік шоттары болады. Қоғамның үлгілері 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген өзінің тауарлық белгісі жəне 
белгілемесі болады.  
2.3 Қоғамның қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына жəне Қоғамның осы 
Жарғысына сəйкес реттеледі. 
2.4 Қоғам өзінің атынан  кез келген мəмілелерді жасауға, мүліктік жəне жеке мүліктік емес құқықтарды 
сатып алуға, міндеттемелерді жүктеуге, сот алдында талапкер жəне жауапкер ретінде əрекет етеуге құқылы.  
2.5 Қоғам өзінің акционерінен оқшауланған мүліктерге ие болады жəне  толық дербестілік, өзін-өзі 
қаржыландыру, өзін-өзі өтеу негізінде əрекет етеді. Қоғам өзінің қызмет ету мақсаттарына сəйкес өзінің 
мүліктері бойынша билік жүргізеді, иелік етеді жəне оларды қолданады. 
2.6 Қоғам дербес сыртқы экономикалық қызметтерді, оның қызметіне қажетті экспортты жəне импортты 
операцияларды жүзеге асыруға құқылы. 
2.7 Қоғам өзінің филиалдарын жəне өкілдіктерін Қазақстан Республикасының аумағында жəне шетелде, 
сонымен қатар басқа тұлғалармен жəне еншілес шаруашылық серіктестіктермен бірігіп басқа шаруашылық 
серіктестіктерін құруға құқылы. 
2.8 Қоғам  өзінің қызметтері үшін қажетті бөлмелерді, жерді, сонымен қатар жылжымайтын жəне 
жылжымалы мүліктерді салуға, сатып алуға, жалға алуға жəне жалға өткізуге құқылы. 
2.9 Қоғам өзінің міндеттеріне өз мүліктері шегінде жауап береді. Қоғам акционерлері  қоғамның 
міндеттемелері бойынша  жауап бермейді жəне Қоғамның шығындарына оларға тиесілі акциялар шегінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жауап береді. Қоғам акционерлердің міндеттеріне 
жауапты емес. 
2.10 Қоғам акционерлеріне Қоғамның қызметі туралы барлық ақпарат  оны бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау немесе Жарғымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған 
тəртіпте жеке хабарламаларды жіберу арқылы жүзеге асырылады. 
 

3-бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, МƏНІ 
3.1 Қоғам қызметінің мақсаты кіріс алу болып табылады. 
3.2 Қоғам қызметінің негізгі түрлері болып табылады: 
• жалпы құрылыс, құрылыс-жинақтау, жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүзеге асыру, құрылыс 
материалдарын өндіру жəне сату; 
• ауыл шаруашылық өнімдерін дайындау, өңдеу жəне сату; 
• жылжымайтын мүліктермен байланысты операциялар (жалға беру, сату); 



• мейрамхана бизнесі; 
• халық тұтанытаны тауарларды, өқндірістік-техникалық тұрғыдағы тауарларды жəне тағамдық өнімдерді 
өндіру; 
• жаңа технологияларды жəне өндірістерді, жобалау-сметалық құжаттамаларды, ноу-хау əзірлеу жəне 
ендіру; 
• ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-құрылымдық əзірлемелер, сату, ноу-хау, ғылым жəне техника 
саласындағы технологиялар; 
• маркетинг, консалтинг; 
• жарнамалық-ақпараттық қызметтер; 
• дүкендер, соның ішінде супермаркеттерді ашу; 
• сауда-саттық қызметтер; 
• өндірістік-техникалық тұрғыдағы өнімдерді, шикізаттарды, ауыл шаруашылық өнімдерін, тағамдық 
өнімдерді көтермелеп жəне бөлшектеп сатылуын ұйымдастыру жəне жүргізу, тауарлық алмасу жəне əртүрлі 
тауарлық түрлерімен, өнімдермен, автокөлік құралдарымен, механизмдермен делдалдық операциялар; 
• делдалдық, қамтамасыз ету, маклерлік қызметтерғ бартерлік жəне лизингтік операциялар; 
• екіншілей шикізаттарды жəне өндіріс қалдықтарын дайындау, өңдеу жəне сату; 
• эскпортты-импортты операцияларды, халықаралық банкілер арқылы қаржылық операцияларды жүзеге 
асыру; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге қызметтер. 
3.3 Қоғамның уəкілетті мемлекеттік органнан тиісті лицензияларды немесе рұқсаттарды алуды талап ететін  
құқықтық қабілеті  осындай лицензияны немесе рұсқатты уəкілетті мемлекеттік органнан алған мерзімнен 
бастап туындайды жəне оның мерзімі алып қойған жағдайларда, мерзімі аяқталған немесе Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тəртіпте жарамсыз деп танылған жағдайда 
аяқталады. 
 

4-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖƏНЕ МІНДЕТТЕРІ 
4.1 Қоғам Акционерлері құқылы: 
• Осы Жарғымен жəне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тəртіпте 
Қоғамды басқаруға қатысуға; 
• Дивидендтер алуға; 
• Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғам акционерінің Шешімімен немесе 
Қоғамның осы Жарғысымен белгіленген тəртіпте Қоғамның қаржы есептемесімен танысуға; 
• Бағалы қағаздарға деген меншік құқығын растайтын үзінді жазбаны тіркеушіден немесе номиналды 
ұстаушыдан алуға; 
• Сот тəртібімен Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді даулауға; 
• Қоғамның қызметі туралы жазбаша сұрауға жəне сұрау Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күннің 
ішінде дəлелді жауаптар алуға; 
• Қоғам тараған жағдайда мүлкінің бір бөлігін алуға; 
• Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тəртіпте Қоғамның акцияларын 
немесе акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқығына ие. 
4.2 Қоғамның артықшылық акцияларына ие акционер құқылы: 
• Қоғамды басқаруға қатысуға, егер: 
• Қоғамның дауыс беруші акцияларының 100 пайызына ие Қоғамның дара акционері шешімі 
артықшылық акцияларына ие акционер құқығын шектейтін  мəселені қарастырса; 
• Қоғамның дауыс беруші акцияларының 100 пайызына ие Қоғамның дара акционері Қоғамды тарату 
немесе қайту құру мəселелерін қарастырса; 
• Артықшылық акциялары бойынша дивиденд төлемді жүргізу мерзімі аяқталған соң үш ай ішінде толық 
көлемде төленбесе. 
4.3 Қоғам Жарғысымен бекітілген акционердің құқықтарын шектеуге болмайды. 
4.4 Қоғам акционерлері міндетті: 
• Акцияларды төлеуге; 
• он күннің ішінде Қоғам акцияларын ұстаушылар реестріне енгізілу үшін қажетті мəліметтердің өзіне 
тиесілі акцияларға қатысты өзгергендігі туралы тіркеушіге жəне номиналды ұстаушыға ақпарат беруге; 



• Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия 
ақпаратты таратпауға; 
• Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес басқа да міндеттерді орындауға. 
4.5 Қоғам жəне тіркеуші осы баптың 5.4 тармағының 2) тармақшаларымен бекітілген талаптардың 
Акционермен орындалуы үшін жауапкершілікті көтермейді. 
4.6 Қоғам Акционерлерінің Қоғамның бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқықтарын іске 
асыру тəртібі бағалы қағаздар рыногын реттейтін жəне қадағалайтын мемлекеттің уəкілетті органымен 
бекітіледі. 
 

5-бап Қоғамның акциялары жəне өзге бағалы қағаздары 
5.1. Қоғам жəй акцияларды немесе жəй жəне артықшылығы бар акцияларды шығаруға құқылы. 

Қоғамның артықшылығы бар акцияларының саны жарияланған акциялардың жалпы санының 25 (жиырма 
бес) пайызынан аспауы керек.  

Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.  
5.2. Қоғам  басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы, оларды  шығару, орнықтыру, айналымға 

шығару жəне өтеу тəртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың рыногы туралы заңдарымен 
белгіленеді.  

5.3. Жəй акция акционерге  дауыс беруге шығарылатын барлық сұрақтарды шешетін кезде  дауыс 
беру құқығымен акционерлердің жалпы  жиналысына қатысу құқығын,  қоғамның таза табысы болған 
жағдайда  дивиденд алу құқығын береді.  

5.4. Артықшылығы бар акциялардың меншік иелері болып табылатын акционерлердің  жəй 
акциялардың меншік иелері болып табылатын  аккционерлердің алдында  алдын ала белгіленген кепілді 
мөлшерде  дивиденд алуға қатысты артықшылық құқығы бар.  

5.5. Қоғамның орнықтырылатын акцияларының төлеміне Қазақстан Республикасының заң 
актілерімен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда ақша, мүлікті құқық (сонымен қатар ақыл-ой 
меншігі объектісінің құқығы) мен өзге мүлік салына алады.  

Ақшадан өзге  мүлікпен төлеу  Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес берілген 
лицензияның негізінде əрекет ететін бағалаушымен белгіленетін баға бойынша жүзеге асырылады.  

5.6.Қоғам артықшылығы бар акцияларды шығарып, орнықтыратын кезде  бір артықшылығы бар 
акцияға қатысты  дивидендтің кепілді мөлшері 20 (жиырма) теңгені құрайды жəне ол  қаржы жылы 
аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде төленуге тиіс. 

5.7. Жарияланған акциялардың мемлекеттік тіркеуі жəне Қоғамның акцияларын орнықтыру 
нəтижелері туралы есепті ұсыну Қазақстан Республикасының заңдарымен  жəне өкілетті органмен 
белгіленген мерзімде жəне тəртіпте жүзеге асырылады.  

5.8.  Қоғамның акция ұстаушыларының реестрін құру, жүргізу жəне сақтау бағалы қағаздар рыногы 
туралы  заңдарға сəйкес  дербес тіркеушімен жүзеге асырылады.  

5.9.  Қоғамның орнықтырылған акцияларын сатып алу  Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес  жүзеге асырылады.  

.10. Акциялардың кепілдігі туралы сұрақтар Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген 
заңдарымен реттеледі.  

 
6-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 

6.1 Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық жəне кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын 
акционерлердің жалпы жиналысын өткізеді. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс деп 
аталады 
.6.3.Егер  Қоғамның акциялары бір акционерге тиісті болса,онда акциоенерлердің жалпы жиналыс 
өткізілмейді.  Осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын 
артықшылықты акцияларды куəландырған шешімдер егер, олар құқықтарды шектемесе жəне қысым 
жасамаса онда мұндай шешімдер акционермен жеке-дара қабылданады жəне жазбаша түрде рəсімделеді  
6.2 Жылдық акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептемесі бекітіледі, 
Қоғамның өткен қаржы жылының таза кірісін  бөлу тəртібі жəне Қоғамның жəй акцияларына шаққандағы 
дивидендтің мөлшері анықталады. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы  шешімдерін қабылдау оның 
құзыретіне қатысты басқа мəселелерді қарастыруға құқылы. 



6.3 Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталған соң бес айдан кешіктірілмей  
өткізілуі тиіс. Аталмыш мерзім  есептік жыл ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаса үш айға дейін 
ұзартылды деп саналады. 
6.4 Жылдық, кезектен тыс жəне қайталамалы акционерлердің жалпы жиналысын дайындау жəне өткізу 
тəртібі, оны өткізу туралы хабарламаны ұсыну жəне кворумды анықтау  Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады, осыған орай əрбір Акционер онда дауыс беру 
барысында оның дауыс беруге құқылы акцияларының үлесіне тең дауыс санына ие болады. 
6.5. Акционерлердің жалпы жиналысына, егер Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен өзгесі 
анықталмаса, Қоғамның директорлар кеңесінің шақыртуы бойынша өзге тұлғалар қатыса алады. 
6.6 Қоғамның ішкі қызметін реттейтін, Директорлар кеңесімен немесе  акционерлердің жалпы 
жиналысының шешімімен бекітілетін Қоғамның ережелерімен жəне өзге құжаттарымен Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес оны өткізудің жұмыс тəртібі анықталады. 
6.7 Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын, хатшысын сайлау мəселелесі бойынша дауыс беруде 
шешім дауыс беруге құқылы қатысушылардың көпшілік дауыстарымен қабылданады. 
6.8 Сырттай дауыс беру тəртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен анықталады. 
6.9 Осы баптың 6.10 тармағындағы 1-3 тармақшаларының мəселелері  акционерлердің жалпы 
жиналысының сырттай дауыс беруі арқылы шешілмейді.  Осы мəселелер тізіміне Қоғамның директорлар 
кеңесінің шешімі бойынша басқа да мəселелер кіруі мүмкін. 
6.10 Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мəселелер жатқызылады: 
1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа редакцияда бекіту; 
2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату; 
3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орнықтырылмаған 
жарияланған акцияларының түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау; 
4) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, сондай-ақ 
директорлар Кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен талаптарын анықтау; 
5) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; 
6) Жылдық қаржы есебін бекіту; 
7) Есеп қаржы жылы ішіндегі Қоғамның таза кірісін бөлу тəртібін бекіту, жай акциялар бойынша 
дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, Қоғамның бір акциясына есептегендегі жыл қорытындысы 
бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту; 
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған жағдайлар басталғанда 
Қоғамның жай жəне артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау; 
9) Сомасы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес жəн одан да көп пайызын құрайтын 
активтерінің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе 
қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 
10) Акционерлерге олардың Жалпы жиналысы туралы Қоғамның хабарлау нысанын анықтау, осындай 
ақпаратты басылымда беру туралы шешім қабылдау; 
11) Қоғам акцияларды сатып алған жағдайда Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы 
заңнамасына сəйкес акциялардың құнын анықтау əдістемесін бекіту; 
12) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 
13) Акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тəртібін анықтау, егер мұндай тəртіп Қоғам 
жарғысымен қарастырылмаған болса, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау; 
14) «алтын акцияны» енгізу жəне жою; 
15) шешімдерді қабылдау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен жəне осы Жарғымен 
акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мəселелер. 
6.11 Акционерлердің Жалпы жиналысының осы баптың 9.11 тармағындағы 1-3 тармақшаларында аталған 
мəселелері бойынша шешімдері қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының маманданған 
көпшілігімен қабылданады. 
6.12 Акционерлердің Жалпы жиналысының қалған мəселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысқан 
Қоғамның дауыс беру акцияларының Жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.  
6.13.Акционерлердің Жалпы жиналысы  күнтəртібінің барлық сұрақтарын қарастырып, олар бойынша 
шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.  
6.14. Акционерлердің Жалпы жиналыстарының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу жолымен 
қабылдана алады.  Сырттай дауыс беру  акционерлердің жалпы жиналысына  қатысатын акционерлердің 



дауыс беруімен (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің Жалпы жиналысының отырысын өткізбей 
қолданыла алады.Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау тəртібі  Қазақстан Республикасының 
6.14 Егер өзгесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылмаған болса, 
шешімдерді қабылдау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен жəне осы Жарғымен 
акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мəселелерді басқа органдардың, 
лауазымды тұлғалардың жəне Қоғам жұмысшыларының құзыретіне тапсыруға болмайды. 
6.15 Акционерлердің Жалпы жиналысы өзінің ішкі қызметіне қатысты мəселелер бойынша Қоғамның басқа 
кез келген органдарының шешімін алып тастауға құқылы. 
 

7-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ ТƏРТІБІ 
7.1 Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесімен шақыртылады. 
7.2 Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысы төмендегі бастамалар бойынша шақыртылады: 
1) директорлар кеңесінің; 
2) ірі акционердің. 
7.3 Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау жəне өткізу жүзеге асырылады: 
1) атқарушы органмен; 
2) жасалған шартқа сəйкес Қоғам тіркеушісімен; 
3) директорлар кеңесімен; 
4) Қоғамның тарату комиссиясымен. 
7.4 Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау жəне өткізу, шақырту шығындары, Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген жағдайлардан өзге, Қоғамға жүктеледі. 
7.5 Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам органдарымен осы заңмен бекітілген жылдық 
акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тəртібі бұзылған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның арыз-
шағымы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақыртылуы жəне өткізілуі мүмкін.  Кезектен тыс 
акционерлердің жалпы жиналысы, егер ірі акционердің кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы 
талабы Қоғам органдарымен орындалмаған жағдайда, ірі акционердің арыз-шағымы бойынша қабылданған 
сот шешімі негізінде шақыртылуы жəне өткізілуі мүмкін. 
7.6 Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақырту туралы талап Директорлар кеңесіне  
қоғамның атқарушы органы орналасқан мекен-жайға жиналыстың күн тəртібі көрсетілген тиісті жазбаша 
хат жіберу арқылы жүзеге асырылады. 
7.7 Директорлар кеңесі аталмыш талапты алған күннен бастап он күн ішінде  шешім қабылдауға жəне  осы 
талапты жіберген тұлғаға Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламаны 
жіберуге міндетті. Ұсынылған талапқа сəйкес кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру 
барысында Директорлар кеңесі  Жалпы жиналыстың күн тəртібін кез келген мəселелермен толықтыруға 
құқылы. 
7.8 Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға жəне онда дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімі 
Қоғам тіркеушісімен  Қоғам акцияларын ұстаушыларының реестріндегі деректер негізінде құрастырылады. 
Аталмыш тізімді құрастыру мерзімі жалпы жиналысты өткізу туралы шешімді қабылдау мерзімінен бұрын 
белгіленуі тиіс. Акционерлердің тізіміне енгізілетін мəліметтер бағалы қағаздар рыноыгының реттелуін 
жəне қадағалануын жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік органдармен бекітіледі. 
7.9 Тізімді құрастырғаннан кейін  акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға жəне онда дауыс беруге  
құқылы акционерлер тізіміне енгізілген тұлға оған тиесілі Қоғам акцияларын иелігінен айырса,  
акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Осығн орай  акция меншігінің 
құқықтарын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. 
7.10 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзімі жəне уақыты, акционерлердің жалпы жиналысына 
қатысуға жəне онда дауыс беруге  құқылы тұлғалардың көпшілігі қатыса алатын жағдайда белгіленуі тиіс. 
Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан жерінде өткізілуі тиіс. Жиналыс 
қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты жəне жиналысты өткізу уақыты жиналыс қатысушыларын тіркеуге, 
санын есептеуге жəне оның кворумын анықтауға  жеткілікті уақыт Қоғамның санақ комиссиясымен 
қамтамасыз етілуі керек. 
7.11 Акционерлер («алтын акция» иегері) болатын Жалпы жиналыс туралы 30 (отыз) күнтізбелік күннен 
кешіктірілмей хабардар болулары керек, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында жиналыс 
болатын күнге дейінгі 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей білулері керек. 
7.12 Акционерлердің Жалпы жиналысының өтетіндігі туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялануы жəне жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерге (“алтын акция” иегеріне) хабар берілуі 



керек. Осы баптың 10.11 тармағында бекітілген мерзімдерді санау  хабарламаны бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялаған мерзімнен немесе акционерге (“алтын акция” иегеріне) хабар беру мерзімінен 
бастап жүргізіледі. 
7.13 Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қамтуы тиіс: 
1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы жəне орналасқан жері;  
2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру туралы бастама көтерген тұлға туралы мəліметтер;  
3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы өтетін күн, уақыт, жері, жиналыс қатысушыларын тіркеу 
басталатын уақыт, сонымен қатар егер бірінші жиналыс өтпесе, қайта өткізілетін Жалпы жиналыстың күні 
жəне уақыты 
4) Қоғам Акционерлерінің Жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі жасалатын күн;  
5) Қоғам Акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тəртібі;  
6) акционерлерінің күн тəртібі мəселелері жөніндегі материалдармен танысу тəртібі. 
7.14 Акционерлердің қайтадан өтетін жалпы жиналысы акционерлердің алғашқы (өтпей қалған) Жалпы 
жиналысы өтеді деп белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте өткізілмейді. 
7.15 Қайта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы  өткізілмеген акционерлердің жалпы 
жиналысының орнында өткізіледі. 
7.16 Қайта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібі өткізілмеген акционерлердің 
жалпы жиналысының күн тəртібінен ерекшеленбеуі тиіс. 
7.17 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін директорлар кеңесі қалыптастырады жəне 
талқылауға қойылатын нақты  мəселелердің тізімін қамтуы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн 
тəртібі ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен  Қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы 
акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзіміне он бес күн бұрын хабарланған жағдайда толықтырылуы 
мүмкін. 
7.18 Ашық түрде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі  күн 
тəртібін өзгерту бойынша олармен алынған ұсыныстар туралы жариялауға міндетті. 
7.19 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту жиналысқа ұсынылған Қоғамның дауыс 
беруші акцияларының жалпы санының көпшілігімен жүзеге асырылады. 
7.20 Күн тəртібіне, егер өзгерістерді жəне толықтыруларды енгізу үшін акционерлердің жалпы 
жиналысына қатысушы жəне Қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес пайызына ие 
акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген жағдайда, енгізілуі мүмкін. 
Акционерлердің жалпы жиналысымен сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауда акционерлердің 
жалпы жиналысының күн тəртібі өзгертілмейді жəне (немесе) толықтырылмайды. 
7.21 Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тəртібіне енгізілмеген мəселелерді қарастыруға жəне ол 
бойынша шешімдер қабылдауға құқысыз. 
7.22 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша материалдар осы 
мəселелерге қатысты негізделген шешімдерді қабылдауға қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуы тиіс. 
7.23 Қоғам органдарын сайлау мəселелері бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы 
төмендегі ақпараттарды қамтуы тиіс: 
1) аты-жөні 
2) білімі туралы мəліметтер 
3) жұмыс орындары жəне соңғы үш жылда атқарған қызметтері туралы мəліметтер 
4) біліктілігін, жұмыс тəжірибесін растайтын өзге де ақпараттар. 
7.24 Жылдық Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша материалдар 
қамтуы тиіс: 
1) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі; 
2) Жылдық қаржылықесептемесіне аудиторлық қорытынды; 
3) Қоғамның таза кірістерін бөлу тəртібі жəне  Қоғамның жай акциясына есептегендегі жылдық 
дивидендтің мөлшері туралы директорлар кеңесінің ұсыныстары; 
4) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы бастама жасаған тұлғаның көзқарасы бойынша өзге 
құжаттар. 
7.25 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша материалдар 
акционерлермен танысу үшін жиналысты өткізу мерзіміне он күн бұрын дайын болу керек. 
7.26 Акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған кезде 
акционерлердің тізіміне енген, оған қатысуға жəне онда дауыс беруге құқылы жəне Қоғамның дауыс 



беретін акцияларының елу жəне одан артық пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген 
болса, күн тəртібіндегі мəселелер бойынша шешімдерді қарауға жəне оны қабылдауға құқылы. 
7.27 Өткізілмеген жиналыстың орнына қайта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы күн тəртібіндегі 
мəселелерді қарауға жəне олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер: 
1) кворумның жиналмау себебінен өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тəртібі 
сақталса; 
2) тіркеу аяқталған кезде онда Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық жəне одан артық 
пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер 
тіркелсе. 
7.28 Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталмыш 
бюллетеньдермен ұсынылған жəне қатысушыларды тіркеу барысында Қоғаммен алынған дауыстар 
кворумды анықтауда жəне дауыс беру қорытындыларын қабылдауда анықталады. 
Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу барысында кворумның болмауында 
қайталамалы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. 
 

8-бап. ДАУЫСТАРДЫ САНАУ ТƏРТІБІ 
8.1 Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыстарды санау акционерлердің жалпы жиналысының 
хатшысымен жүзеге асырылады. 
 

9-бап. ӨКІЛДІК 
9.1Акционер акционерлердің жалпы жиналысында жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы қатысуға жəне 
қарастырылатын мəселелер бойынша дауыс беруге құқылы. Қоғам  Бас директоры акционерлердің жалпы 
жиналысында  акционерлердің өкілі ретінде қатыса алмайды. Акционер өкілі  Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес рəсімделген сенімхат негізінде əрекет етеді. 
9.2 Акционерлердің жалпы жиналысына жəне қарастырылатын мəселелер бойынша дауыс беруге Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес немесе  шартқа сəйкес акционер атынан сенімхатсыз 
əрекет етуге немесе оның мүдделерін ұсынуға құқылы тұлғалардан сенімхат талап етілмейді. 
 

10-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТƏРТІБІ 
10.1 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тəртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына, осы Жарғыға жəне Қоғамның ішкі  қызметін реттейтін Қоғамның өзге құжаттарына немесе 
акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сəйкес анықталады. 
10.2 Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанға дейін келген акционерлердің (немесе олардың 
өкілдерінің) тіркелуі жүргізіледі. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу жəне онда 
дауыс беру құқығын растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс. тіркеуден өтпеген акционер (немесе оның өкілі)  
кворумды анықтауда саналмайды жəне дауыс беруге қатысуға құқысыз болады. 
10.3 Егер ашық түрде өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен шақыртусыз өзге 
тұлғалар қатысатын болса, онда мұндай тұлғалардың жалпы жиналысқа қатысу құқығы  қоғамның 
жарғысымен немесе акционерлердің жалпы жиналысынң шешімімен белгіленеді. 
10.4 Акционерлердің жалпы жиналысы  кворум анықталған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. 
Акционерлердің жалпы жиналысы,  барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған жəне 
жиналысты уақытынан бұрын ашуға қарсы болмаған жағдайлардан өзге, жарияланған уақыттан бұрын 
ашыла алмайды. 
10.5 Акционерлердің жалпы жиналысы Төрағаны жəне Хатшыны сайлайды жəне дауыс беру түрлерін 
анықтайды -  ашық немесе құпиялы (бюллетень бойынша). 
10.6 Қоғам директоры Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. 
10.7 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қарастырылатын мəселе бойынша 
пікірталастың тоқтатылуы туралы, сонымен қатар ол бойынша дауыс беру тəсілін өзгерту туралы дауыс 
беру ұсынысын шығаруға құқылы. 
10.8 Төраға күн тəртібіндегі мəселелерді талқылауға құқылы тұлғалардың əрекет етуіне, акционерлердің 
жалпы жиналысының регламентін бұзатын немесе қаралатын мəселе тоқтатылған жағдайда, кедергі 
болмауы тиіс. 
10.9 Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі жəне жұмыс істеу мерзімін ұзарту туралы, 
соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі жеке мəселелердің қаралуын келесі 
күнге қалдыру туралы шешім қабылдауға құқылы. 



10.10 Акционерлердің жалпы жиналысы күн тəртібіндегі барлық мəселелер қаралған жəне олар бойынша 
шешімдер қабылданған жағдайда жабылды жеп жарияланады. 
10.11 Жиналыс хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында қамтылған мəліметтердің 
толықтығына жəне дұрыстығына жауап береді. 
 

11-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ШЕШІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ЖƏНЕ 
ДАУЫС БЕРУ 

11.1 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі барлық мəселелер бойынша шешімдер осы 
жарғымен бекітілген тəртіпте қабылданады. 
11.2 Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру “бір акция – бір дауыс” қағидаты негізінде жүзеге 
асырылады, төмендегі жағдайлардан өзге: 
1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда бір акционерге 
ұсынылатын акциялар бойынша дауыстардың ең жоғары мөлшерінің шектелуы; 
2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауда кумулятивті дауыс беру; 
3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы əрбір тұлғаға жиналысты өткізудің 
процедуралық мəселесі бойынша бір дауысты ұсыну. 
11.3 Кумулятивті дауыс беруде акциялар бойынша ұсынылатын  дауыстар акционермен директорлар 
кеңесінің мүшелігіне сайланатын бір кандидатқа  немесе  директорлар кеңесінің мүшелігіне сайланатын 
бірнеше кандидаттар арасында бөлінуі мүмкін. Директор кеңесіне сайланған ретінде көпшілік дауысқа ие 
болған кандидат саналады.  
11.4 Ашық түрде өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпиялы түрде жүргізілетін 
болса, мұндай дауыс беруге бюллетеньдер (осы бапта əрі қарай – ашық түрде дауыс беруге арналған 
бюллетеньдер)  құпиялы дауыс берілетін əрбір жеке мəселе бойынша құрастырылуы тиіс. Осыған орай 
ашық құпиялы дауыс беру бюллетені келесі ақпараттарды қамтуы тиіс: 
1) мəселенің түсіндірмесін немесе жиналыс күн тəртібіндегі оның реттік нөмірі; 
2) “иə”, “қарсы”, “қалыс қалғандар” нұсқаларымен мəселелер бойынша дауыс беру немесе қоғм 
органдарына сайланатын əрбір кандидат бойынша дауыс беру; 
3) акционерге тиесілі дауыстар саны. 
11.5 Ашық құпиялы дауыс беруге арналған бюллетеньге, акционер бюллетеньге қол қою ұсынысын 
білдірген жағдайдан, соның ішінде Қоғамға  оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап ұсыну 
мақсатындағы жағдайлардан  өзге, акционермен қол қойылмайды. 
11.6 Ашық құпиялы дауыс беруге арналған бюллетень бойынша дауыстарды санау барысында бюллетеньде 
анықталған дауыс беру тəртібі сақталған жəне дауыс берудің мүмкін нұсқалары байқалған мəселелер 
бойынша дауыстар ғана есептеледі. 
 

12-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ 
12.1 Дауыс беру қорытындылары бойынша Жалпы жиналыс дауыс беру қорытындалыр туралы хаттамасы 
құрастырылады жəне қол қояды. 
Егер Қоғамның дауыс беретін акциялары бір адамға тиісті болса,онда акционерлердің жалпы жиналысы 
өткізілмейді.Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын мəселелер 
бойынша артықшылықты акциялармен куəландырылған, егер бұл шешімдер құқықтарды шектемесе жəне 
қысым жасамаса онда,  мұндай шешімдер акционермен жеке-дара қабылданады жəне жазбаша түрде 
рəсімделеді  
2.2 Акционерде дауысқа салынған мəселе бойынша жеке пікірі болған жағдайда Жалпы жиналыс хатшысы  
хаттамаға тиісті жазбаны енгізуге құқылы. 
12.3 Дауыс беру қорытындылары бойынша хаттаманы құрастырған жəне қол қойған соң хаттама 
құрастырылған ашық қпиялы дауыс беруге арналған бюллетеньдер (соның ішінде жарамсыз бюллетеньдер) 
хаттамамен бірге тігіледі жəне Қоғамның мұрағатына сақталуға өткізіледі. 
12.4 Дауыс беру туралы хаттама Акцмионерлердің жалпы жиналысының хаттамасына тігіледі. 
12.5 Дауыс беру қорытындылары дауыс берілген акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады. 
12.6 Дауыс беру қорытындалыр  акционерлерге  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе 
олардың əрқайсысына акционерлердің жалпы жиналысы жабылған соң он күннен кешіктірмей  жазбаша хат 
жіберу арқылы хабарланады  

Акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары  туралы хабарлама  баспа 
басылымында –«Казахстанская правда» газетінде жəне/немесе  «Егемен Қазақстан» газетінде  жариялануға 



тиіс, немесе əр бір акционерлерге акционерлердің Жалпы жиналысының жабылуынан соң он күн ішінде 
оларға жазбаша хабарландыру жолдау жолымен хабарлануға тиіс.  
12.7 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылған соң үш жұмыс күнінде 
құрастырылуы жəне оған қол қойылуы тиіс. 
12.8 Хаттамада көрсетіледі: 
1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы жəне орналасқан жері; 
2) жиналысты өткізу мерзімі, уақыты жəне орны; 
3) Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының мөлшері туралы 
мəліметтер; 
4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы; 
5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібі; 
6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тəртібі; 
7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы жəне хатшысы; 
8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың əрекет етуі; 
9) дауыс беруге қойылған күн тəртібіндегі əрбір мəселе бойынша акционерлердің дауыстарының жалпы 
саны; 
10) дауыс беру мəселелері, олар бойынша дауыс беру қорытындылары; 
11) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер. 
12.9 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қояды: 
1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасымен жəне хатшысымен; 
2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он жəне одан артық пайыздарына ие акционерлерімен. Қол 
қоюға міндетті тұлға хаттамаға қол қою мүмкінсіздігінде, хаттамаға оның өкілімен сенімхат негізінде қол 
қойылады. 
12.10 Осы баптың 16.9 тармағында көрсетілген  тұлғалар жиналыс хаттамасының мазмұны бойынша қандай 
да бір келіспеушілік тудырса, бұл тұлға хаттамаға тіркелетін бас тарту себептерін жазбаша көрсету арқылы 
қол қоюдан  бас тартуға құқылы.  
12.11 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы  дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, 
қатысу жəне дауыс беру құқығын растайтын сенімхаттармен, сонымен қатар хаттамаға қол қоюмен жəне 
хаттамаға қол қоюдан жазбаша бас тарту себептерімен бірге тігіледі. 
 

13-бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
13.1 Қоғамның директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын 
мəселелердің шешімдерінен басқа Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасайтын Қоғам органы. 
13.2 Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне төмендегі мəселелер жатады: 
1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау; 
2) акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау; 
3) Қоғамның акцияларды орнықтыруы (сатылуы) туралы жəне жарияланған акциялардың саны шегінде 
оларды орнықтыру (сатылу) саны, тəсілі жəне бағасы туралы шешімдер қабылдау; 
4) Қоғамның орнықтырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім 
қабылдау; 
5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту; 
6) Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, есеп қаржы жылы төленетіннен 
басқа бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшерін анықтау; 
7)  Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарының шығарылым талаптарын анықтау; 
8) Қоғамның атқарушы орган қызметін атқаратын тұлғаны сайлау, оның өкілеттіктерін анықтау, сондай-
ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 
9) Қоғамның атқарушы орган қызметін атқаратын тұлғаның лауазымдық жалақысының, еңбек талаптары 
мен сыйақы мөлшерін анықтау; 
10) Бағалаушы мен аудитор (аудиторлық ұйым) қызметтерінің төлем мөлшерін анықтау; 
11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған атқарушы органның Қоғам қызметін 
ұйымдастыру үшін қабылдайтын құжаттары жатпайды) 
12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешімдер қабылдау, олар туралы 
ережелерді бекіту; 
13) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға жəне олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 



14) Қоғамның жеке меншік капиталының мөлшерінің он жəне одан да көп пайызына дейін 
міндеттемелерін ұлғайту; 
15) Бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін сайлау; 
16)  Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия 
ақпаратты белгілеу; 
17)  Қоғамның ірі мəміле жасауы жəне Қоғам жасауға мүдделі мəмілені жасауы туралы шешім қабылдау; 
18) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымн қарастырылған, акционерлердің Жалпы 
жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылмаған басқа да мəселелер. 
13.3 Қоғамның директорлар кеңесінің ерекше құзретіне жатқызылған мəселелер Қоғамның атқарушы 
органының шешуі үшін берілмейді. 
13.4 Директорлар кеңесі  Қоғам Жарғысына сəйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған 
мəселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне 
қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқысыз. 
13.5 Директорлар кеңесімен қабылданатын шешімдер “алтын акция” иесімен келісіледі. 
 

14-бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ ТƏРТІБІ 
14.1 Директорлар кеңесінің мүшелері тек жеке тұлға бола алады. 
14.2 Директорлар кеңесінің мүшелері сайланады: 
1) акционерлердің – жеке тұлғалардың; 
2) акционерлердің өкілдері ретінде директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалар; 
3) басқа тұлғалар (осы Жарғымен бекітілген шектеулермен). 
14.3 Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. 
Акционер оған тиесілі акциялар бойынша Директорлар кеңесіне сайланатын бір кандидат үшін дауыс 
беруге немесе бірнеше кандидаттар арасында дауыстарды бөлуге құқылы. Директорлар кеңесіне көп 
дауыстарға ие болған тұлға сайланды деп саналады. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі жəне 
бірнеше кандидаттар тең дауысқа ие болса, осы кандидаттар қатысында қосымша дауыстар беріледі. 
14.4 Қоғам акционері болып табылмайтын жəне директорлар Кеңесіне акционердің мүддесін танытушы 
ретінде сайлауға ұсынылмаған (нұсқау берілмеген) жеке тұлға директорлар Кеңесінің мүшесі болуы мүмкін. 
Осындай тұлғалардың саны директорлар Кеңесі құрамының елу пайызынан артық бола алмайды. 
14.5 Қоғамның  Бас директоры Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін. Қоғамның директоры 
Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлана алмайды. 
14.6 Директорлар кеңесі үш адамнан құралады. 
Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын  тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен жəне Қоғамның жарғысымен бекітіледі. 
14.7 Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі үш жылға белгіленеді. Директорлар Кеңесінің өкілеттіктер 
мерзімі аталған мерзім аяқталғаннан кейін, сондай-ақ жаңа директорлар Кеңесін сайлау өтетін 
акционерлердің Жалпы жиналысы өтіп жатқан кезде тоқтайды. 
14.8 Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің 
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар Кеңесінің мүшесі Қоғамның директорлар 
Кеңесіне жазбаша хабарлау арқылы өз бастамасы бойынша өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтата алады. 
Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері директоралар Кеңесі аталған хабарламаны алған 
кезден бастап тоқтайды. 
14.9 Директорлар Кеңесінің мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда директорлар 
Кеңесінің жаңа мүшесі акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы 
санының жай көпшілік дауысымен сайланады. Мұнда директорлар Кеңесінің аталған мүшелерінің 
өкілеттіктері жалпы директорлар Кеңесінің өкілеттіктер мерзімімен бірге тоқтайды. 
14.10 Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелігіне сайланған тұлғалар бірнеше рет қайта сайлана алады. 
14.11 Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы 
санының құпиялы дауыс беруі арқылы көпшілік дауыспен мүшелерінің арасынан сайланады. Директорлар 
кеңесі кез келген уақытта өздерінің төрағасын қайта сайлауға құқылы. 
14.12 Төраға Қоғамның директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оларда төраға болады, сонымен 
қатар Қоғамның жарғысымен анықталған өзге функцияларды орындайды. Төраға Директорлар кеңесіне 
қатыспаған жағдайда оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің 
мүшелері арасынан біреуі жүзеге асырады. 



14.13 Қоғамның директорлар Кеңесінің отырыстары Төрағасының немесе атқарушы органының бастамасы 
бойынша немесе төмендегілердің  талап етуі бойынша шақырылады: 
1) директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің; 
2) Қоғамның ішкі аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның; 
3) Ірі акционердің. 
14.14 Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру туралы талаптары Директорлар кеңесінің төрағасына 
Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылатын күн тəртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарламаны жіберу 
арқылы ұсынылады.  
14.15 Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы  аталмыш 
талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті атқарушы органға жүгінуге құқылы. 
Директорлар кеңесінің отырысы директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен шақыру 
туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақыртылуы тиіс. Директорлар кеңесінің 
отырысы аталмыш талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы жүргізіледі. 
14.16 Директорлар кеңесінің отырысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша материалдармен бірге 
отырысты өткізу туралы жазбаша хабарлама  директорлар кеңесіне жəне “алтын акция” иесіне  отырысты 
өткізгенге үш күн бұрын жіберілуі тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама отырыс 
мерзімі, уақыты жəне орны, сонымен қатар оның күн тəртібі туралы мəліметтерді қамтуы тиіс. 
14.17 Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органға оның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса 
алмайтындығы туралы күні бұрын хабарлауға міндетті. 
14.18 Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум  отырыста Директорлар кеңесінің жалпы 
мүшелерінің екі мүшесі қатысқан жағдайда сақталды деп саналады. Егер директорлар кеңесі мүшелерінің 
жалпы саны Жарғымен анықталған кворумды құрамаса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа 
мүшелерін сайлау үшін кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыртуға міндетті. Директорлар 
кеңесінің қалған мүшелері осындай кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 
қабылдауға құқылы. 
14.19 Директорлар кеңесінің əрбір мүшесі бір дауысқа ие. 
14.20 Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысындағы шешімдер директорлар Кеңесі мүшелерінің 
отырысына қатысып отырғандардың жай көпшілік дауысымен қабылданады. Директорлар Кеңесі 
мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда Төрағасының дауысы шешуші болып табылады 
14.21 Директорлар Кеңесі өзінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырысын өткізетіндігі туралы шешім 
қабылдауға құқылы. 
14.22 Қоғамның директорлар кеңесінің отырыстары ашық түрде жүргізіледі. Директорлар кеңесінің 
отырысында қабылданған шешімдер Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе отырыста төрағалық 
ететін тұлғамен, хатшымен отырысты өткізген күннен бастап үш күннен кешіктірмей құрастырылатын жəне 
қол қойылатын хаттамамен рəсімделеді. Хаттама төмендегі деректерді қамтуы тиіс: 
1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы жəне орналасқан жері; 
2) отырысты  өткізу мерзімі, уақыты жəне орны; 
3)отырысқа қатысушы тұлғалар туралы мəліметтер; 
4) отырыстың күн тəртібі; 
5) дауыс беруге қойылған мəселелер жəне олар бойынша дауыс беру қорытындылары; 
6) қабылданған шешімдер; 
7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа мəліметтер. 
14.23 Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары жəне Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның 
мұрағатында сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшелерінің талаптары 
бойынша  оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын  ұсынуға жəне танысу үшін Қоғамның 
уəкілетті жұмысшысының қолымен жəне Қоғам мөрінің ізімен куəландырылған хаттама үзіндісін беруге 
міндетті. 
 

15-бап. ҚОҒАМ ДИРЕКТОРЫ 
15.1 Қоғамның Бас директоры Қоғамның дара атқарушы органының қызметтерін атқаратын тұлға болып 
табылады. 
15.2 Бас директор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен жəне Қоғам Жарғысымен 
басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам қызметінің кез 
келген мəселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. 



15.3Бас директор Акционерлердің жалпы жиналысының жəне директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға 
міндетті. 
15.4 Қоғам директоры келесі өкілеттіктерді орындайды: 
1) Акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын 
ұйымдастырады; 
2) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз əрекет етеді; 
3) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамды танытуға құқық беретін сенімхаттар береді; 
4) Қоғам жұмыскерлерін қабылдайды, орнықтырады, шығарады, оларға ынталандыру шараларын 
қолданады, тəртібі үшін жазалайды, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының жəне жеке 
қосымша ақыларының мөлшерлерін штат кестесіне сəйкес анықтайды, Қоғам жұмыскерлеріне берілетін 
сыйақы мөлшерін анықтайды; 
5) Қоғамның жарғысымен, Акционерлердің жалпы жиналысымен анықталған өзге функцияларды жүзеге 
асырады. 
15.4  Бас директор өкілеттігінің мерзімі екі жылға белгіленеді. 
15.5 Бұйрық негізінде Бас директор келесі қызметтерді атқаратын Басқару директорын тағайындайды:  

-ағымдағы жəне келешектегі жұмыс бағдарламалардың орындалуын қамтамасыз етеді;. 
-акционерлердің Жалпы жиналысының ,директорлар Кеңесінің, Бас директордың шешімдерін 
дайындау жəне орындауды ұйымдастырады;Бас директорға орындалған жұмыс туралы есептер 
ұсынады 0 Қоғамда техника қауіпсіздігіне жəне еңбек қорғауына жауапкершілікті;  
-Қоғамның мүлкімен соның ішінде оның ақша қаражаттарымен Бас директорға берілетін өкілеттік 
шеңберінде билік етеді; 
-Қоғам атынан шарттарды (контрактарды) жасау жəне олардың орындалуын қамтамасыз етеді; 
-банктерде есеп-айырысу мен өзге шоттарды ашады; 
-Қоғамның еңбек ұжымы орындауға міндетті  бұйрықтар мен өкімдерді шығарады; 
- Қоғамның жұмыскерлерін қабылдауды, жəне босатуды жүзеге асырады; 
-Қоғамды таныту құқығына сенімхаттар береді; 
-Қоғам атынан ағымдағы қызмет шеңберінде үшінші тұлғалармен құжаттарға қол қояды. 
 

16-бап. ҚОҒАМНЫҢ ІРІ МƏМІЛЕСІ 
16.1 Ірі мəміле деп қабылданады: 
1) қоғаммен сатып алынатын немесе иелігінен айырылатын (сатып алынуы немесе иелігінен айырылуы 
мүмкін), қоғам активтерінің жалпы құнының жиырма бес жəне артық пайызын құрайтын мүліктер 
қатысындағы мəміле немесе өзара байланысты мəмілелердің жиынтығы; 
2) бір түрдегі орнықтырылған бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес жəне одан артық пайызын 
құрайтын Қоғамның бағалы қағаздары оларға сатылатын немесе оның орнықтырылған бағалы қағаздары 
Қоғаммен сатып алытанын мəміле немесе мəмілелер жиынтығы; 
3) Қоғам жарғысымен ірі мəміле ретінде қабылданатын өзге мəміле. 
16.2 Өзара байланысты мəмілелер: 
1) бір  мүлікті сатып алу немесе оны иелігінен айыру қатысында бір тұлғамен немесе аффинаждалған 
топтармен  арасында жасалатын бірнеше мəмілелер; 
2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен рəсімделетін мəмілелер; 
3) Жарғымен немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты деп 
қабылданатын өзге мəмілелер. 
16.3 Ірі мəміленің мəні болып табылатын мүліктің рыноктық құны Қазақстан Республикасының бағалау 
қызметі туралы заңнама актілеріне сəйкес анықталады. 
16.4 Егер рыноктық құнды анықтайтын мүлік бағалы қағаздар рыногында ұымдастырылатын бағалы 
қағаздар болса, онда олардың рыноктық құнын анықтауда осындай рыноктағы бағалы қағаздармен мəміле 
бағалары немесе сұраныс бағалары жəне осындай бағалы қағаздарға ұсыныс ескеріледі. Егер рыноктық 
құнды анықтайтын мүлік Қоғамның акциялары болса, онда олардың рыноктық құнын анықтауда Қоғамның 
жеке меншік капиталы, Қоғамның даму жоспарларына сəйкес оның өзгеру перспективалары жəне рыноктық 
құнды анықтайтын тұлға маңызды деп санайтын өзге факторлар ескеріледі. 
16.5 Қоғаммен жасалған ірі мəміле қорытындылары туралы шешім директорлар кеңесімен қабылданады. 
Қоғамның кредиторларына жəне акционерлеріне ақпарат тарату мақсатында Қоғам директорлар кеңесімен 
Қоғаммен ірі мəміле жасау туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күнінде  мемлекеттік жəне 
басқа тілдерде бұқаралық ақпарат құралдарында мəміле туралы хабарламаны жариялауға міндетті. 



16.6 Қоғамның Заңмен жəне жарғымен бекітілген тəртіпте қабылданған ірі мəмілені жасау туралы 
шешімімен келіспеген жағдайда, акционер Қоғаммен оған тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасымен бекітілген тəртіпте сатып алуын талап етуге құқылы. 
 
 
 

17-бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ ЕСЕБІ ЖƏНЕ АУДИТІ 
17.1 Қоғамның қаржы есебі Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп жəне қаржы есептемесі туралы 
қолданыстағы заңнамасына жəне бухгалтерлік есеп стандарттарына сəйкес Қоғамның бухгалтерлік 
балансын, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті жəне өзге есептені құрайды. 
17.2 Бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржы есептемесін құрастыру тəртібі Қазақстан Республикасының 
Бухгалтерлік есеп жəне қаржы есептемесі туралы қолданыстағы заңнамасына жəне бухгалтерлік есеп 
стандарттарына сəйкес бекітіледі. 
17.3 Қоғамның Бас директоры жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына аудиті Қазақстан 
Республикасының аудиторлық қызметтер туралы заңына сəйкес жүргізілген өткен жылғы жылдық қаржы 
есебін талқылап, бекіту үшін ұсынады. Қаржы есептемесімен қатар, Бас директор акционерлердің Жалпы 
жиналысына аудиторлық есепті ұсынады. 
17.4 Жылдық қаржы есептемесі Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп жəне қаржы есептемесі 
туралы қолданыстағы заңнамасына сəйкес əзірленеді. Қоғамның жылдық қаржы есебі акционерлердің 
жылдық Жалпы жиналысы өтетін күнге дейінгі отыз күннен кешіктірілмей директорлар Кеңесінің алдын-
ала бекітілуіне берілуі тиіс. 
17.5 Қоғамның жылдық қаржы есебі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында ақырғы рет бекітіледі. 
17.6 Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, ақша қорларының 
қозғалысы туралы есепті жəне кірістер мен шығыстар туралы есепті уəкілетті органмен бекітілген мерзімде 
жариялауға міндетті. Қоғам өзге қаржы есептемесін қосымша жариялауға құқылы. 
17.7 Қоғам жылдық қаржы есебінің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғам аудиті Бас директорлар Кеңесінің, 
атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғамның есебінен немесе ірі акционердің талап етуі бойынша 
оның есебінен жүргізілуі мүмкін. Осыған байланысты ірі акционер аудторлық ұйымды дербес анықтауға 
құқылы. Аудитті ірі акционердің талабымен жүргізу жағдайында Қоғам аудиторлық ұйыммен талап етілетін 
барлық қажетті ақпаратты (материалдарды) ұсынуға міндетті. 
17.8 Егер Қоғам  Бас директоры  Қоғам аудитін жүргізуден бас тартса, аудит мүдделі тұлғаның арыз-
шағымы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін. 
 

18-бап. ҚОҒАММЕН АҚПАРАТТЫ АШУ. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІМЕН ЖƏНЕ 
ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫМЕН ОЛАРДЫҢ АФФИНАЖДАЛҒАН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ 

АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТƏРТІБІ 
18.1 Қоғам өз акционерлеріне Қоғам мүддесіне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беріп отыруға 
міндетті. 
Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпараттар: 
1) Акционерлердің жалпы жиналысымен жəне директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер жəне 
қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпараттар; 
2) Қоғаммен акциялардың жəне басқа бағалы қағаздардың шығарылымы жəне уəкілетті органдармен 
қоғамның бағалы қағаздарын орнықтыру қорытындылары туралы есепті, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу 
қорытындылары туралы есепті бекіту, уəкілетті органмен қоғамның бағалы қағаздарын жою; 
3) Ірі мəмілелерді жəне Қоғам мүдделі мəмілелерді жасау; 
4) Қоғаммен қоғамның меншік капиталының жиырма бес жəне одан артық пайызын құрайтын заемдар алу; 
5) Қоғаммен қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыру лицензияларын алу, қоғаммен бұрын қандай да 
бір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін алынған лицензиялардың əрекетін бұзу немесе тоқтату; 
6) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың құрылуына қатысу; 
7) Қоғам мүлігіне арест салу; 
8) нəтижесінде қоғам мүліктері жойылған, баланстық құны қоғам активтерінің жалпы көлемінің он жəне 
одан артық пайызын құрайтын төтенше сипатқа ие жағдайлардың туындауы; 
9) қоғамды жəне оның лауазымды тұлғаларын əкімшіліктік жауапкершілікке тарту; 
10) қоғамды мəжбүрлі қайта құру туралы шешім; 
11) қоғам жарғысына сəйкес оның акционерінің мүдделеріне қатысты басқа ақпараттар. 



18.2 Акционерлердің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпараттар Қоғам Директорымен 
акционерден осындай ақпаратты ұсыну туралы жазбаша өтінішті алған күннен бастап бес жұмыс күнінен 
кешіктірмей осы ақпаратты «Казахстанская правда» газетінде жариялау арқылы ұсынылады. 
18.3. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары: 
1) ірі акционер; 
2) қоғамның ірі акционері, не болмаса лауазымды тұлғасы болып табылатын жеке тұлғамен жақын 
туыстығы (ата-анасы, ер жəне əйел бауыры, ұлы, қызы) бар, некеде тұрған, сондай-ақ жекжаттығы бар 
(жұбайының ана-анасы, ер жəне əйел бауыры, ұлы, қызы) жеке тұлға; 
3) қоғамның немесе осы тармақтың 1), 4) - 9) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғаның лауазымды 
тұлғасы; 
4) қоғамның ірі акционері, не болмаса лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлғаның бақылау астындағы 
заңды тұлға; 
5) қоғамның ірі акционері немесе лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға ірі акцинері болып 
табылатын, не болмаса мүлкіндегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға; 
6) қоғам ірі акционері болып табылатын, не болмаса мүлкіндегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға; 
7) қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауы астындағы заңды тұлға; 
8) қоғам қабылдайтын шешімдерді анықтауға құқығы бар, қоғаммен шарт арқылы байланысқан тұлға; 
9) өз бетінше немесе өзінің аффилиирленген тұлғаарымен бірлесіп қоғамның, не болмаса осы тармақтың 1), 
4)-8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының он жəне одан да көп 
пайызын иеленетін, пайдаланатын, оларға билік ететін  тұлға; 
10) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып 
табылатын өзге тұлға. 
18.3.1. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 
қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.  
18.3.2. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар жəне/немесе Қоғамның тіркеушісі 
(текҚоғамның ірі акционерлері болып табылатын тұлғаларға қатысты) беретін мəліметтердің негізінде 
жүргізеді. 
18.3.3. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы 
ақпаратты ұсынуының тəртібі: 

Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздері мен өздерінің аффилиирленген тұлғалары 
туралы ақпаратты Қоғаммен аффилиирлілік пайда болған күннен бастап жеті күнтізбе күні ішінде 
аффилиирленген тұлға анкетасын толтыру арқылы береді.  

Өздері жəне/немесе өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы бұрын берілген деректерде қандай 
да бір өзгерістер жəне/немесе толықтырулар пайда болған жағдайда, акционерлер мен лауазымды тұлғалар 
тиісті өзгеріс жəне/немесе толықтыру пайда болған күннен бастап жеті күнтізбе күні ішінде Қоғамға 
жаңартылған ақпараты бар аффилиирленген тұлға анкетасын ұсынуға міндетті. 

Аффлиирленген тұлға анкетасының типтік нысаны Директордың бұйрығымен бекітіледі.      
18.3.4. Қоғам Уəкілетті органға өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне мерзімдерде ұсынады.   
18.3.5. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке жəне заңды тұлғалар аффилиирлілік 
пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтерді 
Қоғамға ұсынуға міндетті.  
18.4. Қоғамның қызметіне қатысты оның құжаттары Қоғам тарапынан Қоғамның атқарушы органы 
орналасқан жер бойынша оның бүкіл қызмет мерзімі бойынша сақталуға жатады. 
 

19-бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ 
19.1 Қоғам қызметін тоқтату оны қайта құру немесе тарату арқылы жүзеге асырылады. 
19.2 Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан Республикасының заң 
актілерімен белгіленген ерекшеліктерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексіне сəйкес жүзеге асырылады. 
19.3 Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім қабылдайды, ол несие 
берушілерінің келісімімен жəне олардың бақылуында Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес 
тарату процедурасын анықтайды. 



19.4 Қоғамды еркінен тыс тарату Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда 
сотпен жүзеге асырылады. Қоғамды тарату туралы талап, егер өзгесі Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасымен қарастырылмаса, сотқа мүдделі тұлғалармен ұсынылуы мүмкін.  
19.5 Соттың немесе акционерлердің Жалпы жиналысының Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату 
комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы тарату кезінде Қоғамды басқару жөніндегі жəне тізімі 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталатын əрекеттерді атқару жөніндегі өкілеттіктерге ие 
болады. Ерікті түрде тарату барысында тарату комиссиясының құрамына Қоғамның несие берушілерінің 
өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сəйкес 
басқа да тұлғалар кіруі керек. 
19.6 Қоғамды тарату процедурасы мен несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру  тəртібі Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі. Қоғам тараған жағдайда жарияланған, бірақ 
орнықтырылмаған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте жойылуы 
керек. 
19.7 Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған таратылатын Қоғамның мүліктері 
тарату комиссиясымен акционерлер арасында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен 
бекітілген тəртіпте бөлінеді.  
19.8 Заңды тұлғалардың мемлекеттік регистріне сəйкес жазу енгізілген кезден бастап Қоғам  таратылған, ал 
Қоғам өз қызметін тоқтатқан деп саналады. 
 
 
 
 
Жарғыға қол қоюға уəкілетті, тұлға: 

Арип Мақсат Əскерұлы 
____________________ 

 
 


