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1  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
1.1. «КОМБИСНАБ» акционерлiк қоғамының, бұдан əрi қарай  «Қоғам» Қазақстан Республикасының 

Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңымен жəне өзге нормативтік- құқықтық актілеріне сəйкес құрылып, қызмет 
етеді. 

Қоғам «КОМБИСНАБ» ЖШС барлық құқықтары мен мінгдеттері өтетін құқық қабылдаушысы болып 
табылады. 

1.2 Қоғамның толық  атауы: 
Мемлекеттік тілде:  «КОМБИСНАБ» Акционерлік қоғамы; 
Орыс тілінде: Акционерное общество «КОМБИСНАБ»; 

1.3 Қоғамның қысқаша  атауы: 
Мемлекеттік тілде:  «КОМБИСНАБ» АҚ 
Орыс тілінде: АО  «КОМБИСНАБ».  

1.4. Қоғамның жəне оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы 
облысы, 040712, Іле ауданы, Жана-Даур  ауылы, Овражная көшесі, 1 үй  

1.5 Қоғамның құқықтық мəртебесі, акционерлердің құқықтары мен міндеттері «Акционерлік қоғамдар 
туралы» Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен жəне осы Жарғымен реттеледі. 

1.6  Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.  
                        

2 ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ СТАТУСЫ 
2.1 Қоғам мемелекеттік кезеңінен бастап заңды тұлға құқығына ие болады. Қоғам банкіде есептесу, 

валюталық жəне басқа да есеп шоттарын ашады. Қоғам тіркеуден өткеннен соң ғана шарттарды жəне басқа да 
келісімдерді жасайды. 

2.2 Қоғамның өз аты- жөні көрсетілген қазақ жəне орыс тілдерінде жазылған мөрі, штампы мен бланкісі, 
өзінің тауарлық белгісі мен символикасы, дербес балансы бар жəне ол толық шаруашылық есеп негізінде  өзін-
өзі шектеушілік жəне өзін-өзі қаржыландыру бойынша сонымен бірге еркін конверсияланған валютасымен іс-
əрекет жасайды.  

2.3  Қоғамның өз атынан мүліктік жəне жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуына жəне жүзеге 
асыруына, міндеттерді алуына болады, сотта талапкер жəне жауапкер бола алады. 

2.4 Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікті иеленеді жəне олардың міндеттемелері 
бойынша  жауап бермейді. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді жəне өзіне тиесілі 
акциялар құнының  шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тəуекел етеді, Қазақстан 
Республикасының заң актілерінде к өрсетілген жағдайлардан басқа.  

2.5 Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауап береді.    
2.6 Қоғам қолданыстағы заңдарға сəйкес Қазақстан Республикасы аумағында жəне одан тыс жерлерде 

филиалдар мен өкілеттіктер ашуға құқылы. 
2.7 Қоғам əртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандардағы жəне меншік нысандарындағы өзге ұйымдармен 

бірлестіктерге біріге алады жəне Қазақстан Республикасы аумағында жəне одан тыс жерлерде өзге де 
коммерциялық ұйымдардың құрылтайшысы (қатысушысы) бола алады. 

2.8 Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді жəне сол сияқты мемлекет те оның 
міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 

2.9   Қоғам акционерлік қоғамдар үшін  қолданыстағы заңдармен жəне осы Жарғымен көзделген өзге де 
құқықтарды жүзеге асыра алады. 

 
3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖƏНЕ ПƏНІ 

            3.1. Қоғам өз қызметінің негізгі мақсаты ретіндегі таза табысты алуды көздейтін коммерциялық ұйым 
болып табылады. 
            3.2.Қоғам қызметінің негізгі түрлері:  

1) ауылшаруашылық қызмет; 
2) мемлекеттік кəсіпорындарға, заңды тұлғаларға жəне жеке тұлғаларға  ауылшаруашылық қызметін 

көрсету; 
3) ауылшаруашылық өнімдлерін өсіру, дайындау, қайта өндіру, сақтау жəне тарату, шикізат өнімдерін 

қайта  өндіру; 
4) сауда-саттық, коммерциялық, делдалдық қызмет; 
5) халық тұтыну  тауарларын жəне өндірістік- техникалық белгідегі өнімдерді өндіру жəне тарату; 
6) өз  өнімдерін жəне басқа да өндірушілердің  тауарларын тарату үшін фирмалық дүкендердің 

торларын ұйымдастыру; 
7) қоғамдық  тамақ ішу орындарын, соның ішінде дəмханалар, барлар, мейрамханалар жəне т.с.с ашу; 
8) халыққа тұрмыстық қызмет көрсету; 
9) құрылыстық, жөндеу жəне монтаждық жұмыстардың орындалуы; 



10) қатынас құралдарын өндіру, қызмет көрсету, қолдану жэəне оған қоса автотұрақтарды, 
автосалондарды, техникалық қызмет көрсету бекеттерін, автокөліктерді жуу орындарын ұйымдастыру; 

11) сусындарды, шырындарды сатып алу, сақтау жəне сату; 
12) мəдени жəне əлеуметтік-тұрмыстық, тұрғын үй құрылыстарының орындарын белгілеу; 
13) көтерме сауда-саттық жəне комиссиондық фирмалық дүкендердің  желісін ұйымдастыру; 
14) маркетингтік жəне инжинирингтік қызмет; 
15) экспорттық- импорттық қызмет; 
16) инновациялық қызмет; 
17) ғылыми-зерттеу, тəжірибелі-құрастырушы қызметі; 
18) компьютерлік техникалық, компьютерлік  торап саласындағы қызмет; 
19) заңды жəне жеке тұлғаларға көліктік-экспедиторлық қызмет көрсету; 
20) туризмді, сонымен қатар халықаралық туризмді дамыту; 
21) заңды жəне жеке тұлғаларға өкілеттілік, ақпараттық, консультациялық , қызмет көрсетуші жəне өзге 

де қолданыстағы заңдармен тыйым салынбаған қызмет түрлерін көрсету; 
22) жарнамалық өнімді өндіру жəне орналастыру, жарнамалық қызметтер жəне маркетингтік зерттеулер; 
23) заңмен белгіленге тəртіптегі баспаханалық жəне полиграфиялық қызмет; 
24) буып түю өнімдерін дайындау; 
25) сыртқыэкономикалық қызмет; 
26) франчайзинг; 
27) Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін басқа да іс-əрекеттер.  

          3.3 Тізімі заң актілерімен белгіленетін қызметтің жекелеген түрлерімен Қоғам тек қана  лицензия 
негізінде ғана қызмет ете алады.  

    
4. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 4.1. Қоғам акционерінің құқықтары: 
 1) қоғамды басқаруға қатысуға; 
 2) дивидендтер алуға; 
 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе 

қоғамның жарғысында белгіленген тəртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға; 
 4) акцияларды  тіркеушіден  оның  бағалы  қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді  көшірмелер 

алуға;  
 5) қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға  акционерлер жалпы кеңесіне үміткерлерді ұсынуға;   
 6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тəртібімен дауласуға;  
 7) қоғамға  оның  қызметі  туралы  жазбаша  сауал  салуға  жəне  қоғамға  сауал  келіп  түскен күннен 

бастап отыз күн ішінде жауаптар алуға;  
 8) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне; 
 9) өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын жəне бағалы қағаздарды артықшылықпен 

сатып алуға құқығы бар.  
4.2. Ірі акционердің, сондай-ақ: 
1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге; 
2) Директорлар  кеңесіне  акционерлердің  жалпы  жиналысының  күн  тəртібіне  қосымша  мəселелер 

енгізуді  ұсынуға; 
3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 
4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар. 
4.3. Қоғамның акционерлерінің міндеттері: 
1) акцияларды төлеуге; 
2) акцияларды тіркеушіге қоғамның акцияларын  ұстаушылардың  тізілім  жүйесін  жүргізуге қажетті 

мəліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға; 
3) қоғам  мен  оның  қызметі  туралы  қызметтік,  коммерциялық  немесе  заңмен  қорғалатын  өзге де 

құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге; 
4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда жəне Қазақстан Республикасының  өзге де  заң  актілерінде 

белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті. 
4.4. Акционерлер қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді жəне қоғам қызметне байланысты 

шығындар тəуекелін оларға тиесілі акциялар көлемінде көтереді. 
 

 
5  ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ ЖƏНЕ  КАПИТАЛЫ 

5.1. Қоғамның мүлкi мыналардың есебiнен құралады:  
 1) акционерлердің қоғам акцияларына ақы төлеуге берген мүлiктері;  
 2) оның қызметi нəтижесiнде алынған кiрiстер;  



3) Қазақстан   Республикасының   заңнамасымен   тыйым   салынбаған    негiздер    бойынша    сатып  
алынатын өзге де мүлiктер.  

5.2 Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың 
нақтылы құны бойынша жəне инвесторлардың «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда белгiленген талаптарға 
сəйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуi арқылы қалыптастырылады жəне ол Қазақстан 
Республикасының ұлттық валютасымен көрсетiледі. 

5.3 Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру жолымен 
жүзеге асырылады. 

 
6. АКЦИЯЛАР ЖƏНЕ ҚОҒАМНЫҢ ӨЗГЕ ДЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША 

ДИВИДЕНДТЕР 
6.1. Қоғам жай акцияларды не жай жəне артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар 

құжатсыз нысанда шығарылады. 
6.2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бəрі 

бір акционер деп танылады жəне өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куəландырылған құқықтарды 
пайдаланады. 

6.3.  Егер қолданыстағы заңдармен жəне осы Жарғымен өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны 
иеленетін əрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді 

6.4.  Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу 
жəне өтеу талаптары мен тəртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен 
белгіленеді 

6.5.  Жай акция дауыс беруге енгiзiлетiн барлық мəселелердi шешкен кезде акционерге акционерлердiң 
жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, акционерлердiң жалпы жиналысының тиiстi 
шешiмi негiзiнде қоғамда таза кiрiс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртiппен оның мүлкiнiң бiр бөлiгiн алу құқығын 
бередi.  

6.6. Қоғамның артықшылықты акциясы оның иесiне:  
  - жай акцияларды ұстаушы акционерлер алдында кепілдендірілген 5( бес) теңге мөлшерінде 
дивидендтерді алуға басым құқық бередi;  
   - қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тəртiппен мүлiктiң бiр 
бөлiгiне құқық бередi.  

6.7.  Артықшылықты акция акционерге:  
 1) қоғам   акционерлерiнiң   жалпы   жиналысының   шешiмi   артықшылықты акцияларды иеленетiн 

акционердің құқығын шектеуi ықтимал мəселенi қараған жағдайда. Мұндай мəселе бойынша шешiм шектеудi 
жақтап орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының 
үштен екiсiнен кем емесі дауыс берген жағдайда қабылданды деп саналады;  

 2) қоғам   акционерлерiнiң   жалпы   жиналысы   қоғамды   қайта   ұйымдастыру   не   тарату   туралы 
мəселе  қарағанда;  

 3) артықшылықты  акция  бойынша  дивиденд  оны  төлеу үшiн белгiленген мерзiм аяқталған күннен 
бастап үш айдың iшiнде толық көлемде төленбеген жағдайларды қоспағанда, қоғамды басқаруға қатысу 
құқығын бермейдi.  

6.8. Жарияланған акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы 
қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған осы бағалы қағаздарды сату ниетi бар қоғам осы 
туралы шешiм қабылдаған күннен бастап он күн iшiнде өз акционерлерiне жазбаша хабарлама жiберу немесе 
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы өздерiнде бар акциялар санына барабар бағалы қағаздарды 
тең жағдайларда орналастыру (өткiзу) туралы шешiм қабылдаған қоғамның органы белгiлеген орналастыру 
(өткiзу) бағасы бойынша оларды сатып алуды ұсынуға мiндеттi. Акционер қоғам акцияларын орналастыру 
(өткiзу) туралы хабарланған күннен бастап отыз күн iшiнде акцияларды не қоғамның акцияларына 
айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сəйкес сатып алуға өтiнiм беруге 
құқылы. Бұл орайда қоғамның жай акцияларын иеленетiн акционердiң жай акцияларды немесе қоғамның жай 
акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығы бар, ал қоғамның 
артықшылықты акцияларын иеленушi акционердiң қоғамның артықшылықты акцияларын басымдықпен сатып 
алу құқығы бар. 

6.9.  Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру тəртібі 
қолданыстағы заңдармен реттеледі. 

6.10. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттiк тiркеуден өткеннен кейiн акциялардың 
жарияланған мөлшерi шегiнде оларды бiр немесе бiрнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы. 
 Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегiнде акцияларын орналастыру туралы шешiмдi 
қоғамның Директорлар кеңесi қабылдайды. 



6.11. Қоғам акциаларды тек оларды мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін ғана орналастыруға 
құқылы.   Акцияларды орналастыру жазылу немесе аукционда сату арқылы жүзеге асырылады. 

6.12. Жазылу арқылы қоғам орналастыратын акциялар, акцияларды артықшылықты сатып алу 
құқығына сəйкес сатып алатын акционерлерді қоспағанда, осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын 
барлық тұлғалар үшін бірдей сату бағасы бойынша сатылуға тиіс.     Акционерлер акцияларды артықшылықты 
сатып алу құқығына сəйкес орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғамның органы белгілеген бірыңғай 
орналастыру бағасы бойынша сатып алады. 

6.13. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн жүргiзудi  қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге 
асыра алады, ол қоғамның жəне оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауға тиіс. 

6.14.  Орналастырылатын акция толық төленгенге дейін қоғамның осы акцияны қоғам акцияларын 
ұстаушылардың  тiзiлiмдер жүйесiндегi (нақтылы ұстаушыны есепке алу жүйесiндегi)  оны сатып алушының 
жеке шотына есептеу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ. 

6.15. Қоғам уəкілетті органға қоғамның жарияланған акцияларын толық орналастырғанға дейін не 
оларды толық орналастырғаннан кейін əрбір алты айдың (есепті жарты жылдық аяқталғаннан кейін бір ай 
ішінде) қорытындылары бойынша өз акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп беруге міндетті.  

6.16. Осы Жарғымен  жəне Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды 
қоспағанда, қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде 
зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) жəне өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.  
 Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес берілген лицензия 
негізінде əрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.  

6.17. Егер қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, 
мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, қоғамның 
оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім біткенге дейін қоғам акционерлері жалпы 
жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.  

6.18. Қоғамға өзінің жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы рыногында орналастырған 
кезде оларды өзі сатып алуына жол берілмейді. 

6.19. Бағалы қағаздардың қайталама рыногында қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз жəне одан 
да көп процентін дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесе отырып сатып алғысы келетін 
тұлға бұл туралы қоғамға жəне уəкілетті органға ол белгілеген тəртіппен хабарлама жіберуге міндетті. 
Хабарламада сатып алынатын акциялардың саны, болжамды сатып алу бағасы туралы мəліметтер жəне 
уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген өзге де мəліметтер болуға тиіс.  

6.20.  Акционерлердің қоғам акцияларын сатуына қоғамның кедергі жасауға құқығы жоқ. Қоғамның 
акцияларын сатқысы келетін тұлғаға қоғамның оларды қоғамның өзінің немесе үшінші тұлғалардың 
ұсынылған бағадан жоғары баға бойынша сатып алуы туралы ұсыныс жасауға құқығы бар. Сатып алу туралы 
ұсыныста акциялардың саны, бағасы жəне акцияларды үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда сатып 
алушылардың реквизиттері туралы мəліметтер болуға тиіс.  

6.21. Бағалы қағаздардың қайталама рыногында қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз жəне одан 
да көп процентін дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесе отырып сатып алған тұлға сатып 
алған күннен бастап отыз күн ішінде қалған акционерлерге қоғамның оларға тиесілі акцияларын сатуға 
ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сату 
туралы ұсыныс жарияланған күннен бастап отыз күннен аспайтын мерзімде оларды сату туралы ұсынысты 
қабылдауға құқылы.  

6.22. Акционерлерге оларға тиесілі акцияларды сату туралы ұсыныста аттарын (атауларын), 
тұрғылықты жерін (орналасқан жерін), оларға тиесілі акциялардың санын қоса алғанда, қоғамның дауыс 
беретін акцияларының отыз жəне одан да көп процентін сатып алған тұлға жəне оның аффилиирленген 
тұлғалары туралы жəне акцияларды сатып алудың ұсынылып отырған бағасы туралы деректер болуға тиіс.  

6.23.  Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сату туралы жазбаша келісімін алған жағдайда сатып алу 
туралы ұсынысты жариялаған тұлға акцияларды отыз күн ішінде төлеуге міндетті.  

6.24. Акцияларды сатып алудың тəртібі сақталмаған жағдайда қоғамның дауыс беретін акцияларының 
отыз жəне одан да көп процентін иеленуші тұлға (тұлғалар) өзімен (өздерімен) аффилиирленбеген тұлғаларға 
қоғамның дауыс беретін акцияларының жиырма тоғыз процентінен асатын акцияларының оған (оларға) тиесілі 
бір бөлігін иеліктен шығаруға міндетті.  

6.25. Қоғамның өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ұсынысқа жауап ретінде өтініш берген акционері 
осы ұсынысты жариялаған тұлғаның акцияларды сатып алудан бас тартуына сот тəртібімен шағымдануға 
құқылы. 

6.26. Орналастырылған акцияларды сатып алу қоғамның бастамасы бойынша акционердiң келiсiмiмен, 
қоғамның акцияны сатып алуы кезiнде оның құнын айқындаудың тəртібіне сəйкес, оларды кейiннен сату 
мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңдарына жəне қоғамның жарғысына қайшы келмейтiн өзге 
де мақсаттарда жүргiзiлуi мүмкiн. 



6.27. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларын қоғамның сатып алуы Директорлар 
кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.  

6.28. Қоғамның:  
1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;  
2) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілгенге дейін;  
3) егер акцияларды сатып алу нəтижесінде қоғамның өз капиталының мөлшері осы Заңда белгіленген ең 

төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болса;  
4) егер акцияларды сатып алу кезінде қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына 

сəйкес төлем қабілетсіздігі не дəрменсіздігі белгілеріне сəйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның барлық 
талап етілетін немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нəтижесінде пайда болса;  

5) егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, өзінің 
орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ.  

6.29. Егер қоғамның бастамасы бойынша оның сатып алынатын орналастырылған акцияларының саны 
акцияларды сатып алу-сату мəмiлесi (мəмiлелерi) жасалғанға дейiнгi олардың жалпы санынан бір процент 
асатын болса, ол өз акционерлеріне осындай сатып алу туралы хабарлауға міндетті.  
 Қоғамның өзі орналастырған акцияларын сатып алуы туралы хабарламасында өзі сатып алатын 
акциялардың түрлері, саны, бағасы, мерзімі туралы жəне оларды сатып алу талаптары туралы мəліметтер 
болуға тиіс жəне ол бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.  

6.30. Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны 
 қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып түскен жағдайда бұл акциялар акционерлерден 
оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады. 

6.31. Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуды: 
1) акционерлердiң жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешiм қабылдаған (егер 

акционер қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мəселе қаралған акционерлердiң жалпы жиналысына қатысып, 
оған қарсы дауыс берсе); 

2) заңдармен белгiленген тəртiппен қабылданған iрi мəмiле жасау туралы шешiммен жəне (немесе) 
жасалуында қоғамның мүддесi бар мəмiле жасау туралы шешiммен келiспеген; 

3) акционерлердiң жалпы жиналысы қоғамның жарғысына осы акционерге тиесiлi акциялар бойынша 
құқықтарды шектейтiн өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы шешiм қабылдаған (егер акционер осындай 
шешiм қабылданған акционерлердiң жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, 
аталған шешiмнiң қабылдануына қарсы дауыс берсе) жағдайларда өзiне қойылуы мүмкiн қоғам акционерiнiң 
талап етуi бойынша жүргiзуге тиiс. 

6.32. Акционерлердің Директорлар кеңесi  шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде акционер 
өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы талап қоюға құқылы. 
 Аталған өтініш алынған күннен бастап отыз күн ішінде қоғам акционерден акцияларды сəйкес 
белгіленген бағамен сатып алуға міндетті. Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген 
орналастырылған акцияларының саны қоғам сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болған жағдайда 
бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады. 

6.33. Қоғам сатып алатын орналастырылған акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы 
санының жиырма бес процентінен аспауға тиіс, ал қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алуға 
жұмсайтын шығыстары меншік капиталынан он процентін аспауға тиіс:  

    1) орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алған кезде - акционерлердің 
жалпы жиналысында осы Жарғының 6.31 тармағымен аталған шешімдердің бірі қабылданған күнгі жағдай 
бойынша;  

    2) орналастырылған акцияларды қоғамның бастамасы бойынша сатып алған кезде - қоғамның 
орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша оның өз капиталы 
мөлшерінің он процентінен аспауға тиіс.  

6.34. Қоғам сатып алған акциялар оның акционерлері жалпы жиналысының кворумын анықтаған кезде 
есепке алынбайды жəне онда дауыс беруге қатыспайды. 

6.35. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.  
6.36. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу құқығы шектелмейді. Егер кепіл талаптарында өзгеше 

көзделмесе, акционердің дауыс беруге жəне өзі кепілге салған акция бойынша дивидендтер алуға құқығы 
болады.  

6.37. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды:  
1)   кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;  
2) қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, қоғамға кепілге берілетін жəне оның кепілінде жатқан 

 акциялардың жалпы саны қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес процентінен аспаған;  
3) кепіл туралы шартты директорлар кеңесі мақұлдаған жағдайда ғана кепілге қабылдай алады. 



6.38. Егер кепіл талаптарында өзгеше белгіленбесе, қоғам орналастырған жəне оның кепілінде жатқан 
акциялар бойынша дауыс беру құқығы акционерге тиесілі болады. Қоғам өзінде кепілде жатқан акцияларымен 
дауыс беруге құқылы емес 

  
 

7. ҚОҒАМНЫҢ ТАЗА КIРIСIН БӨЛУ ТƏРТIБI 
7.1 Қоғамның таза кiрiсi (салықты жəне бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлегеннен 

кейiн) қоғамның басқаруында қалады жəне акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмiмен айқындалған 
тəртiппен, оның iшiнде дивидендтер төлеуге бөлiнедi. Қалған бөлiгi қоғамды дамытуға немесе акционерлердiң 
жалпы жиналысының шешiмiнде көзделген өзге де мақсаттарға жiберiледi.  

7.2 Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, қоғамның акциялары бойынша 
дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен 
дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен 
төленеді.  

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол 
берілмейді. 

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша 
келісімі болған кезде осындай төлем қоғамның жарияланған акцияларымен жəне ол шығарған 
облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.  

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы 
күні жасалуға тиіс.  

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

7.3 Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендттер жыл қорытындысы бойынша төленеді. Қоғамның 
жай акциялары бойынша тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана 
акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен ғана жүзеге асырылады. Жай акциялар бойынша 
дивидендттер төлеу бойынша Жалпы жиналыс шешімінде  бір жай акцияға тиесілі дивиденд көлемі 
көрсетіледі. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы 
шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. 

7.4 Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер 
төлемеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күнi ішінде  бұқаралық ақпарат 
құралдарында  міндетті түрде жариялауға құқылы.  

7.5 Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу осы Жарғының 7.7. - тармағында 
көрсетiлген жағдайларды қоспағанда, қоғам органының шешiмiн талап етпейдi.  

7.6 Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ, егер сот 
немесе акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім шығарса, дивидендтер есептелмейді жəне 
төленбейді. 

7.7 Қоғамның жай жəне артықшылықты акциялары бойынша:  
 1) меншiктi  капиталының  мөлшерi  терiс  болған  кезде  немесе  қоғамның  меншiктi   капиталының 

мөлшерi оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нəтижесiнде терiс болғанда;  
2) егер   ол  Қазақстан   Республикасының   банкроттық   туралы   заңдарына   сəйкес   төлем  жасауға 

қабiлетсiздiк немесе дəрменсiздiк белгілерiне жауап берсе не көрсетiлген белгiлер оның акциялары бойынша 
дивидендтер есептеу нəтижесiнде пайда болса дивидендтер есептеуге жол берiлмейдi. 

7.8 Акционер қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді 
талап етуге құқылы. 

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге 
дивидендтердің негізгі сомасы жəне ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін 
өсімпұл төленеді.  

7.9 Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 
он жұмыс күні ішінде бұл шешім  бұқаралық ақпарат құралдарында  жариялануға тиіс. Бұл ретте жария 
компаниялар осы шешімді өздерінің корпоративтік веб-сайтында да жариялауға тиіс. 

7.10 Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мəліметтер:  
1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банк жəне өзге де реквизиттері;  
2) дивидендтер төленетін кезең;  
3) дивидендтер төлеудің басталатын датасы;  
4) дивидендтер төлеудің тəртібі мен нысаны болуға тиіс. 

8. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ 
           8.1. Мыналар қоғам органдары болып табылады: 



1)  жоғары орган - Акционерлердің жалпы жиналысы; 
2)  басқару органы - Директорлар кеңесі; 

           3)  атқарушы орган - атқарушы орган қызметін жеке-дара жүзеге асыратын қоғам Президенті; 
           8.2 Директорлар Кеңесінің шешімімен қоғамда бақылаушы орган- ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. 

8.3. Директорлар Кеңесінің шешімімен  қоғамда да басқа да органдар құрылуы мүмкін. 
 

9. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 
9.1 Акционерлердің  жалпы  жиналысының  айрықша  құзыретіне  мына  мəселелер   жатқызылады: 

1) Қоғам  жарғысына  өзгерістер  мен  толықтырулар  енгізу  немесе  оны жаңа редакциясында бекіту; 
2) корпоративтiк басқару кодексiн, сондай-ақ оған енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды бекiту; 
3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
4) Қоғамның      жарияланған     акцияларының    санының    өсуі    немесе    қоғамның    жарияланған, 

орналастырылмаған  акциялардың  түрлерінің  өзгерілуі  туралы  шешім  қабылдау; 
5) Қоғамның  бағалы  қағаздарын  айырбастау  шарттары  мен  тəртібін,  сондай-ақ  оларды  өзгертуді 

айқындау; 
6) Есеп комиссиясының сан құрамын жəне өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау  жəне 

олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 
7) Директорлар кеңесінің сан  құрамын,  өкілеттік  мерзімін  белгілеу,  оның  мүшелерін  сайлау  жəне 

олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің 
мөлшері мен талаптарын айқындау; 

8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды таңдау; 
9) жылдық қаржы есептілігін бекіту; 
10) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза  табысын  бөлу  тəртібін  бекіту,  жай  акциялар  бойынша 

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

11) Қоғамның  жай  жəне  артықшылықты  акциялары  бойынша  дивидендтер төлемеу туралы шешім 
қабылдау; 

12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес жəне одан да көп процентін  құрайтын  сомадағы 
активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың 
қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

13)  Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы  қоғамның  акционерлерге хабарлау  нысанын 
белгілеу жəне мұндай ақпаратты баспасөз басылымында беру туралы шешім қабылдау; 

14) Қоғам   акцияларды   сатып   алған   жағдайда   олардың    құнын    белгілеу    əдістемесін    бекіту, 
акциялардың  құнын  белгілеу  əдістемесіне  өзгерістер  енгізу; 

15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 
16) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты  акционерлерге ұсыну тəртібін анықтау; 
17)  "алтын акцияны" енгізу жəне оның күшін жою;  
18) Акционерлердің жалпы жиналысы компетенциясына байланысты басқа да сұрақтар.  

     

9.2  Осы баптың 9.1. тармағының 1)-4) тармақшаларында белгіленген мəселелер бойынша 
акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 
айқын басым көпшілігімен  (3/4 кем емес) қабылданады 

9.3 Акционерлердің жалпы жиналысының өзге сұрақтары бойынша шешімдері дауыс беруге қатысатын 
қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады. 

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

9.5 Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.Акционерлердің 
кезектен тыс жалпы жиналысы директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің бастамасы бойынша 
шақырылады. Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 
қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, əзірлеуі жəне өткізуі мүмкін. 

9.6 Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, əзірлеу жəне өткізу жөніндегі шығындарды қоғам 
көтереді. 

9.7 Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында: 
1) қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі; 
2) қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тəртібі жəне қоғамның бір жай акциясына 

есептелген дивиденд мөлшері айқындалады; 
3) акционерлердің қоғамның жəне оның лауазымды тұлғаларының іс-əрекетіне өтініштері жəне оларды 

қарау қорытындылары туралы мəселе қаралады. 
    Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жəне қоғамның атқарушы органының 

мүшелеріне сыйақы беру мөлшері жəне олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды. 



Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы 
жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мəселелерді де қарауға құқылы. 

9.8 Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың «Акционерлік 
қоғамдар туралы» заңда белгіленген тəртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы сот 
шешімі негізінде шақырылуы жəне өткізілуі мүмкін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы ірі 
акционердің талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы мүмкін. 

9.9  Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоғамның атқарушы 
органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда 
мұндай жиналыстың күн тəртібі болуға тиіс. 

9.10  Директорлар кеңесі талапты алған күннен бастап он күн ішінде осы талапты қойған тұлғаға 
акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған 
талапқа сəйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда директорлар кеңесі 
жалпы жиналыстың күн тəртібін өз қалауы бойынша кез келген мəселелермен толықтыруға құқылы. 
            9.11. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың 
неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы 
атқарушы орган орналасқан жерде өткізіледі.  
            9.12. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін 
күнтізбелік отыз күннен  кешіктірілмей  хабарлануға  тиіс. 
            9.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияланады немесе акционерлерге жазбаша хабарлама түрінде жіберілуге тиіс.  
            9.14. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысын өткізу тəртібі «Акционерлік қоғамдар 
туралы» заңмен  белгіленеді. 
            9.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін Директорлар кеңесі жасайды. Акционерлердің 
жалпы жиналысының күн тəртібі толықтырылатыны қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге 
дейін он бес күн ішінде хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тəртібін 
толықтыруы мүмкін. 
            9.16. Акционерлердің қатысу тəртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі 
күн тəртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.Акционерлердің жалпы 
жиналысының күн тəртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы 
санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады. 
            9.17. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын жəне қоғамның дауыс беретін акцияларының 
жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің көпшілігі енгізуді жақтап дауыс 
берсе, күн тəртібіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін. Жалпы жиналыс күн тəртібіне 
енгізілмеген сұрақтарды қарастыруға жəне олар бойынша шешім қабылдауға құқысыз. 
            9.18. Қоғамның органдарын сайлау мəселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар 
туралы мынадай ақпарат: 1) аты-жөні, əкесінің аты; 2) білімі туралы мəліметтер; 3) қоғамға аффилиирленгені 
туралы мəліметтер; 4) соңғы үш жылдағы жұмысорны жəне атқарған қызметі туралы мəліметтер; 5) 
кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тəжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс. 
            9.19. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіне қоғамның директорлар кеңесін (директорлар 
кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мəселе енгізілген жағдайда материалдарда мыналар: директорлар 
кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатындығы жəне 
(немесе) ол қоғамның тəуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы 
көрсетілуге тиіс. 
            9.20. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша материалдар: 
1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі; 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;      3) директорлар 
кеңесінің қоғамның таза табысын бөлу тəртібі жəне қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі 
дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары; 4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының 
қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс. 
            9.21. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібінің мəселелері бойынша материалдар 
акционерлер танысуы үшін қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн 
бұрын дайын əрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан 
кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс,  құжаттар көшірмелерін жасауға жəне құжаттарды жеткізуге 
кеткен шығыстар акционерге жүктеледі. 
            9.22. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде қоғамның дауыс беретін акцияларының 
жинақтап алғанда елу жəне одан да көп процентін иеленетін акционерлер немесе акционерлердің тізіміне 
енгізілген қатысуына құқығы бар жəне дауыс беруге құқығы бар, акционерлердің жалпы жиналысы күн 
тəртібіндегі мəселелерді қарауға жəне олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.  
             9.23. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, 
егер: 

 1) егер акционерлердің жалпы жиналысы кворумның болмауы себебінен өтпей қалса; 



 2) тіркеу   аяқталған   кезде   оған   қатысу   үшін   қоғамның  дауыс беретін акцияларының жинақтап 
алғанда қырық жəне одан да көп процентін иеленетін акционерлер тіркелген болса, күн тəртібіндегі 
мəселелерді қарауға жəне олар бойынша шешім қабылдауға құқылы. 
            9.24. Есеп комиссиясы қызметін жалпы жиналыс хатшысы атқарады.  
            9.25. Есеп комиссиясы: 

  1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексереді; 
  2) акционерлердің   жалпы   жиналысына   қатысушыларды   тіркейді   жəне   оларға акционерлердің 

жалпы жиналысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша материалдарды береді; 
  3) акционерлердің жалпы жиналысы кворумының болғаны туралы хабарлайды; 
  4) акционерлердің   жалпы   жиналысында   акционерлердің   құқықтарын   іске   асыру  мəселелерін 

түсіндіреді; 
  5) дауыстарды санайды жəне дауыс берудің қорытындысын шығарады; 
  6) акционерлердің  жалпы   жиналысында  дауыс  беру  қорытындылары  туралы  хаттама  жасайды. 

            9.26. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тəртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен, осы 
Жарғымен не болмаса жалпы жиналыстың тікелей шешімімен анықталады.  
            9.27. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді тіркеу 
жүргізіледі.Тіркеуден өтпеген акционер кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды жəне оның дауыс беруге 
қатысуға құқығы жоқ. 
            9.28. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.  
            9.29 Барлық акционерлер тіркелген, хабарланған жəне жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық 
білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте 
ашылмауы керек. 
            9.30. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) жəне хатшысын 
сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру 
нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) жəне хатшысын сайлау 
кезінде əрбір акционердің бір дауысы болады. Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы 
жиналысында төрағалық ете алмайды. 
            9.31. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мəселе 
бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің əдісін өзгерту туралы ұсынысты 
дауысқа салуға құқылы.  
            9.32. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы жəне жұмыс 
мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде күн тəртібіндегі жекелеген мəселелерді қаралуын келесі күнге ауыстыру 
туралы шешім қабылдауға құқылы. 
            9.33. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тəртібіндегі барлық мəселелер қаралып, олар бойынша 
шешімдер қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады. 
            9.34. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының 
хаттамасында көрсетілген мəліметтердің толық жəне дұрыс болуы үшін жауап береді. 
            9.35. Осы Жарғы арқылы акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге тыйым салынады. 
Жалпы жиналыстың шешімі тек іштей дауыс беруді жүргізу арқылы ғана жүзеге асырылады. 
            9.36. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен 
қарастырылған жағдайларды коспағанда "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады. 
            9.37. Егер жалпы жиналыстағы дауыс беру жасырын түрде жүзеге асырылатын болса, дауыс беруге 
арналған  бюллетеньдер жасырын дауыс берілетін əр сұрақ бойынша жасалуға тиісті. 
            9.38. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды осы сатып алу туралы 
қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге 
арналған бюллетеньге қол қоймайды. Бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің 
бюллетеньде белгіленген дауыс беру тəртібі сақталған жəне дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы 
қалдырылған мəселелер бойынша дауыстары есепке алынады. 
            9.39. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы 
хаттама жасап, оған қол қояды. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы 
жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс. 
            9.40. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні 
ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. 
            9.41. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына: 

 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) жəне хатшысы; 
 2) қоғамның есеп комиссиясының мүшелері; 
3) қоғамның   дауыс   беретін   акцияларының  он   жəне   одан   да   көп   процентін   иеленетін  жəне 

акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс. 
 
 



10. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
            10.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мəселелерді шешуді 
қоспағанда, Директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. 
            10.2. Мынадай мəселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады: 

 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу; 
 2) акционерлердің жылдық  жəне  кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау; 
 3) қоғамның  акцияларын   орналастыру (өткізілу)   жəне   олардың   орналастырылу (өткізілу)  саны, 

бағасы  туралы  шешім  қабылдау; 
 4) қоғамның  орналастырылған  акцияларды  немесе  басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы 

шешім қабылдау; 
 5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту; 
 6) қоғамның облигацияларын жəне туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау; 
 7) қоғам  Президентінің  өкілеттігі мерзімін анықтау, оны сол мерзімге сайлау  жəне  оның өкілеттігін 

мерзімінен бұрын тоқтату; 
 8) қоғам  Президентінің лауазымдық  айлықақысының  жəне  сыйлықақысының мөлшерін айқындау; 
 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, ішкі  аудит  қызметі  еңбекақы  жəне  сыйлықақы  төлеудің 

мөлшері мен талаптарын айқындау; 
 10) корпоративтік   хатшыны   тағайындау,   оның   өкілеттік   мерзімін  айқындау,  оның  өкілеттігін 

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

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

 12) қоғам Президенті  қабылдайтын  құжаттарды  қоспағанда,  қоғамның   ішкі   қызметін   реттейтін 
құжаттарды бекіту; қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде аукциондар өткізу жəне 
қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тəртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту; 

 13) қоғамның  филиалдары  мен  өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешімдер қабылдау жəне олар 
туралы ережелерді бекіту; 

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

 15) қоғамның   міндеттемелерін   оның   өзіндік   капиталы мөлшерінің он жəне одан да көп проценті 
болатын шамаға көбейту; 

 16) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау; 
 17) қоғамның   немесе  оның  қызметтік,  коммерциялық  немесе  заңмен  қорғалатын  өзге  де  құпия 

болып  табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау; 
 18) ірі  мəмілелер  жəне  жасалуына  қоғам  мүдделі  мəмілелер  жасасу  туралы шешімдер қабылдау; 
 19) акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мəселелер. 

  10.3. Осы Жарғыда 10.2.- тармақ бойынша белгіленген сұрақтарды  атқарушы органның шешуіне беруге 
болмайды. Қоғам Президентінің жəне Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған 
мəселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға құқығы жоқ. 
            10.4. Директорлар кеңесiн сайлау жəне оның қызмет ету тəртiбi «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен 
белгiленедi. 
            10.5. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмауы 
мүмкін. 
            10.6  Директорлар кеңесінің сандық құрамы жəне өкілеттік мерзімі Акционерлердің жалпы 
жиналысымен айқындалады.Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі директорлар кеңесін қайта сайлау кезінде 
аяқталады. 
            10.7. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. 
Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл 
кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі. 
            10.8. Директорлар кеңесінің мүшелері: 

 1) акционер - жеке адамдар; 
 2) акционерлердің  мүдделерін  білдіруші  өкілдер  ретінде  сайлауға  ұсынылған  адамдар; 
 3) басқа адамдар (осы Жарғының 10.9. - тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан 

сайланады. 
            10.9. Акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде, қоғамның акционері емес жеке адам директорлар 
кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен 
аспауы керек. 



            10.10. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік 
даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.  
            10.11. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болуға тиіс.Қоғамның директорлар 
кеңесінің мүшелерінің үштен бір бөлігі тəуелсіз директорлар болы керек. 
            10.12. Акционерлік қоғамның Президенті Директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін, бірақ Директорлар 
кеңесінің төрағасына сайлана алмайды.  
            10.13. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы 
бойынша, не: 

 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің; 
 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің; 
 3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның; 
 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін. 

            10.14. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына 
директорлар кеңесі отырысының күн тəртібімен бірге жазбаша түрде қойылады. 
            10.15. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы шақыру туралы талап келіп 
түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты 
қойған тұлғаның міндетті қатысуымен өткізіледі.  
            10.16. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
жіберу тəртібі директорлар кеңесімен анықталады. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің 
отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті. 
            10.17. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін онда директорлар кеңесінің мүшелерінің кемінде 
жартысы қатысуға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол 
жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар 
кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған 
мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға 
құқылы. 
            10.18. Директорлар    кеңесінің   əрбір   мүшесінің     бір     даусы    болады.  Директорлар кеңесінің 
шешімдері    директорлар   кеңесінің    отырысқа     қатысқан     мүшелерінің     жай     көпшілік     даусымен 
қабылданады.   Дауыстар   тең    болған    жағдайда    директорлар    кеңесінің    отырысында    директорлар 
кеңесі    төрағасының    даусы      шешуші      болып      табылады.      Директорлар      кеңесі      директорлар 
кеңесінің     мүшелері     ғана     қатыса     алатын     өзінің     жабық     отырысын     өткізу   туралы     шешім  
қабылдауға    құқылы. 
            10.19. Директорлар кеңесінің қатысу тəртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен 
рəсімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен 
директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға тиіс. 
  10.20. Директорлар кеңесінң қарауына шығарымған мəселелер бойынша директорлар кеңесінің 
шешімдері сыртай дауыс беру арқылы қабылдана алмайды. 
 

11. ҚОҒАМНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ 
            11.1. Ағымдағы қызметке атқарушы орган – акционерлік қоғам Президенті дара басшылық етеді.  Қоғам 
Президентін  қоғамның Директорлар кеңесі сайлайды. 
            11.2. Қоғам Президенті атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының 
функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ. 
            11.3. Президент жалпы жиналыстың жəне қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған 
қоғам қызметінің кез келген мəселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. 
            11.4. Президент Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесінің  шешімдерін орындауға міндетті. 
            11.5. Акционерлік қоғам Президенті: 

 1) акционерлердің    жалпы    жиналысы    мен    директорлар    кеңесі    шешімдерінің    орындалуын 
ұйымдастырады; 

 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз əрекет етеді; 
 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік етуге сенімхат береді; 
 4) қоғам  қызметкерлерін  қабылдауды,  ауыстыруды  жəне  жұмыстан   босатуды   жүзеге   асырады, 

оларға көтермелеу шараларын қолданады жəне тəртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сəйкес 
қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының жəне айлықақыларына дербес үстемеақылардың 
мөлшерін белгілейді, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды; 

 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды орынбасарларының біріне жүктейді; 
 6) қоғам  жарғысында  жəне  қоғам  акционерлерінің  жалпы  жиналысы  мен  директорлар  кеңесінің 

шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. 
 

 



12. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ ЖƏНЕ АУДИТІ 
12.1 Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тəртібі Қазақстан 

Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді. 
     12.2. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердiң жалпы жиналысына талқылау жəне бекiту үшiн 

аудитi Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөнiндегi заңдарына сəйкес жасалған өткен жылғы 
жылдық қаржылық есептiлiктi табыс етедi. Атқарушы орган қаржылық есептiлiктен басқа жалпы жиналысқа 
аудиторлық есептi табыс етедi. 

    12.3. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 
өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.  

     Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысында жүргізіледі.  

    12.4 Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уəкілетті орган белгілеген мерзімде 
бухгалтерлiк балансты, капиталдағы барлық өзгерiстердi көрсететiн есептi, ақша қаражаттарының қозғалысы 
туралы есептi жəне пайда мен залал туралы есептi жариялап отыруға міндетті. Қоғам өзге қаржылық 
есептiлiктi қосымша жариялауға құқылы. 

    12.5  Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті.  
    12.6  Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша қоғам есебінен не 

ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі , бұл ретте iрi акционер аудиторлық ұйымды 
дербес анықтауға құқылы. Iрi акционердiң талап етуi бойынша аудит жүргiзiлген жағдайда, қоғам аудиторлық 
ұйым сұратқан барлық қажеттi құжаттаманы (материалдарды) беруге мiндеттi  

   12.7. Егер қоғамның атқарушы органы қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі 
тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін. 

13. ҚОҒАМНЫҢ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖƏНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ 
ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҚОҒАМҒА ҰСЫНУЫ 

            13.1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар  немесе  қоғамның тіркеушісі 
ұсынған мəліметтер негізінде жүргізеді. 
            13.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары 
туралы ақпаратты мынадай көлемде ұсынады: 
            1) жеке тұлғалар туралы: тегі, аты, əкесінің аты (болса); жеке басын куəландыратын құжаттың деректері 
жəне жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы  мəліметтер; туған күні; аффилиирленгендігін тану үшін 
негіздемелер; аффилиирленгендігінің пайда болған күні. 
            2) заңды тұлғалар туралы:    заңды   тұлғаның   толық  атауы;   заңды   тұлғаны    мемлекеттік  тіркеу  
күні   жəне   нөмірі,   заңды   тұлғаның    пошталық   мекен - жайы    жəне    іс    жүзінде    орналасқан    жері 
аффилиирленгендігін  тану  үшін  негіздемелер;  аффилиирленгендігінің  пайда  болған  күні. 
            13.3. Қоғамның акционерлері мен аффилиирленген тұлғалары аффилиирленген тұлғалар туралы 
ақпаратты тұлғаларды аффилиирленген деп тану үшін негіздемелер пайда болған (жойылған) күнінен бастап 
не акциялар сатып алынған (қоғамның лауазымды тұлғасымен еңбек шарты жасалған) күнінен бастап 7 күн 
ішінде ұсынады. 

 
14. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ 

            14.1. Қоғам өз қызметi туралы, қоғам акционерлерiнiң мүдделерiн қозғайтын ақпаратты өзiнiң 
акционерлерiне «Акцонерлік қоғамдар туралы» Заңға жəне осы Жарғыға сəйкес назарына жеткiзедi.  
            14.2. Қоғамның акционерлердің мүддесіне қатысты қызметі туралы ақпарат беру, «Казахстанская 
правда» республикалық газеті баспасөз басылымында жарияланым жəне жазбаша хабарлауды жолдау 
жолымен жүзеге асырылады. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие қоғам 
қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді. 
            14.3. Акционердiң талап етуi бойынша қоғам акционерге «Акцонерлік қоғамдар туралы» Заңда 
көзделген құжаттардың көшiрмелерiн беруге мiндеттi.  
            14.4. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтiнiш 
жасайды. Акционердiң өтiнiшi қоғамның кiрiс құжаттарын есепке алу журналында тiркелуi тиiс. Қоғам 
акционерге талап етiлетiн ақпаратты (талап етiлген құжаттардың көшiрмелерiн) өтiнiш жасаған күннен бастап 
отыз күнтiзбелiк күн iшiнде беруге мiндеттi.  
            14.5. Құжаттардың көшiрмелерiн бергенi үшiн төленетiн ақының мөлшерiн қоғам белгiлейдi жəне 
құжаттардың көшiрмелерiн дайындау шығыстарының құнынан жəне құжаттарды акционерге жеткiзуге 
байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиiс. 

 
 
 
 



15. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖƏНЕ ТАРАТУ 
     15.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан 

Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексіне сəйкес жүзеге асырылады.  

     15.2. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта 
ұйымдастырылатын қоғамның кредиторлары осы қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен 
бұрын тоқтатылуын жəне залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.  

         15.3. Егер қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның  акциялары 
шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тəртіппен күші жойылуға тиіс. 

    15.4.  Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес 
кредиторлармен келісімдер бойынша жəне олардың бақылауымен тарату рəсімін белгілейтін акционерлердің 
жалпы жиналысында қабылданады.  

    15.5. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қоғамды мəжбүрлеп таратуды 
сот жүзеге асырады. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, қоғамды тарату 
туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.  

    15.6. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы 
тағайындалады.  

    Тарату комиссиясы қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару жəне тізбесі Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген іс-əрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.  

   Ерiктi тарату кезiнде тарату комиссиясының құрамына қоғам кредиторларының өкілдері, ірі 
акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сəйкес өзге де адамдар 
енгізілуге тиіс.  

   15.7. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген тəртіппен жойылуға жатады. 

   15.8. Таратылатын қоғамның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін 
акционерлер арасында бөлуді тарату комиссиясы мынадай кезектілікпен жүзеге асырады:  

1) бірінші кезекте - осы Заңға сəйкес сатып алынуға тиіс болатын акциялар бойынша төлемдер;  
2) екінші кезекте - артықшылықты акциялар бойынша есептелген жəне төленбеген дивидендтерді төлеу;  
3) үшінші кезекте - жай акциялар бойынша есептелген жəне төленбеген дивидендтерді төлеу;  
Қалған мүлік, осы жарғының 6.6 тармағының талаптары ескерiле отырып барлық акция иелерінің 

арасында оларға тиесілі акциялардың санына қарай бөлінеді.  
   15.9. Əрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін 

қанағаттандырылады.  
         15.10. Егер таратылатын қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеуге жəне 
артықшылықты акциялардың құнын өтеуге жеткіліксіз болса, аталған мүлік түгелдей осы санаттағы 
акционерлер арасында оларға тиесілі акциялардың санына қарай бөлінеді 
         15.11. Қоғамды қайта ұйымдастыру жəне тарату рəсімі «Акцонерлік қоғамдар туралы» Заңмен жəне 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiмен реттеледi. 
 

16. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
            16.1. Осы Жарғымен ретттелмеген барлық мəселе бойынша қоғам Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады. 
            16.2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тəртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне 
енеді.  
 
 
 
Уəкілетті тұлға:  
 
      
            ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1  Акционерное общество «КОМБИСНАБ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и  

функционирует в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики 
Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и  другими нормативно- правовыми 
актами.  
         Общество является правопреемником ТОО «КОМБИСНАБ», к которому переходят все права и 
обязанности. 

1.2 Полное наименование Общества: 
на государственном языке: «КОМБИСНАБ» Акционерлік  қоғамы; 
на русском языке:  Акционерное общество «КОМБИСНАБ». 

1.3 Сокращенное наименование Общества: 
на государственном языке: «КОМБИСНАБ» АҚ; 
на русском языке: АО «КОМБИСНАБ». 
           1.4. Местонахождение общества, а также место нахождения его исполнительного органа: Республика 
Казахстан, Алматинская область, 040712, Илийский район, пос. Жана- Даур, ул.Овражная, д.1. 
           1.5 Правовое положение Общества, права и обязанности акционеров регулируются Законом «Об 
акционерных обществах», другими законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом. 

1.6  Срок действия Общества не ограничен. 
 

2.  ЮРИ ДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 
2.1.  Общество приобретает права юридического лица с  момента его государственной регистрации. 

Общество открывает  расчетный, валютный и другие счета в банках. Общество заключает договоры и 
совершает иные сделки только после его регистрации.  

2.2.  Общество имеет круглую печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием на 
государственном и русском языках, свой товарный знак и символику, самостоятельный баланс и действует на 
основе полного хозяйственного расчета, самоокупаемости и самофинансирования, в том числе в свободно 
конвертируемой валюте.  

2.3 Общество от своего имени приобретает и осуществляет  имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

2.4 Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по 
их обязательствам. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.  

2.5 Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. 
2.6 Общество вправе создавать филиалы и представительства  на территории Республики Казахстан  и 

за рубежом в соответствии с действующим законодательством.  
2.7 Общество  имеет право вступать в объединения с другими организациями с различными 

организационно-правовыми формами и видами собственности и выступать учредителем (участником) других 
коммерческих организаций  как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом. 

2.8 Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его 
обязательствам. 

2.9 Общество может также осуществлять и другие права, предусмотренные действующим 
законодательством Республики Казахстан для акционерных обществ и настоящим Уставом. 
 

3  ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
3.1 Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение чистого дохода в 

качестве основной цели  своей деятельности.  
3.2 Основными видами деятельности Общества являются: 

1) сельскохозяйственная деятельность; 
2) оказание сельскохозяйственных услуг государственным предприятиям, юридическим и физическим 

лицам; 
3) выращивание, заготовка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, 

переработка вторсырья; 
4) торгово-закупочная, коммерческая, посредническая деятельность; 
5) производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления; 
6) организация сети фирменных магазинов для реализации собственной продукции и товаров других 

производителей; 
7) открытие точек общественного питания, в том числе, кафе, баров, ресторанов и т.п.; 
8) оказание бытовых услуг населению; 



9) выполнение строительных, монтажных и пуско- наладочных работ; 
10) производство, обслуживание, эксплуатация и ремонт транспортных средств, включая организацию 

автостоянок, автосалонов, СТО, моек для автомашин; 
11) закуп, хранение и  реализация соков, напитков; 
12) строительство объектов жилищного, культурного и социально-бытового назначения; 
13) организация сети фирменных магазинов оптовой, розничной и комиссионной торговли; 
14) маркетинговая и инжиниринговая деятельность; 
15) экспортно-импортная деятельность; 
16) инновационная деятельность; 
17) научно-исследовательская, опытно-конструкторская деятельность; 
18) деятельность в области компьютерной техники, компьютерных сетей; 
19) оказание транспортно-экспедиторских услуг юридическим и физическим лицам; 
20) развитие туризма, в том числе международного; 
21) оказание юридическим и физическим лицам представительских, информационных, консультативных, 

сервисных и других, не запрещенных действующим законодательством услуг; 
22) производство и размещение рекламной продукции, рекламные услуги и маркетинговые 

исследования; 
23) издательская, полиграфическая деятельность в установленном законодательством порядке; 
24) изготовление упаковочной продукции; 
25) внешнеэкономическая деятельность; 
26) франчайзинг; 
27)  иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

3.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, 
Общество может заниматься только на основании лицензии.  
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
4.1  Акционер общества имеет право: 
1) участвовать в управлении обществом; 
2) получать дивиденды; 
3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью 

общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;  
4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя акций, подтверждающие 

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

общества; 
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения; 
7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать ответы в течение 

тридцати дней со дня поступления запроса в общество; 
8) на часть имущества при ликвидации общества; 
9) преимущественной покупки акций и ценных бумаг, конвертируемых в его акции. 
4.2 Крупный акционер также имеет право: 
1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его 

созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров; 
2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания 

акционеров; 
3) требовать созыва заседания Совета директоров; 
4) требовать проведения аудита общества аудиторской организацией  за свой счет. 
4.3 Акционер общества обязан: 
1) оплатить акции; 
2) в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций, об 

изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества; 
3) не разглашать информацию об обществе и его деятельности, составляющую служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и иными 

законодательными актами Республики Казахстан. 
4.4 Акционеры не отвечают по обязательствам  общества и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  
 
 

                                 5.ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 



5.1  Имущество общества формируется за счет:  
1)  имущества, переданного акционерами в оплату акций общества; 
2)  доходов, полученных в результате его деятельности;  
3)  иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики 

Казахстан.  
5.2  Уставный капитал Общества  формируется посредством оплаты акций учредителями по их 

номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными актами и выражается в национальной валюте Республики Казахстан. 

   5.3 Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных 
акций общества. 
 

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 
6.1 Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции 

выпускаются в бездокументарной форме.  
6.2 Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все 

они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего 
представителя.  

6.3  Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими 
владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено действующим законодательством и  
настоящим Уставом. 

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

6.5  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 на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также 
части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан. 

6.6 Привилегированная акция общества дает ее владельцу право на:  
1) преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов 

в гарантированном размере 5 (пять) тенге;  
2) на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан.  
6.7 Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за 

исключением следующих случаев:  
1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить 

права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым 
только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества 
размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;  

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

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

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

6.9 Право акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг реализуется в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством.   

6.10  Общество обязано предоставить документы для государственной регистрации   выпуска 
объявленных акций в течении одного месяца с даты принятия Общим собранием акционеров решения об 
увеличении количества объявленных акций. 



 Решение о размещении акций Общества в пределах количества объявленных его акций принимается 
Советом директоров. 

6.11 Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска. 
Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона 

6.12  Акции, размещаемые обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех 
лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих 
акции в соответствии с правом преимущественной покупки. Акционеры приобретают акции в соответствии с 
правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом общества, 
принявшим решение о размещении. 

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

6.14  До полной оплаты размещаемой акции общество не вправе давать приказ о зачислении данной 
акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций общества 

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

6.16   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 настоящим Уставом и 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.  

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

6.18 Не допускается приобретение обществом своих объявленных акций при их размещении на 
первичном рынке ценных бумаг. 

6.19  Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами имеющее намерение 
приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций общества, 
обязано направить уведомление об этом в общество и в уполномоченный орган в установленном им порядке. 
Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций, предполагаемой цене покупки и 
иные сведения, определенные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.  

6.20 Общество не вправе препятствовать продаже акций общества акционерами. Общество имеет право 
сделать предложение лицу, желающему продать акции общества, об их покупке самим обществом или 
третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать 
сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.  

6.21  Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами приобрело на 
вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций общества, в течение тридцати 
дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным 
акционерам продать принадлежащие им акции общества. Акционер вправе принять предложение о продаже 
принадлежащих ему акций в срок не более тридцати дней со дня опубликования предложения об их продаже.  

6.22  Предложение акционерам о продаже принадлежащих им акций должно содержать данные о лице и 
его аффилиированных лицах, которые приобрели тридцать и более процентов голосующих акций общества, 
включая имена (наименования), места жительства (места нахождения), количество принадлежащих им акций, и 
о предлагаемой цене приобретения акций. 

6.23  В случае получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций лицо, 
опубликовавшее предложение о приобретении, обязано в течение тридцати дней оплатить акции.  

6.24  При несоблюдении порядка приобретения акций, лицо (лица), владеющее (владеющие) тридцатью и 
более процентами голосующих акций общества, обязано (обязаны) произвести отчуждение 
неаффилиированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) акций, превышающей двадцать 
девять процентов голосующих акций общества.  

6.25  Акционер общества, подавший заявление в ответ на предложение о продаже принадлежащих ему 
акций, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки 
акций.   

6.26  Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе общества в 
соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе обществом, утвержденной общим 
собранием акционеров, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих 
законодательству Республики Казахстан и уставу общества.  

6.27  Выкуп обществом размещенных акций по инициативе общества производится на основании 
решения Совета директоров.  



6.28  Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:  
1) до проведения первого общего собрания акционеров;  
2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;  
3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала общества станет меньше размера 

минимального уставного капитала, установленного Законом об акционерных обществах;  
4) если на момент выкупа акций общество отвечает признакам неплатежеспособности или 

несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные 
признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;  

5) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.  
6.29  Если количество выкупаемых по инициативе общества его размещенных акций превышает один 

процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить 
о таком выкупе своим акционерам.  

Объявление общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, 
количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в 
средствах массовой информации.  

6.30  В случае, если количество размещенных акций общества, заявленных его акционерами к выкупу, 
превышает количество акций, которое объявлено обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров 
пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

6.31  Выкуп размещенных акций должен быть произведен обществом по требованию акционера 
общества, которое может быть предъявлено им в случаях: 

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества (если акционер принимал 
участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации общества, и 
голосовал против нее); 

2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном 
законодательством; 

3) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав 
общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не 
участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал 
участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения). 

6.32  Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения Советом директоров 
предъявить обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления обществу 
письменного заявления.  

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления общество обязано выкупить акции у 
акционера.  В случае, если количество размещенных акций общества, заявленных его акционерами к выкупу, 
превышает количество акций, которые могут быть выкуплены обществом, эти акции выкупаются у акционеров 
пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

6.33   Количество выкупаемых обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять 
процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций общества не 
должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала:  

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия одного из 
указанных в пункте 6.31 настоящего Устава решений общим собранием акционеров;  

2) при выкупе размещенных акций по инициативе общества - по состоянию на дату принятия решения о 
выкупе размещенных акций общества.  

6.34 Выкупленные обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его 
акционеров и не участвуют в голосовании на нем. 

6.35 Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги 
6.36 Право закладывать ценные бумаги общества не  ограничивается.  Акционер имеет право голоса и на 

получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.  
6.37   Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:  
1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;  
2) общее количество акций, передаваемых в залог обществу и находящихся у него в залоге, составляет не 

более двадцати пяти процентов размещенных акций общества, за исключением акций, выкупленных 
обществом;  

3) договор о залоге одобрен советом директоров, если иное не установлено уставом общества.  
6.38 Право голоса по акциям, размещенным обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит 

акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, 
находящимися у него в залоге.  

 
 



7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ 
7.1  Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается 

в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, 
в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, 
предусмотренные решением Общего собрания акционеров.  

7.2 Дивиденды по акциям общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами общества при 
условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым 
большинством голосующих акций общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. 
Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается. 

Выплата дивидендов по акциям общества его ценными бумагами допускается только при условии, что 
такая выплата осуществляется объявленными акциями общества и выпущенными им облигациями при 
наличии письменного согласия акционера.  

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

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

7.3  Дивиденды по акциям Общества выплачиваются по итогам года. Выплата дивидендов по простым 
акциям Общества по итогам квартала или полугодия может быть осуществлена только по решению Общего 
собрания акционеров. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 
квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию. Решение о выплате 
дивидендов  по простым акциям по итогам года принимается  годовым Общим собранием.  

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

7.5  Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа 
Общества, за исключением случаев, указанных в пункте 6.7  настоящего Устава. Выплата дивидендов ценными 
бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается. 

7.6  Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были 
выкуплены самим обществом, а также если судом или общим собранием акционеров принято решение о его 
ликвидации. 

7.7  Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:  
1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала общества 

станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;  
2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в 
результате начисления дивидендов по его акциям. 
  7.8  Акционер вправе потребовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования 
задолженности Общества 
  В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются 
основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования 
Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части.  
  7.9  В течение десяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по 
привилегированным акциям общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о 
выплате дивидендов. 
  7.10 Решение о выплате дивидендов по акциям должно содержать следующую информацию: 

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

 
8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

 
8.1. В Обществе функционируют следующие органы: 
1) Высший орган- Общее собрание акционеров; 
2) Орган управления- Совет директоров; 
3) Исполнительный орган- Президент, единолично осуществляющий функции    исполнительного органа 
8.2. По решению Совета директоров в Обществе может создаваться контрольный орган- служба 

внутреннего аудита. 



8.3. По решению Совета директоров могут создаваться также иные органы Общества. 
 

 
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

9.1 К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции; 
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 
3) добровольная реорганизация или ликвидация общества; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида 

неразмещенных объявленных акций общества; 
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение; 
6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
7) 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; 

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

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

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества; 
12) 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; 

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

14) утверждение методики,  утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их 
выкупе обществом; 

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества;  
17) введение и аннулирование «золотой акции»; 
18) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров в 

соответствии с Законом  РК «Об акционерных  обществах» и настоящим уставом. 
9.2  Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным  в пп 1)-4) пункта 9.1. настоящей 

статьи принимаются квалифицированным большинством (не менее 3/4) от общего числа голосующих акций 
общества. 

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

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

9.5  Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее 
собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или крупного акционера. Внеочередное 
общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть 
созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества. 

9.6  Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество. 
9.7  На ежегодном общем собрании акционеров: 

1) утверждается годовая финансовая отчетность общества; 
2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер 

дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 
3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и 

итогах их рассмотрения. 
Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения 

членов совета директоров и исполнительного органа общества. 
Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по 

которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров. 
9.8   Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда 

в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, 
установленного Законом «Об акционерных обществах». Внеочередное общее собрание акционеров общества 
может быть созвано на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера общества. 



9.9    Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету 
директоров в письменном виде по месту нахождения исполнительного органа общества, которое содержит 
повестку дня такого собрания. 

9.10    Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения требования направить лицу,  
сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания 
в соответствии с предъявленным требованием, Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего 
собрания любыми вопросами по своему усмотрению. 

9.11  Дата и время проведения общего собрания акционеров устанавливаются таким образом, чтобы в 
собрании могло принять участие наибольшее количество акционеров имеющих право голоса. Общее собрание 
акционеров проводится по месту нахождения исполнительного органа. 

9.12 Акционеры  должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем 
за тридцать календарных дней до даты проведения собрания. 

9.13 Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах 
массовой информации и (или) доведено до сведения акционеров  посредством направления ему письменного 
уведомления. 

9.14 Порядок проведения повторного общего собрания акционеров определяется Законом «Об 
акционерных обществах». 

9.15 Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров. Повестка дня 
общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при 
условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях  за пятнадцать дней до даты проведения 
общего собрания. 

9.16 При открытии общего собрания акционеров Совет директоров обязан доложить о полученных им 
предложениях по изменению повестки дня. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров 
осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на 
собрании. 

9.17 В повестку дня могут вноситься изменения и дополнения, если за их внесение проголосовало 
большинство акционеров, участвующих в общем собрании и владеющих в совокупности не менее чем 
девяноста пятью процентами голосующих акций общества. Общее собрание акционеров не вправе 
рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. 

9.18 Материалы по вопросам избрания органов общества должны содержать следующую информацию 
о предлагаемых кандидатах: 1) фамилию, имя,  отчество; 2) сведения об образовании; 3) сведения об 
аффилиированности к обществу; 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три 
года; 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов. 

9.19 В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета 
директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, 
представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров и (или) является 
ли он кандидатом на должность независимого директора общества. 

9.20  Материалы по повестки дня годового общего собрания должны включать в себя: 1) годовую 
финансовую отчетность общества; 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности; 3) предложения 
совета директоров о порядке распределения чистого дохода и размере дивиденда за год в расчете на одну 
простую акцию общества;4) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания 
акционеров. 

9.21 Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и 
доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее 
чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 
трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку 
документов несет акционер. 

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

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

1) общее собрание акционеров не состоялось по причине отсутствия кворума; 
2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в 

совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества. 
9.24 Функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания  акционеров.  
9.25 Счетная комиссия: 
1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров; 



2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров; 

3) определяет наличие кворума общего собрания акционеров; 
4) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров; 
5) подсчитывает голоса  и подводит итоги голосования; 
6) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров. 
9.26 Порядок проведения общего собрания акционеров определяется Законом «Об акционерных 

обществах», настоящим Уставом, либо непосредственно решением общего собрания.  
9.27 До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров. 

Акционер, не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать 
участие в голосовании. 

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

случая, когда все акционеры уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени 
открытия собрания. 

9.30 Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания. Общее 
собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При избрании 
председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос. Члены 
исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров. 

9.31 В ходе проведения общего собрания его председатель вправе вынести на голосование 
предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования 
по нему. 

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

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

9.34  Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, 
отраженных в протоколе общего собрания акционеров. 

9.35 Настоящим уставом  запрещается заочное голосование на общем собрании акционеров. Решения 
общего собрания могут быть приняты только путем проведения очного голосования. 

9.36 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один 
голос", за исключением случаев, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» 

9.37 В случае, если голосование на общем собрании осуществляется тайным способом, бюллетени для 
голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование 
осуществляется тайным способом.  

9.38  Бюллетень для 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. При подсчете голосов по бюллетеням учитываются голоса, по которым 
соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов 
голосования. 

9.39 По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах 
голосования. Протокол об итогах  голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания. 

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

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

в общем собрании акционеров. 
 

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
         10.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания. 

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

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акции, способе и цене их размещения (реализации);  
4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг; 
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 



6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества; 
7) определение срока полномочий, избрание Президента общества и  досрочное прекращение его 

полномочий; 
8) определение размеров должностного оклада  и премирования Президента общества; 
9) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 

премирования работников службы внутреннего аудита; 
10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его 

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

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

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества, за исключением 
документов, принимаемых Президентом общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего 
условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества,  

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

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

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

16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором; 
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, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания. 
10.3 Вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2  настоящего Устава, не могут быть переданы 

для решения исполнительному органу. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, 
отнесенных к компетенции Президента общества и общего собрания акционеров. 

10.4 Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается Законом «Об акционерных 
обществах». 

10.5 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.  
10.6 Количественный состав и срок полномочий Совета директоров общества устанавливается общим 

собранием. Срок полномочий истекает в момент переизбрания  Совета директоров. 
10.7 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Если два и 

более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов 
проводится дополнительное голосование. 

10.8 Члены Совета директоров избираются из числа: 
1) акционеров - физических лиц; 
2) лиц, предложенных в качестве представителей интересов акционеров; 
3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 10.9 настоящего Устава). 
10.9  Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером 

общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя 
интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета 
директоров. 

10.10 Председатель Совета директоров избирается из числа его членов  большинством голосов от 
общего числа членов Совета директоров тайным (открытым) голосованием. 

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

10.12 Президент акционерного общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть 
избран Председателем Совета директоров. 

10.13 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или 
исполнительного органа либо по требованию: 

1) любого члена Совета директоров; 
2) службы внутреннего аудита общества; 
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; 
4) крупного акционера. 
10.14 Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета 

директоров в письменном  виде с предлагаемой повесткой дня заседания Совета директоров. 



10.15 Заседание совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров не позднее 
десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с 
обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. 

10.16 Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета 
директоров определяется советом директоров. Член совета директоров обязан заранее уведомить 
исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров. 

10.17  Для проведения заседания совета директоров на нем должно присутствовать  не менее половины 
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. 

10.18 Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос председателя 
совета директоров на заседании совета директоров, является решающим. Совет директоров вправе принять 
решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета 
директоров. 

10.19  Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются 
протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и 
секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания  

10.20 Решения Совета директоров не могут приниматься посредством заочного голосования по 
вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. 

 
 

11. ПРЕЗИДЕНТ  ОБЩЕСТВА 
11.1 Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом –  Президентом  

акционерного общества единолично. Президент общества избирается Советом директоров общества. 
11.2 Президент общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо 

лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. 
11.3 Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным 

к компетенции Общего собрания и других органов общества. 
11.4 Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров. 
11.5 Президент акционерного общества: 
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  
и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры 
премий работников; 

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

6) осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета 
директоров. 
 

12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА 
12.1 Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности общества 

устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 
12.2 Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую 

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

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

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

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

    12.5 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.  



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

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

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ КРУПНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ 

13.1  Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими 
лицами или регистратором общества. 

13.2 Крупные акционеры и должностные лица общества предоставляют информацию о своих 
аффилированных лицах в следующем объеме: 

1) о физических лицах: фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; данные документы, 
удостоверяющего личность и сведения о местожительстве физического лица; основания для признания 
аффилированности; дата появления аффилиированности; 

2) о юридических лицах: полное наименовании юридического лица; дата и номер государственной 
регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица; 
основания для признания аффилированности; дата появления аффилиированности. 

13.3 Информация об аффилиированных лицах представляется акционерами и аффилироваными 
лицами общества в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц 
аффилиироваными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом 
общества). 

 
14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ 

14.1 Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, 
затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

14.2   Предоставление информации о деятельности общества, затрагивающей интересы акционеров, 
осуществляется посредством направления письменных уведомлений и публикации в печатном издании- 
республиканская газета «Казахстанская правда». Общество обеспечивает обязательное ведение списка 
работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. 

14.3 По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, 
предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».                                                                      

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

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

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
15.1. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

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

     15.2. При реорганизации общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого 
общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это 
общество, и возмещения убытков.  
          15.3. Если в случае реорганизации общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций 
подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
    15.4. 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.  

    15.5. 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 законодательными актами Республики 
Казахстан.  



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

   Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению обществом в период его ликвидации 
и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.  

   При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены 
представители от кредиторов общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии 
с решением общего собрания акционеров.  

   15.7. При ликвидации общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат 
аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

   15.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого общества 
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:  

1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим 
Уставом;  

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

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

принадлежащих им акций с учетом требований пункта 6.6 настоящего Устава.  
  15.9. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 

предыдущей очереди.  
 15.10. Если имущества ликвидируемого общества недостаточно для выплаты начисленных, но 

невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество 
полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им 
акций.  
          15.11. Процедура реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 
 
 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 16.1 Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан. 
 16.2 Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном 
законодательством порядке. 

 
 
 

Уполномоченное лицо:  
 

               ____________________________________________________________ 
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