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1. Жарғының 1-шi бөлімнің 1.1. тарауының 

1.1.1. және 1.1.2. тармақтары мынадай 

редакцияда жазылсын: 

«1.1.1.Толық: 

1) мемлекеттік тілде  - «Коммеск - Өмip» 

Сақтандыру компаниясы» Акционерлiқ 

қоғамы 
2) орыс тілінде - Акционерное общество 

«Страховая компания «Коммеск - Өмip» 
3) ағылшын тілінде - «Insurance сompany 

«Kommesk - Omir» Joint Stock Company  
1.1.2.Қысқартылған: 

1) мемлекеттік тілінде - «Коммеск-Өмiр» СК» 

АҚ 
2) орыс тілінде – АО «СК «Коммеск – Өмip» 

3) ағылшын тілінде - «IС «Kommesk – Omir» 

JSC» 

 

 

2. Жарғының 4-шi бөлімнің 4.4. және 4.15. 

тараутары  мынадай редакцияда жазылсын: 

«4.4. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам 

оған заңдарына көзделген құжаттардың 

көшірмесін, бірақ Қоғамға осындай талап келіп 

түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен 

кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда 

қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 

қорғалатын өзге де құпия болып табылатын 

ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол 

беріледі. 

4.15. Қоғам өзінің акционерлері мен 

инвесторларының назарына Қоғам 

акционерлерінің мен инвесторларының 

мүддесіне қатысты ақпаратты Қоғамнің веб-

сайтында жариялау көмегімен жариялайды, 

сондай-ақ заң актілерінде көзделген 

жағдайларда «Юридическая газета»,  «Заң» 

газеттерiнде және басқа да бұқаралық  ақпарат 

қөздерiнде жариялайды.»  

  

3. Жарғының 5-шi бөлімнің 5.2. және 5.3. 

тараутары  мынадай редакцияда жазылсын: 

«5.2. Қоғам акционерi:  

1) заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында 

көзделген тәртiппен Қоғамды басқаруға 

қатысуға;  

2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес 

және одан да көп пайызын дербес немесе басқа 

акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, 

заңға сәйкес директорлар кеңесіне 

акционерлердің жалпы жиналысының күн 

тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге. 

Талаптарды жалпы жиналысты шақыратын 

орган немесе тұлға орындауға міндетті; 

3) дивидендтер алуға;  

1. Подпункты 1.1.1. и 1.1.2. пункта 1.1. 

раздела 1 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«1.1.1.Полное: 

1) на государственном языке - «Коммеск - 

Өмip» Сақтандыру компаниясы» 

Акционерліқ қоғамы  
2) на русском языке - Акционерное общество 

«Страховая компания «Коммеск - Өмip» 
3) на английском языке - «Insurance сompany 

«Kommesk - Omir» Joint Stock Company  
1.1.2.Сокращенное: 

1) на государственном языке - «Коммеск-Өмiр» 

СК» АҚ 
2) на русском языке – АО «СК «Коммеск – 

Өмip» 
3) на английском языке -  «IС «Kommesk – 

Omir» JSC» 
 

2. Пункты 4.4. и 4.15. раздела 4 Устава 

изложить в следующей редакции: 

«4.4. По требованию акционера Общество 

обязано предоставить ему копии документов, 

предусмотренных законодательством, не 

позднее десяти календарных дней со дня 

поступления такого требования в Общество, 

при этом допускается введение ограничений на 

предоставление информации, составляющей 

служебную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайн.  

4.15. Общество доводит до сведения своих 

акционеров и инвесторов информацию о 

деятельности Общества, затрагивающую 

интересы акционеров и инвесторов Общества, 

посредством ее опубликования на веб-сайте 

Общества, а в случаях предусмотренных 

законодательством, в газетах «Юридическая 

газета»,  «Заң» и других средствах массовой 

информации.» 

 

3. Пункты 5.2. и 5.3. раздела 5 Устава 

изложить в следующей редакции: 

«5.2. Акционер общества имеет право: 

1) участвовать в управлении Обществом в 

порядке, предусмотренном законодательством и  

уставом Общества; 

2) при владении самостоятельно или в 

совокупности с другими акционерами пятью и 

более процентами голосующих акций Общества 

предлагать Совету директоров включить 

дополнительные вопросы в повестку дня 

общего собрания акционеров в соответствии с 

законодательством. Выполнение требования, 

обязательно для органа или лиц, созывающих 

общее собрание; 
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4) Қоғамның қызметi туралы ақпарат алуға, 

оның iшiнде акционерлердiң жалпы 

жиналысында немесе Қоғамның жарғысында 

айқындалған тәртiппен қоғамның қаржылық 

есептiлiгiмен танысуға;  

5) Қоғамның тiркеушiсiнен немесе номиналды 

ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншiк 

құқығын растайтын үзiндi көшiрмелер алуға;  

6) Қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысына 

Қоғамның директорлар кеңесiне сайлау үшiн 

кандидатуралар ұсынуға;  

7) Қоғамның органдары қабылдаған шешiмге 

сот тәртібімен дау айтуға;  

8) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес 

және одан да көп пайызын дербес немесе басқа 

акционерлермен жинақтап алғанда иеленген 

кезде, заңда көзделген жағдайларда, өз атынан 

сот органдарына Қоғамның лауазымды 

адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды 

Қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды 

адамдарының және (немесе) олардың 

аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер 

және (немесе) мүдделілік болуына орай 

жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) 

туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған 

пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы 

талаппен жүгінуге; 

9) Қоғамға оның қызметi туралы жазбаша сұрау 

салуға және Қоғамға сұрау салу келiп түскен 

күннен бастап күнтізбелік отыз күн iшiнде 

дәлелдi жауаптар алуға;  

10) Қоғам таратылған кезде мүлiктiң бiр 

бөлiгiне;  

11) Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актiлерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, 

заңда белгiленген тәртiппен өз акцияларына 

айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе 

басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен 

сатып алуға; 

12) акционерлердің жалпы жиналысының заңда 

көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының 

санын өзгерту туралы немесе олардың түрін 

өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға 

құқылы. 

5.3. Ірі акционердің, сондай-ақ:  

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы 

жиналысын шақыруды талап етуге немесе 

Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы 

жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда 

оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа 

жүгінуге;  

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды 

талап етуге;  

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам 

аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.  

 

 

3) получать дивиденды; 

4) получать информацию о деятельности 

Общества, в том числе знакомиться с 

финансовой отчетностью Общества, в порядке, 

определенном общим собранием акционеров 

или уставом; 

5) получать выписки от регистратора Общества 

или номинального держателя, подтверждающие 

его право собственности на ценные бумаги; 

6) предлагать общему собранию акционеров 

Общества кандидатуры для избрания в Совет 

директоров Общества; 

7) оспаривать в судебном порядке принятые 

органами Общества решения; 

8) при владении самостоятельно или в 

совокупности с другими акционерами пятью и 

более процентами голосующих акций Общества 

обращаться в судебные органы от своего имени 

в случаях, предусмотренных 

законодательством, с требованием о 

возмещении Обществу должностными лицами 

Общества убытков, причиненных Обществу, и 

возврате Обществу должностными лицами 

Общества и (или) их аффилиированными 

лицами прибыли (дохода), полученной ими в 

результате принятия решений о заключении 

(предложения к заключению) крупных сделок и 

(или) сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

9) обращаться в Общество с письменными 

запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение тридцати 

календарных дней с даты поступления запроса в 

Общество; 

10) на часть имущества при ликвидации 

Общества; 

11) преимущественной покупки акций или 

других ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции, в порядке, 

установленном законодательством, за 

исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами Республики 

Казахстан; 

12) участвовать в принятии общим собранием 

акционеров решения об изменении количества 

акций Общества или изменении их вида в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

5.3. 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) требовать созыва заседания Совета 

директоров;  

3) требовать проведения аудиторской 

организацией аудита Общества за свой счет.»  

jl:1006061.193010000


 

4. Жарғының 11-шi бөлімнің 11.1. тарауы  

мынадай редакцияда жазылсын: 

«11.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу 

мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 

және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен 

және қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарымен белгіленеді.» 

 

5. Жарғының 13-шi бөлімнің 13.10., 13.17. 

және 13.19. тараутары  мынадай редакцияда 

жазылсын: 

«13.10. Акционерлердің жалпы жиналысының 

күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және 

онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің 

нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға 

тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай 

дауыс беру арқылы шешім қабылдаған 

жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының 

күн тәртібін өзгертуге және (немесе) 

толықтыруға болмайды.  

Акционерлердің жалпы жиналысының күн 

тәртібін, мұндай толықтырулар туралы Қоғам 

Акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін 

күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе 

заңда белгіленген тәртіппен хабарланған 

жағдайда, қоғамның дауыс беретін 

акцияларының бес және одан да көп пайызын 

дербес немесе басқа акционерлермен 

жиынтықта иеленген акционер немесе 

Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.  

13.17. Акционерлердің жалпы жиналысының 

айрықша құзыретіне мына мәселелер 

жатқызылады:  

1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу немесе оны жаңа 

редакциясында бекіту;  

2) осы кодекстi қабылдау қоғамның 

жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтiк 

басқару кодексiн, сондай-ақ оған енгiзiлетiн 

өзгерістер мен толықтыруларды бекіту; 

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру 

немесе тарату;  

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын 

ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған 

жарияланған акцияларының түрiн өзгерту 

туралы шешiм қабылдау; 

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау 

шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды 

өзгертуді айқындау; 

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын 

бағалы қағаздарды шығару туралы шешім 

қабылдау; 

7) орналастырылған акциялардың бір түрін 

акциялардың басқа түріне айырбастау туралы 

шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың 

 

4. Пункт 11.1. раздела 11 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«11.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности общества 

устанавливается законодательством Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности и международными стандартами 

финансовой отчетности.» 

 

5. Пункты 13.10., 13.17. и 13.19. раздела 13 

Устава изложить в следующей редакции: 

«13.10. Повестка дня Общего собрания 

акционеров формируется Советом директоров и 

должна содержать исчерпывающий перечень 

конкретно сформулированных вопросов, 

выносимых на обсуждение. При принятии 

решения Общим собранием акционеров 

посредством заочного голосования повестка дня 

Общего собрания акционеров не может быть 

изменена и (или) дополнена. 

Повестка дня Общего собрания акционеров 

может быть дополнена акционером, владеющим 

самостоятельно или в совокупности с другими 

акционерами пятью и более процентами 

голосующих акций Общества, или Советом 

директоров при условии, что акционеры 

Общества извещены о таких дополнениях не 

позднее чем за пятнадцать дней до даты 

проведения Общего собрания или в порядке, 

установленном законодательством. 

13.17. 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) принятие решения о выпуске ценных бумаг, 

конвертируемых в простые акции Общества; 

7) принятие решения об обмене размещенных 

акций одного вида на акции другого вида, 

определение условий и порядка такого обмена; 

8) определение количественного состава и 

срока полномочий счетной комиссии, избрание 

ее членов и досрочное прекращение их 
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шарттары мен тәртібін айқындау; 

8) есеп комиссиясының сан құрамын және 

өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін 

сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен 

бұрын тоқтату;  

9) Директорлар кеңесінің сан құрамын, 

өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін 

сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен 

бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің 

мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны 

үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын 

өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;  

10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын 

аудиторлық ұйымды белгілеу;  

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;  

12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза 

табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар 

бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім 

қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына 

шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;  

13) Қоғамның жай акциялары бойынша 

дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау; 

14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі 

туралы шешім қабылдау; 

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма 

бес және одан да көп процентін құрайтын 

сомадағы активтердің бір немесе бірнеше 

бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де 

заңды тұлғаларды құруға немесе олардың 

қызметіне қатысуы не өзге де заңды 

тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) 

құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;  

16) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру 

туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау 

нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты 

бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы 

шешім қабылдау;  

17) Қоғам акцияларды заңға сәйкес 

ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған 

жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне 

өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай 

жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);  

18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн 

тәртібін бекіту;  

19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы 

ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, 

егер мұндай тәртіп Қоғам жарғысында 

белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын 

анықтау;  

20) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін 

жою;  

21) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы 

иеліктен шығарылатын (иелiктен шығарылуы 

мүмкiн) мәміле туралы шешімді қабылдау 

күніне құны акционерлік Қоғам активтерінің 

баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу 

және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті 

полномочий;  

9) определение количественного состава, срока 

полномочий Совета директоров, избрание его 

членов и досрочное прекращение их 

полномочий, а также определение размера и 

условий выплаты вознаграждений и 

компенсации расходов членам Совета 

директоров за исполнение ими своих 

обязанностей;  

10) определение аудиторской организации, 

осуществляющей аудит Общества;  

11) утверждение годовой финансовой 

отчетности;  

12) 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;  

13) принятие решения о невыплате дивидендов 

по простым акциям Общества;  

14) принятие решения о добровольном 

делистинге акций Общества; 

15) принятие решения об участии Общества в 

создании или деятельности иных юридических 

лиц либо выходе из состава участников 

(акционеров) иных юридических лиц путем 

передачи (получения) части или нескольких 

частей активов, в сумме составляющих 

двадцать пять и более процентов от всех 

принадлежащих Обществу активов;  

16) определение формы извещения обществом 

акционеров о созыве Общего собрания 

акционеров и принятие решения о размещении 

такой информации в средствах массовой 

информации;  

17) утверждение изменений в методику 

(утверждение методики, если она не была 

утверждена учредительным собранием) 

определения стоимости акций при их выкупе 

Обществом на неорганизованном рынке в 

соответствии с законодательством;  

18) утверждение повестки дня Общего собрания 

акционеров;  

19) определение порядка предоставления 

акционерам информации о деятельности 

Общества, в том числе определение средства 

массовой информации, если такой порядок не 

определен уставом Общества;  

20) введение и аннулирование «золотой акции»;  

21) принятие решения об одобрении 

заключения Обществом крупной сделки, в 

результате которой (которых) Обществом 

отчуждается (может быть отчуждено) 

имущество, стоимость которого составляет 

пятьдесят и более процентов от общего размера 

балансовой стоимости активов Общества на 



иеліктен шығаратын (иелiктен шығаруы 

мүмкiн) ірі мәмілені акционерлік Қоғамның 

жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдауы; 

22) шешім қабылдау заңда және (немесе) 

Қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы 

жиналысының айрықша құзыретіне 

жатқызылған өзге де мәселелер.  

13.19. 13.17-тармағының 2)-4) және17) 

тармақшаларында көрсетілген мәселелер 

бойынша Акционерлердiң жалпы 

жиналысының шешiмдерi қоғамның дауыс 

беретiн акцияларының жалпы санының айқын 

басым көпшілігімен. Егер заңда өзгеше 

белгiленбесе, акционерлердiң жалпы 

жиналысының өзге мәселелер бойынша 

шешiмдерi қоғамның дауыс беруге қатысушы 

дауыс беретiн акцияларының жалпы санының 

жай көпшiлiк даусымен қабылданады.  
 

6. Жарғының 13-шi бөлімнің 13.13. соңғы 

сөйлем мынадай редакцияда жазылсын: 

«Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол 

қою мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне 

берілген сенімхат негізінде оның өкілі не 

Қазақстан Республикасының заңнамасына 

немесе шартқа сәйкес акционердің атынан 

сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін 

білдіруге құқығы бар адам хаттамаға қол 

қояды.» 

 

 

 

7. Жарғының 14-шi бөлімнің 14.2. тарауы  

мынадай редакцияда жазылсын: 

«14.2. Директорлар кеңесінің ерекше 

құзыретіне төмендегі мәселелер жатады: 

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және 

Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе 

Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның 

даму жоспарын бекіту; 

2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс 

жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 

қабылдау;  

3) жарияланған акциялардың саны шегiнде 

акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның 

iшiнде орналастырылатын (өткiзiлетiн) 

акциялардың саны, оларды орналастыру 

(өткізу) тәсiлi мен бағасы туралы шешiм 

қабылдау; 

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды 

немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы 

және оларды сатып алу бағасы туралы шешім 

қабылдау;  

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын 

ала бекіту;  

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы 

дату принятия решения о сделке, в результате 

которой (которых) отчуждается (может быть 

отчуждено) пятьдесят и более процентов; 

22) иные вопросы, принятие решений по 

которым отнесено законодательством и (или) 

уставом Общества к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров.  

13.19. Решения Общего собрания акционеров по 

вопросам, указанным в подпунктах 2) - 4) и 17) 

пункта 13.17., принимаются 

квалифицированным большинством от общего 

числа голосующих акций Общества. 

Решения Общего собрания акционеров по иным 

вопросам принимаются простым большинством 

голосов от общего числа голосующих акций 

Общества, участвующих в голосовании, если 

законодательством не установлено иное. 

 

 

6. Последнее предложение пункта 13.13. раздела 

13 Устава  изложить в следующей 

редакции: 

«В случае невозможности подписания 

протокола лицом, обязанным его подписывать, 

протокол подписывается его представителем на 

основании выданной ему доверенности, либо 

лицом, имеющим в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан или 

договором право действовать без доверенности 

от имени акционера или представлять его 

интересы.» 

 

7. Пункт 14.2. раздела 14 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«14.2. К исключительной компетенции Совета 

Директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений 

деятельности Общества и стратегии развития 

Общества или утверждение плана развития 

Общества в случаях, предусмотренных 

законодательными актами Республики 

Казахстан; 

2) принятие решения о созыве годового и 

внеочередного Общего собраний акционеров;  

3) принятие решения о размещении 

(реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций в пределах 

количества объявленных акций, способе и цене 

их размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе Обществом 

размещенных акций или других ценных бумаг и 

цене их выкупа;  

5) предварительное утверждение годовой 

финансовой отчетности Общества;  

6) утверждение положений о комитетах Совета 

директоров; 

7) определение условий выпуска облигаций и 



ережелерді бекіту; 

7) Қоғамның облигацияларын және туынды 

бағалы қағаздарын шығару талаптарын 

айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы 

шешімдер қабылдау; 

8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік 

мерзімін анықтау, оның басшысын және 

мүшелерін (атқарушы органның функциясын 

жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, 

сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен 

бұрын тоқтату;  

9) атқарушы органның басшысы мен 

мүшелерінің (атқарушы органның функциясын 

жеке-дара жүзеге асыратын адамның) 

лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және 

оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу 

талаптарын айқындау;  

10) Iшкі аудит қызметінің сандық құрамын, 

өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы 

мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Iшкі 

аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Iшкі аудит 

қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және 

сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын 

айқындау; 

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның 

өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін 

мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ 

корпоративтік хатшының лауазымдық 

жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын 

айқындау; 

12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін 

аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның 

акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле 

нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық 

құнын бағалау жөніндегі бағалаушының 

қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;  

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін 

құжаттарды (бұған Қоғам қызметін 

ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган 

қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның 

ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның 

бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен 

тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту; 

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін 

құру және жабу туралы шешімдер қабылдау 

және олар туралы ережелерді бекіту;  

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың 

акцияларының он және одан да көп пайызын 

(жарғылық капиталға қатысу үлестерiн) сатып 

алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін 

қабылдау; 

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы 

қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті 

Қоғамға тиесілі заңды тұлға Акционерлерінің 

(қатысушыларының) жалпы жиналысының 

құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері 

производных ценных бумаг общества, а также 

принятие решений об их выпуске; 

8) определение количественного состава, срока 

полномочий исполнительного органа, избрание 

его руководителя и членов (лица, единолично 

осуществляющего функции исполнительного 

органа), а также досрочное прекращение их 

полномочий;  

9) определение размеров должностных окладов 

и условий оплаты труда и премирования 

руководителя и членов исполнительного органа 

(лица, единолично осуществляющего функции 

исполнительного органа);  

10) определение количественного состава, 

срока полномочий Службы внутреннего аудита, 

назначение его руководителя и членов, а также 

досрочное прекращение их полномочий, 

определение порядка работы Службы 

внутреннего аудита, размера и условий оплаты 

труда и премирования работников Службы 

внутреннего аудита; 

11) назначение, определение срока полномочий 

корпоративного секретаря, досрочное 

прекращение его полномочий, а также 

определение размера должностного оклада и 

условий вознаграждения корпоративного 

секретаря; 

12) определение размера оплаты услуг 

аудиторской организации за аудит финансовой 

отчетности, а также оценщика по оценке 

рыночной стоимости имущества, переданного в 

оплату акций Общества либо являющегося 

предметом крупной сделки; 

13) утверждение документов, регулирующих 

внутреннюю деятельность Общества (за 

исключением документов, принимаемых 

исполнительным органом в целях организации 

деятельности Общества), в том числе 

внутреннего документа, устанавливающего 

условия и порядок проведения аукционов и 

подписки ценных бумаг Общества;  

14) принятие решений о создании и закрытии 

филиалов и представительств Общества и 

утверждение положений о них;  

15) принятие решения о приобретении 

(отчуждении) Обществом десяти и более 

процентов акций (долей участия в уставном 

капитале) других юридических лиц; 

16) принятие решений по вопросам 

деятельности, относящимся к компетенции 

Общего собрания акционеров (участников) 

юридического лица, десять и более процентов 

акций (долей участия в уставном капитале) 

которого принадлежит Обществу; 

17) увеличение обязательств Общества на 

величину, составляющую десять и более 

процентов размера его собственного капитала;  



бойынша шешімдер қабылдау; 

17) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік 

капиталы мөлшерінің он және одан да көп 

проценті болатын шамаға көбейту;  

18) Қоғам немесе оның қызметтік, 

коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге 

де құпия болып табылатын қызметі туралы 

ақпаратты айқындау;  

19) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам 

мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер 

қабылдау;  

20) заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында 

көзделген, Акционерлердің жалпы 

жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын 

өзге де мәселелер.»  

 

8. Жарғының 14-шi бөлімнің 14.18. 

тарауының 5) тармақты мынадай 

редакцияда жазылсын: 

«5) дауысқа қойылған мәселелер және 

Директорлар кеңесінің әр мүшесінің 

директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің 

әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі 

көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс 

берудің қорытындылары;» 

 

18) определение информации об Обществе или 

его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну;  

19) принятие решения о заключении крупных 

сделок и сделок, в совершении которых 

Обществом имеется заинтересованность; 

20) иные вопросы, предусмотренные 

законодательством и (или) уставом Общества, 

не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания акционеров.  

 

 

 

 

 

8. Подпункт 5) пункта 14.18. раздела 14 

Устава изложить в следующей редакции: 

«5) вопросы, поставленные на голосование, и 

итоги голосования по ним с отражением 

результата голосования каждого члена совета 

директоров по каждому вопросу повестки дня 

заседания совета директоров;» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


