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2005 жылы «24» маусымда тіркелген өзгертулері мен толықтырулары бар, 2004 жылы «24»
желтоқсанда  қайта  тіркелген  «TEXAKABANK»   Акционерлік  Қоғамы  Жарғысының
(бұдан былай – «Жарғы») 4.  Банктің Жарғылық капиталы тарауындағы 4.1. тармағы
мынадай редакцияда берілсін:
 
«4.1.  Банкті  Жар ылы  капиталы  рылтайшыларды  (жал ыз  рылтайшы)ң ғ қ құ ң ғ құ
акцияларды оларды  номинальді ба асы бойынша ж не инвесторларды  аза станң ғ ә ң Қ қ
Республикасыны  13.05.2003 жыл ы №415-ІІ  «Акционерлік  о ам туралы» за ыменң ғ қ ғ ң
та айындал ан талаптар а с йкес аны талатын жариялау ба асы бойынша т леуіғ ғ ғ ә қ ғ ө
ар ылы  рылады,  ж не  аза стан  Республикасыны  лтты  а шасыменқ құ ә Қ қ ң ұ қ қ
белгіленеді». 

4. Банктің Жарғылық капиталы тарауы 4.3. тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«4.3. Банкті  ң Жарғылық капиталыны  л айуы Банкті  жариялан ан акцияларынң ұ ғ ң ғ
жай астыру ар ылы ж зеге асырылады».ғ қ ү

Жарғының 5. Банктің акциялары және басқа да құнды қағаздары тарауы. 5.1 тармағын
және 5.8 тармағын алып тастау.

Жарғының 8.  Акционерлердің Жалпы жиналысы тарауындағы 8.5. тармағы мынадай
мазмұндағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«1-1) корпоративтік бас ару кодексін, сонымен атар, о ан енгізілген згертулер менқ қ ғ ө
толы тыруларды бекіту;».қ

Жарғының 8.5. тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«3)  Банкті  жариялан ан  акциялар  санын  к бейту  немесе  Банктің ғ ө ң
орналастырылма ан  жариялан ан  акция  т рлерін  згерту  туралы  шешімғ ғ ү ө
абылдау;».қ

Жарғының 8.5. тармағының  11) және 12) тармақшалары алынсын.

Жарғының 8.5. тармағының 13) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін: 

«13)  Банкті  ң акционерлерді  Жалпы  жиналысын  ша ыру  туралы  акционерлергең қ
хабар  беруді  формасын  аны тау  ж не  ондай  а паратты  б аралы  а паратң қ ә қ ұқ қ қ

ралдарында орналастыру туралы шешім абылдау;құ қ »  

Жарғының 8.5. тармағының 14) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін: 

«14)  аза стан  Республикасыны  за намасына  с йкес  акцияларды  Банк  сатыпҚ қ ң ң ә
алатын жа дайда акция нын  аны тау дістемесін бекітуғ құ қ ә ;»  

Жарғының 8.5. тармағының 16) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін: 

«16)  Банк  ызметі  туралы акционерлерге  а парат  беру  т ртібін  аны тау,  сонық қ ә қ ң
ішінде   б аралы  а парат ралдарын аны тауұқ қ қ құ қ ;».

Жарғының 9.1. тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:



«3)  акцияларды  орналастыру  (сату),  соны  ішінде,  жариялан ан  акцияларң ғ
м лшерінде  орналастырылатын  (сатылатын)  акциялар  саны,  олардыө
орналастыруды  т сілі ж не ба асы туралы шешім абылдау;».ң ә ә ғ қ

Жарғының 9.1. тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін: 

«4) Банктi  орналастырыл ан акцияларң ғ ды немесе  бас а да нды а аздарды сатыпқ құ қ ғ
алуы ж не оларды  сатып алу ба асы ә ғ туралы шешiм абылдауқ ;» 

Жарғының 9.1. тармағының 12) тармақшасы алынсын.

9. Банктiң Директорлар кеңесі тарауындағы 9.2. тармағы, мынадай редакцияда берілсін:

«9.2.  Осы  Жар ыны  9.1.  тарма ымен  белгіленген  м селелер  тізбесі  Бас арманығ ң ғ ә қ ң
шешілуіне берілмейді.».

Басқарма төрағасы                                                         В.Ф. Дорджиев
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Пункт  4.1.  Главы  4.  Уставный  капитал  Банка.  Устава  Акционерного  Общества
«TEXAKABANK»  перерегистрированного  «24»  декабря  2004  года,  с  изменениями  и
дополнениями,  зарегистрированными  «24»  июня  2005  (далее  –  «Устав»)  изложить  в
следующей редакции:
 
«4.1. Уставный  капитал  Банка  формируется  посредством  оплаты  акций
учредителями  (единственным  учредителем)  по  их  номинальной  стоимости  и
инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями,
установленными  Законом  Республики  Казахстан  от  13.05.2003  г.  №415-II «Об
Акционерных  обществах»,  и  выражается  в  национальной  валюте  Республики
Казахстан.». 

Пункт 4.3. Главы 4. Уставный капитал Банка. Устава изложить в следующей редакции:

«4.3.  Увеличение  Уставного  капитала  Банка  осуществляется  посредством
размещения объявленных акций Банка.».

Пункт 5.1. и пункт 5.8. Главы 5. Акции и другие ценные бумаги Банка. Устава исключить. 

Дополнить  пункт  8.5.  Главы  8.  Общее  собрание  акционеров.  Устава  подпунктом  1-1)
следующего содержания:

«1-1)  утверждение  кодекса  корпоративного  управления,  а  также  изменений  и
дополнений в него;».

Подпункт 3) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:

«3)  принятие  решения  об  увеличении  количества  объявленных  акций  Банка  или
изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;».

Подпункт 11) и подпункт 12) пункта 8.5. Устава исключить.

Подпункт 13) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:

«13)  определение  формы  извещения  Банком  акционеров  о  созыве  Общего  собрания
акционеров  и  принятие  решения  о  размещении  такой  информации  в  средствах
массовой информации;».

Подпункт 14) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:

«14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;»

Подпункт 16) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции: 

«16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности
Банка, в том числе определение средства  массовой информации;»

Подпункт 3) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«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);».

Подпункт 4) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг
и цене их выкупа;».

Подпункт 12) пункта 9.1. Устава исключить.

Пункт 9.2. Главы 9. Совет директоров Банка. Устава изложить в следующей редакции:

«9.2.  Вопросы,  перечень которых установлен пунктом 9.1.  настоящего Устава,  не
могут быть переданы для решения Правлению.».

Председатель Правления 
Дорджиев В.Ф.


