






2.3. Президентке Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының 
қосымша мақұлдауысыз Қоғам атынан осы Хаттаманың 2 
тармағында көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-
келген әрекет жасауға, соның ішінде "Қазақстан Халық Банкі" 
АҚ және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, кепіл 
шарттарының және аталған шарттармен байланысты 
мәмілелердің қамтамасыз етілуі берілген немесе берілетін өзге 
шарттардың кез келген талаптарын жасауға, өзгертуге, 
орындауға,  тоқтатуға, анықтауға, сондай-ақ мұндай 
өкілеттіктерді кез келген тұлғаға беруге өкілеттіктер берілсін.   

 
3. Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 

06.06.2019 жылғы 3.12 тармағы бойынша шешімінің күші 
жойылсын.  (Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысының 06.06.2018 №5 Хаттамасы).  
 

Бір ауыздан дауыс берумен Күн тәртібі келесі мәселемен толықтырылды: 
«Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 06.06.2019 
жылғы 3.12 тармағы бойынша шешімінің күшін жою туралы». 
 
Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешімдер келесі дауыс берудің 
нәтижесінде қабылданды: 
Осы акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген 
акционерлердің дауыстарының жалпы саны 10 833 333 дауысты құрады. 
«Жақтаушылар» - 10 833 333, «Қарсылар» - 0, «Қалыс қалғандар» - 0.  

5 в случае принятия общим собранием 
акционеров акционерного общества 
(участников) решения о добровольной 
ликвидации или добровольной 
реорганизации эмитента его дочерних 
организаций 

  

акционерлік қоғам акционерлерінің 
(қатысушыларының) жалпы 
жиналысында эмитентті, оның еншілес 
ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе 
қайта құру туралы шешім қабылданған 
жағдайда 

  

1 место нахождения   

орналасқан жері   

2 наименование реорганизуемого или 
ликвидируемого юридического 
лица 

  

қайта құрылатын немесе 
таратылатын заңды тұлғаның атауы 

  

3 БИН реорганизуемого или 
ликвидируемого юридического 
лица 

    

қайта құрылатын немесе 
таратылатын заңды тұлғаның БСН 

  

4 форма реорганизации эмитента   

эмитентті қайта құрудың нысаны    

5 условия реорганизации эмитента   

эмитентті қайта құрудың шарттары   

6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной 
сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой 
акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, 
стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного 
общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки 

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай 
келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай 
мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны 
мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер 
болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда 

  Количество сделок 2   






