


 

1-бап. Жалпы ережелер 
1. «Досжан темір жолы (ДТЖ)» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) нақты жарғысы оның 

атауын, орналасуын, оның органдарының қалыптасу тәртібі мен құзыретін, қайта құру және оның 
қызметін тоқтату шарттары мен Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа 
жағдайларды анықтайды.   

2. Қоғамның толық атауы: 
мемлекеттік тілде: "Досжан темір жолы (ДТЖ)" акционерлік қоғамы;  
орыс тілінде: акционерное общество "Досжан темир жолы (ДТЖ)". 

3. Қоғамның қысқаша атауы: 
мемлекеттік тілде: "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ; 
орыс тілінде: АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)". 

4. Қоғамның атқарушы органының (Басқарма) орналасуы: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы 
қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан к., 118. 

 
2-бап. Қоғамның заңды мәртебесі  

1. Қоғам Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылдың 4 желтоқсанындағы № 735  
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі стратегиялық даму 
жоспарымен қарастырылған «Шар станциясы -Өскемен» темір жолын салу мен пайдалану 
бойынша жобаны іске асыру үшін құрылған. 

2. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының 
басқа заңды және заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерін, нақты Жарғыны басшылыққа 
алады. 

3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес 
теңгерімі, басыбайлы меншігі, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес 
құқықтарға ие бола алады және жүзеге асыра алады, жауапкершілік тарта алады, сотта талапкер 
және жауапкер бола алады. 

4. Қоғам міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өндіріп алына 
алатын мүлкімен жауапкершілік тартады. 

5. Қоғам мүлкі оның акционерлерінің мүлкінен жекеленген. Қоғам акционерлерінің міндеттемелері 
бойынша жауапкершілік тартпайды. Акционер Қоғам міндеттемелері бойынша жауапкершілік 
тартпайды және Қоғам қызметіне байланысты залалдар тәуекелін Қазақстан Республикасының заң 
актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа, оның меншігіндегі акциялар бойынша тартады. 

6. Қоғамның атауы көрсетілген мөрі, тауар белгісі, бейнелемесі, танымбелгісі, мөртабандары мен 
бланкілері бар. 

7. Қоғам филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы. 
8. Қоғам филиалдары мен өкілдіктері заңды тұлғалар болып табылмайды және өз қызметін Қоғамның 

Директорлар Кеңесімен бекітілетін сәйкес ережелер негізінде жүзеге асырады. 
9 Филиал, өкілдік қызметін басқару Д иректорлар кеңесімен жеке басым ен және/немесе Қоғамның 

атқарушы органының жетекшісінің ұсынысы бойынша сайланатын тұлғалар жүзеге асырады. 
Филиал немесе өкілдік жетекшісі Басқару Төрағасы қол қойған сенімхат негізінде әрекет етеді.  

 
3-бап. Қоғам мүлкі 

1. Қоғам мүлкі Қоғамның жаңа темір жол желісін салу және пайдалану бойынша қызметін, оның 
ішінде, осындай қызмет нәтижесінде пайда болатын Қоғам міндеттемелерін қамтамасыз етуге 
арналған.  

2. Қоғаммен құрылатын филиалдар мен өкілдіктердің Қоғам тапсырған мүлікке қатысты Филиал, 
өкілдік туралы ережемен және филиал, өкілдік жетекшісіне берілген сенімхатпен анықталған 
құзырет шектерінде иелену, пайдалану және басқару құқығына ие.  

 
4-бап. Қоғам мақсаттары және қызмет түрлері 

1. Қоғамның құрылу және қызмет мақсаты «Шар станциясы-Өскемен» темір жол желісін кейін 
мемлекеттік меншікке тапсырумен, салу және пайдалану болып табылады.  
Концессиялық, инфрақұрылымдық және басқа жобаларға қатысу және жүзеге асыру. 

2. Қоғам қызметінің мәні келесілер: 
− «Шар станциясы-Өскемен» жаңа темір жол желісін салу және пайдадану туралы концессиялық 

келісімнің жүзеге асырылуын қамтамасыз ету; 
− темір жол тасымалдауларын жүзеге асыруға қажетті «Шар станциясы -Өскемен» темір жол 

желісінің және басқа нысандардың салынуын қамтамасыз ету; 
− «Шар станциясы-Өскемен» жаңа темір жол желісінің және темір жол инфрақұрылымының басқа 

нысандарының пайдалануын ұйымдастыру; 



 

− көлік құрылысы нысандарының құрылысынын, өнеркәсіптік және азаматтық мақсаттағы 
нысандардың құрылысын жобалаудың барлық кезеңдерінде жоба-сметалық құжаттаманы  
әзірлеу және жобалау-зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

− инженерлік-техникалық сұрақтар бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету; 
− топографиялық-геодезиялық және инженерлік-геологиялық іздестірулерді жүргізу; 
− көлік дамуының басты сызбаларын әзірлеу; 
− құрылысты авторлық қадағалау және бақылау; 
− қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған әрекет ету және қызмет көрсету түрлері.  

3. Тізімі заңнамамен белгіленетін жеке қызмет түрлерімен Қоғам тек Қазақстан Республикасының 
уәкілетті органдарымен берілген лицензиялар, рұқсаттар, сертификаттар негізінде айналыса 
алады. 

 
5-бап. Қоғам акциялары және басқа бағалы қағаздары 

1. Қоғам қарапайым акциялар шығарады. Қоғам акцияларды шығаруды құжаттамасыз түрде жүзеге 
асырады. 

2. Қарапайым акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде 
дауыс құқығымен Қоғам акционерлерінің  жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамның таза 
табысы бар болған жағдайда дивиденд, сонымен қатар, Қоғам таралуы жағдайында Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оның мүлкінің  бөлігін алу құқығын ұсынады. 

3. Қоғам акциялардан басқа бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. 
 Қоғам облигациялар, оның ішінде, Қоғам акцияларына айырбасталатын облигациялар шығаруға 

құқылы. 
 Облигацияларды шығару туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен 

қабылданады. 
 Облигацияларды шығару, орналастыру, айналымы және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан 

Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен белгіленеді. 
4. Қоғам Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес, 

директорлар кеңесімен белгіленетін шарттармен Қоғам шығаратын акцияларды сатып алуға 
опциондар жасауға құқылы.  

 
6-бап. Дивидендтер 

1. Жыл қорытындылары бойынша қоғамның қарапайым акциялары  бойынша дивидендтер төлеу 
туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады .  

2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер 
төлемеу туралы шешімді қабылдау күнінен бастап он жұмыс күнінің ішінде бұқаралық ақпарат 
құралдарында міндетті жариялаумен төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.  

 
7-бап. Қоғам акцияларын орналастыру 

1. Қоғам акцияларын жарияланған акциялар шектерінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы 
олардың шығарылуын мемлекеттік тіркеуден кейін орналастыруға құқылы . 

2. Қоғам акцияларын жарияланған акциялар шектерінде шығару туралы шешім Қоғам 
директорларының кеңесімен қабылданады және жазылу немесе аукцион арқылы жүзеге 
асырылады.  

3. Акционердің Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын акциясын немесе басқа бағалы 
қағазын иелігінен шығару жағдайында, оған қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын 
акция немесе басқа бағалы қағазды сатып алуға өтініш білдіруге ұсынылған отыз күн ішінде, 
үстемді сатып алу құқығына сәйкес, нақты құқық бұрынғы меншік иесі осындай сұраным бермесе, 
қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын акция немесе басқа бағалы қағаздың жаңа 
меншік иесіне өтеді. 

 
8-бап. Қоғам акциялары ұстаушыларының тізілімдер жүйесі 

1. Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу Қоғамның және оның 
аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауы тиіс Қоғам тіркеушісімен жүзеге 
асырылады. 

2. Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу, сонымен қатар, уәкілетті органға ол 
туралы ақпарат ұсыну  тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы 
заңнамасымен анықталады. 

3. Орналастырылатын акцияның толық төленуіне дейін Қоғамның нақты акцияны Қоғам акцияларын 
ұстаушыларының тізілімдер жүйесінде (кесімді ұстаду есепке алу жүйесі) оны сатып алушының 
дербес шотына есепке қосу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.  

 
 



 

9-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері 
1. Қоғам акционерінің келесі құқықтары бар: 

1) Заңмен және нақты жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғам басқаруға қатысу; 
2) дивидендтер алу; 
3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде атқарушы орган орналасуы немесе 
құжаттарды сақтау орны бойынша Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу; 
4) қоғам тіркеушісінен немесе нақты ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын 
растайтын құжаттан көшірмелер алу; 
5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғам директорларының кеңесіне сайланатын 
үміткерлерді ұсыну; 
6) Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерге қатысты сот тәртібінде таласу; 
7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұранымдармен жүгіну және Қоғамға сұраным келіп 
түскен күннен бастап 30 (отыз) күннің ішінде дәлелденген жауап алу; 
8) Қоғам таралуы жағдайында мүліктің бөлігіне; 
9) Заңмен белгіленген тәртіпте Қоғам акцияларына айырбасталатын акциялар немесе басқа 
бағалы қағаздарын үстемді сатып алу; 
10) акционерлер құқықтарын бұзатын Қоғамның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 
шағымдану; 
11) жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықта қоғамның дауыс беруші акцияларының бес 
және одан артық пайызын иемденген жағдайда Заңның 63 және 74 баптарымен қарастырылған 
жағдайларда, қоғамға оның лауазымды тұлғаларымен келтірілген залалды қоғамның лауазымды 
тұлғаларымен өтеулері және қоғамға қоғамның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) үлестес 
тұлғалармен олар мүдделік бар келісімдерді және (немесе) ірі келісімдерді жасау (жасауды ұсыну) 
туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған табысты (түсімді) қайтару туралы талаптармен өз 
атынан сот органдарына жүгіну; 
12) Инвестициялық жобаны бірлесіп іске асыру туралы келісім-шартпен қарастырылған басқа 
әрекеттерді жүзеге асыру. 

2. Ірі акционердің сондай-ақ келесі құқықтары бар: 
1) Қоғам органдарынан Қоғам қызметіне қатысты, оның ішінде, саудалық, қызметтік және басқа 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты сұрау және 5 (бес) күн ішінде алу; 
2) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуын талап ету немесе 
директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудан бас   тартуы жағдайында, 
оны шақыру туралы сотқа жүгіну; 
3) Директорлар кеңесіне қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғ ам акционерлерінің жалпы 
жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуді ұсыну; 
4) директорлар кеңесі отырысының шақырылуын талап ету; 
5) өз есебінен аудиторлық компаниямен Қоғам аудитін жүргізуді талап ету. 

3. Акционер Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заң шығарушы актілерімен, Қоғам 
жарғысымен қарастырылған міндеттерді орындайды. 

 
10-бап. Қоғам органдары 

1. Қоғам органдары: 
 
1) жоғарғы басқару органы−   акционерлердің жалпы жиналысы; 
2) басқару органы −    Директорлар кеңесі; 
3) атқарушы орган –    алқалық (Басқарма); 
4) қаржылық-шаруашылық 
 қызметті бақылауды 
 жүзеге асыратын орган −   ішкі аудит қызметі. 

 
11-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы  

1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі сұрақтар жатады: 
1) Қоғам жарғысына өзгертулер мен қосымшалар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту; 
2) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар, нақты кодексті қабылдау қоғам жарғысымен 
қарастырылған жағдайда, оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;  
3) Қоғамды өз еркімен қайта құру немесе тарату; 
4) Қоғамның жарияланған акциялар санын арттыру немесе Қоғамның жарияланған 
орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау; 
5) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен қатар 
оларды өзгерту; 
6) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімдерін анықтау, оның мүшелерін 
сайлау және олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын доғару; 



 

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау, 
оның төрағасы мен мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару, 
сонымен қатар, директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру көлемі мен шарттарын анықтау; 
8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудит ұйымын анықтау; 
9) жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 
10) есепті қаржылық жылдың Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар 
бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына 
есеппен дивиденд көлемін бекіту; 
11) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен қарастырылған 
жағдайлар орын алған кезде, Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім 
қабылдау; 
12) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруда және қызметінде жиынтығында қоғам меншігіндегі 
барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын бірнеше бөлігін тапсыру 
арқылы қатысу, сонымен қатар, осындай заңды тұлғаларда  Қоғамның мүдделерін қорғау бойынша 
өкілеттік құқықтарын беру туралы шешім қабылдау; 
13) құны сәйкес қаржылық жылға республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының 
заңымен белгіленген 500000-еселенген айлық есептік көрсеткіштен жоғары келісімдерді жасау 
туралы шешім қабылдау; 
14) Қоғаммен акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акцион ерлерге хабарлау түрін 
анықтау және осындай ақпаратты басылымдарда орналастыру туралы  шешім қабылдау; 
15) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасы мен Қазақстан 
Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы заңына» сәйкес Қоғаммен акцияларды сатып алу 
кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне  (әдістеме құрылтайшылар жиналысымен бекітілсе, 
оны бекіту) өзгерістерді бекіту; 
16) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, оның ішінде, 
бұқаралық ақпарат құралын анықтау; 
17) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 
18) үшінші тұлғаларға Қоғамның фирмалық атауын және қорғалатын саудалық ақпаратты, 
сонымен қатар, басқа ерекше құқықтар нысандарын (тауарлық белгі, қызмет көрсету белгісі, патент 
және т.б.) пайдалану құқығын қамтитын ерекше құқықтар кешенін (лицензиялық кешен) ұсыну 
туралы шешім қабылдау (Кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты (франчайзинг); 
19) нақты Жарғымен және Заңмен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған 
басқа сұрақтар. 

2. Нақты бөлімнің 1 тармағының 1)-4) тармақшаларында көрсетілген сұрақтар бойынша 
акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы 
санының мамандандырылған көпшілігімен  қабылданады. 
Акциялардың жалпы жиналысының басқа сұрақтар бойынша шешімдері дауыстардың басқа саны 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылмаған болса, Қоғамның дауыс беретін 
акцияларының жалпы санының қарапайым артықшылығымен қабылданады. 

3. Шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне, Қоғамның басқа 
органдары, лауазымдық тұлғалары мен қы зметкерлерінің құзыретіне жататын сұрақтарды 
тапсыруға рұқсат берілмейді. 

4. Акционерлердің  жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты сұрақтар бойынша Қоғамның 
басқа органдарының шешімдерін бұзуға құқылы. 

 
12-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру тәртібі  

1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. 
 Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге тиіс. Акционерлердің басқа 

жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. 
 Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жылдың аяқталуынан кейін 5  (бес) ай ішінде 

өткізілуі тиіс. Есепті кезеңнің Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім 3 
(үш) айға дейін ұзартылған болып саналады.  

2. Қоғам акционерлерінің жылдық жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады. 
3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесілердің бастамасы бойынша 

шақырылады: 
1) Директорлар кеңесі; 
2) ірі акционер. 
Қазақстан Республикасының заң шығарушы актілерімен акционерлердің жалпы жиналысының 
кезектен тыс міндетті шақырылу жағдайлары қарастырулары мүмкін.  

4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын дайындау және өткізу келесілермен жүзеге асырылады: 
1) Қоғам Басқармасымен; 
2) Қоғам тіркеушісі, онымен жасалған шартқа сәйкес; 
3) Директорлар кеңесімен; 



 

4) Қоғамның тарату комиссиясымен. 
5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарды 

Заңмен белгіленген жағдайлардан басқа, Қоғам тартады. 
6. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қоғам органдарымен Заңмен белгіленген 

акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзу жағдайында кез келген мүдделі 
тұлғаның талабы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. 

7. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғам органдары ірі акционердің 
акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамау жағдайында 
оның талабы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. 

 
13-бап. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы 

жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері 
1. Ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Қоғамның 

Директорлар кеңесіне Қоғамның атқарушы органының орналасу орнына осындай жиналыстың күн 
тәртібі бар сәйкес жазбаша хабарлама жолдау арқылы ұсынылады. 

2. Қоғамның директорлар кеңесінің күн тәртібі сұрақтарының тұжырымдамасына өзгерістер енгізуге 
және ірі акционер талабы бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын 
өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқықтары жоқ. 
Ұсынылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру кезінде 
Директорлар кеңесінің жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қарауынша кез келген сұрақтармен 
толықтыруға құқықтары бар. 

3. Егер акционерлердің кезектен т ыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі акционердің 
(акционерлердің) бастамасымен болса, оның осындай жиналыстың өткізілуін талап ететін 
акционерлер (акционер) атын (атауын) және оған тиісті акциялар саны, түрі көрсетілуі тиіс. 
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабына  акционерлердің 
кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуын талап ететін тұлғаның (тұлғалардың) қолы 
қойылады. 

4. Директорлар кеңесі аталған талапты алу күнінен бастап он жұмыс күннің ішінде және осындай 
шешім қабылдау күнінен бастап үш жұмыс күнінен кеш емес мерзімде осы талапты ұсынған тұлғаға 
акционерлердің кезектен тыс  жалпы жиналысын шақыру туралы немесе оны шақырудан бас тарту 
туралы қабылданған шешім жайлы  хабарлама жолдауы тиіс. 

5. Қоғам директорлары кеңесінің ірі акционер талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс  жалпы 
жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі келесі жағдайларда қабылдануы мүмкін: 
1) нақты бөліммен белгіленген акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы 
талап ұсыну тәртібі сақталмаған; 
2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне ұсынылған сұрақтар Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейді. 
Қоғам Директорлары кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас 
тарту туралы шешім сотта таласылуы мүмкін. 

6. Егер нақты Жарғымен белгіленген мерзімде Диркеторлар кеңесімен ұсынылған талап бойынша 
акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданбаса, оның 
шақырылуын талап ететін тұлға сотқа Қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын 
өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы. 

 
14-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімі 

1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі 
Қоғам тіркеушісімен Қоғам акцияларын ұстаушы тізілімдер жүйесінің негізінде құрастырылады. 
Аталған тізімді құру күні акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылдау күнінен 
ерте белгілене алмайды. 
Акционерлер тізіміне енгізілуі тиіс мәліметтер бағалы қағаздар нарығын реттеу және қадағалауды 
жүзеге асыратын мемлекеттік органмен анықталады. 

2. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер 
тізімін құрудан кейін осы тізімге енгізілген тұлға оның  меншігіндегі Қоғамның дауыс беруші 
акцияларын иелігінен шығарса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа 
акционерге көшеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылулары тиіс. 

 
15-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны 

1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа қатысу құқығы бар 
тұлғалардың барынша артық саны қатыса алатындай етіп белгіленеді. 
Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам Басқармасының орналасу орны бойынша елді мекенде 
жүргізіледі. 



 

2. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты мен жиналыс өткізу уақыты акционерлердің 
жалпы жиналысының хатшысына (Қоғамның есеп комиссиясына) жиналыс қатысушыларын тіркеу, 
есептеу және оның кворумының бар болуын анықтауға жеткілікті уақытты қамтамасыз етулері тиіс . 

 
16-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат  

1. Акционерлер алдағы акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуі туралы 30 (отыз) күнтізбелік 
күннен кеш емес хабарландырылулары тиіс, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – 
жиналыс өткізу күнінен 45 (қырық бес) күнтізбелік күн бұрын.  

2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама барлық акционерлерге жолдануы тиіс. 
Жолданған хабарламаға қосымша, хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы 
мүмкін. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге оған 
жазбаша ескерту жолдау арқылы хабарлануы тиіс. 

3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада келесілер боулары тиіс: 
1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасу орны; 
2) жиналысты шақыру бастаушысы туралы мәліметтер; 
3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, жиналыс 
қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты, сонымен қатар, бірінші жиналыс өтпеген жағдайда, Қоғам 
акционерлерінің қайталанған жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты; 
4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімін құру күні; 
5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі; 
6) Қоғам акционерлерінің акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары 
бойынша деректермен танысу тәртібі. 

4. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген сұрақтар 
бойынша шешім қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсаттар ында қоғам тіркеушісіне 
жүгінуге құқылы. 
Миноритарлық акционердің жүгіну және қоғам тіркеушісімен ақпаратты басқа акционерлерге 
тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша шартпен 
белгіленеді. 

 
17-бап. Қоғам акционерлерінің қайталанған жалпы жиналысы  

1. Қоғам акционерлерінің қайталанған жалпы жиналысын өткізу бастапқы (өткізілмеген) Қоғам 
акционерлерінің жалпы жиналысын өткізуді бастаудың белгіленген күнінен кейінгі келесі күннен 
ерте белгілене алмайды.   

2. Қоғам акционерлерінің қайталанған жалпы жиналысы өткізілмеген акционерлердің жалпы 
жиналысы өткізілуге тиіс жерде жүргізілуі тиіс. 

3. Қоғам акционерлерінің қайталанған жалпы жиналысының күн тәртібі жүргізілмеген Қоғам 
акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше бола алмайды. 

 
18-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі  

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен 
қалыптастырылады және талқыланатын сұрақтардың нақты тұжырымдалған толық тізімін қамтуы 
тиіс.  
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе Қоғамның Директорлар 
кеңесімен Қоғам акционерлері толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткізу күнінен кем дегенде он 
бес күн бұрын немесе нақты бөлімнің 3 тармағымен белгіленген тәртіпте хабар ланған болған 
жағдайда толықтырылуы мүмкін.  
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін толықтыру жағдайында ірі акционер 
Директорлар кеңесінің төрағасын а және Басқармаға акционерлердің жалпы жиналысының күн 
тәртібіне шығаруға жататын сұрақтардың нақты тұжырымдамасын бірінші жиналысты өткізу күнінен 
20 (жиырма) күннен бұрын кеш емес мерзімде жолдауы тиіс . Егер Басқарма акционерлерге күн 
тәртібін толықтыруды белгіленген мерзімде хабарламаса, ірі акционер акционерлерге күн тәртібіне 
ұсынылған толықтырулар туралы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күнінен кем дегенде 15 
(он бес) күн бұрын өз бетімен хабарлауға құқылы . Ол жағдайда акционерлерді акционерлердің 
жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтырулар туралы хабарлау бойынша шығындар Қоғаммен 
өтелуге тиіс. 

2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс 
беруші акциялары дауыстарының басым көпшілігімен жүзеге асырылады . 

3. Күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар, егер оларды енгізу үшін акционерлердің 
жалпы жиналысына қатысушы және Қоғамның барлығы тоқсан бес пайыздан артық дауыс беруші 
акцияларына ие акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе енгізіле 
алады. 
Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде акционерлердің 
жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле және (немесе) толықтырыла алмайды. 



 

4. Акционерлердің жалпы жиналысымен сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау кезінде 
акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле және (немесе) толықтырыла алмайды. 

5. Акционерлердің жалпы жиналысының оның күн тәртібіне енгізілмеген сұрақтарды қарастыруға 
және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ. 

6. Күн тәртібінде «әр түрлі», өзге», «басқалар» және соларға ұқсас тұжырымдамаларды қоса, 
тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады. 

 
19-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша 

материалдар 
1. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар нақты сұрақтар 

бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қаж етті және жеткілікті көлемдегі ақпаратты қамтуы 
тиіс. 

2. Қоғам органдарын сайлау сұрақтары бойынша материалдар ұсынылатын үміткерлер туралы келесі 
ақпаратты қамтуы тиіс: 
1) тегі, аты, сонымен қатар, қалау бойынша әкесінің аты; 
2) білімі туралы мәліметтер; 
3) қоғамға аффилирлену туралы мәліметтер; 
4) ақырғы 3(үш) жыл ішіндегі жұмыс орындары мен лауазымдары туралы мәліметтер; 
5) үміткерлердің мамандығын, жұмыс тәжірибесін растайтын басқа ақпарат. 
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғам директорларының кеңесін сайлау 
(директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы сұрақты енгізу жағдайында материалдарда 
директорлар кеңесіне мүшелікке ұсынылатын үміткер қай акционердің өкілі болып табылатыны 
және (немесе) қоғамның тәуелсіз директоры қызметіне үміткер екендігі немесе үміткер еместігі 
көрсетілуі тиіс. 

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар 
келесілерді қамтуралы тиіс: 
1) Қоғамның жылдық қаржылық есебін; 
2) Қоғамның жылдық қаржылық есебіне аудиторлық есепті; 
3) Қоғамның Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылдың таза табысын бөлу тәртібі және 
Қоғамның бір қарапайым акциясына есептелген біл жылға дивиденд көлемі туралы ұсыныстарын; 
4) акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысының қарауына басқа құжаттарды. 

4. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлердің 
танысуы үшін қоғамның атқарушы органының орналасу орны бойынша жиналыс өткізу күнінен кем 
дегенде он күн бұрын дайын және қарауға мүмкін болулары тиіс, ал акц ионер сұранымы бар 
болған жағдайда – сұраным алу күнінен бастап үш жұмыс күнінің ішінде жолданулары тиіс; 
құжаттар көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу бойынша шығындарды, басқасы жарғымен 
қарастырылмаса,  акционер тартады. 

 
20-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының кворумы  

1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы жиналыс қатысушыларын тіркеуді аяқтау мезгіліне 
қатысты жиынтығында Қоғамның 50 (елу) және один артық дауыс беретін акцияларына ие, 
жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқылы жиналыс қатысушылары немесе олардың өкілдері 
тіркелген болса, күн тәртібінің сұрақтарын қарастыруға және шешім қабылдауға құқылы. Жиналым 
болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмеген болып танылады. 
Нақты тармақтың бірінші бөлігімен белгіленген кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы 
жиналысы жүргізілмеген деп танылады, ол туралы ак ционерлердің жалпы жиналысының 
хатшысымен (есеп комиссиясымен) хаттама жасалады. 

2. Жүргізілмеген Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының орнына жүргізілетін  қайталанған 
жиналыс келесі жағдайларда күн тәртібінің сұрақтарын қарастыруға және осындай сұрақтар 
бойынша шешім қабылдауға құқылы: 
1) кворум болмау себебінен жүргізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақыру рәсімі 
сақталған; 
2) тіркеудің аяқталу мерзіміне қатысты оған қатысу үшін жиынтығында Қоғамның 40 (қырық) және 
одан артық пайыз акцияларына ие акционерлер, оның ішінде, сырттай дауыс беретін акционерлер 
тіркелген. 

3. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетень жолдау жағдайында аталған 
бюллетеньдермен ұсынылған және Қоғаммен жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу мерзіміне 
қатысты алынған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын анықтау 
жағдайында есепке алынады. 
Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум ның болмауы 
жағдайында Қоғам акционерлерінің қайталанған жалпы жиналысы өткізілмейді. 

 
 



 

21-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында өкілдік ету 
1. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын сұрақтар бойынша 

жеке немесе өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. 
Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде 
әрекет етеді. 

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес, сенімхатсыз Қоғам акционерінің 
атынан әрекет етуге және о ның мүдделерін қорғауға құқылы тұлға үшін Қоғам акционерлерінің 
жалпы жиналысына қатсыуға және қарастырылатын сұрақтар бойынша дауыс беруге сенімхат 
қажет емес. 

 
22-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу тәртібі 

1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, нақты жарғыға және Қоғамның ішкі 
қызметін реттейтін басқа құжаттарына сәйкес немесе тікелей акционерлердің жалпы жиналысының 
шешімімен анықталады. 

2. Акционерлердің жалпы жиналысын ашудан бұрын келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу 
жүргізіледі. Акционер өкілі өзінің акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру 
құзыретін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.   
Тіркеуден өтпеген а кционер (акционер өкілі), кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және оның 
дауыс беруге құқығы жоқ.  
Егер бетпе-бет жүргізілеті н Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен басқа 
белгіленбесе, оған шақырусыз басқа тұлғалар қатысулары мүмкін . Осындай тұлғалардың Қоғам 
акционерлерінің жалпы жиналысында сөйлеу құқығы акционерлердің жалпы жиналысының 
шешімімен белгіленеді. 

3. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. 
Акционерлердің жалпы жиналысы барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған 
және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайдан басқа, жарияланған 
уақыттан ерте ашылуы мүмкін емес. 

4. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағаны (президиумды) және жалпы жиналыс хатшысын 
сайлауды жүргізеді.  
Нақты тармақтың бірінші бөлігінде аталған тұлғаларды сайлау туралы сұрақ бойынша дауыс беру 
кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушылардың дауыстарының қарапайым 
көпшілігімен қабылданады.  
Қоғамның Басқару мүшелері жиналыста қатысушы акционерлердің барлығы Қоғам Басқармасына 
кіретін жағдайлардан басқа, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. 

5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу барысында оны төрағасы дауыс беруге 
қарастырылатын сұрақ бойынша пікірталасты доғару, сонымен қатар, оған қатысты дауыс беру 
тәсілін өзгерту туралы ұсыныс шығаруы мүмкін. 
Төраға күн тәртібіндегі сұрақты талқылауға қатысу құқығы бар тұлғалардың пікір айтуына кедергі 
бола алмайды, осындай сөйлеулер акционерлердің жалпы жиналысының тәртібін бұзуға әкелетін 
немесе нақты сұрақ бойынша пікірталастар тоқтатылған жағдайлардан басқа. 

6. Акционерлердің жалпы жиналысы жұмысындағы үзіліс және жұмыс мерзімін ұзарту, оның ішінде, 
акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің жеке сұрақтарын қарастыруды келесі күнге 
кейінге қалтыру туралы шешім қабылдауға құқылы. 

7. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы тек күн тәртібінің барлық сұрақтарын қарастырудан және 
олар бойынша шешім қабылдаудан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін. 

8. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Қоғам акицонерлерінің жалпы жиналысының 
хаттамасында бейнеленген мәліметтердің толық және дұрыс болуына  жауапты. 

  
23-бап. Сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен шешімдер 

қабылдау 
1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді жүргізу арқылы 

қабылданулары мүмкін. Сырттай дауыс беру жалпы жиналысқа қатысыушы акционерлердің дауыс 
беруімен бірге (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысын 
өткізусіз қолданылуы мүмкін. 

2. Сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде біріңғай үлгідегі дауыс беруге арналған  бюллетеньдер 
акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жолданады (таратылады) . 
Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындыларына әсер ету 
мақсатымен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жеке акционерлерге іріктеп жолдауға құқығы 
жоқ. 

3. Дауыс беруге арналған б юллетень акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің 
жалпы жиналысының отырысын өткізу күнінен кем дегенде 45 (қырық бес) күн бұрын жолдануы 
тиіс. 

4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень келесілерді қамтуы тиіс: 



 

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасу орны; 
2) жиналысты шақыру бастаушысы туралы мәліметтері; 
3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың ақырғы күні ; 
4) акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізу күні немесе акционерлердің жалпы 
жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеу күні; 
5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі; 
6) күн тәртібі Директорлар Кеңесінің, Қоғам Басқармасының мүшелерін сайлау туралы 
сұрақтарды қамтыса, сайлауға ұсынылатын үміткерлер аттары; 
7) дауыс беру жүргізілетін сұрақтар тұжырымдамасы; 
8) «үшін», «қарсы», «тартыну» сөздерімен білдірілген акционерлердің жалпы жиналысының күн 
тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыс беру нұсқалары; 
9) күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру . 

5. Сырттай дауыс беруге арналған б юллетеньге жеке тұлға акционер нақты тұлғаның жеке басын 
куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетумен қол қоюы қажет. 
Заңды тұлға - акционердің сырттай қол қоюына арналған бюллетеньге − оның басшысы қол қоюы 
және заңды тұлғаның мөрімен куәландырылған болуы тиіс. 
Жеке тұлға – акционердің немесе акционер жетекшісінің қолы қойылмаған бюллетень, сонымен 
қатар, заңды тұлға мөрі қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады. 
Дауыстарды санау кезінде дауыс беруші бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған 
сұрақтар бойынша және мүмкін дауыс беру нұсқаларының біреуімен қалтырылған  дауыстар 
есептеледі. 

6. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның Директор лар кеңесінің мүшелерін 
сайлау туралы сұрақтарды қамтыса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетень нің жеке 
үміткерлер үшін берілген дауыстар санын көрсету үшін өрістері болуы тиіс. 

7. Егер бұрын сырттай дауыс беруге бюллетень жолдаған акционер араласқан дау ыс беру 
пайдаланылатын акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беруге және қатысуға келсе, оның 
бюллетені кворумды анықтау және күн тәртібінің сұрақтары  бойынша дауыстарды санау кезінде 
есептелмейді. 

 
24-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру 

1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру төменде келтірілетін жағдайлардан басқа,  
«бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады : 
1) заң шығарушы актілермен қарастырылған жағдайларда Қоғамның бір акционеріне 
ұсынылатын акциялар бойынша дауыстардың шекті санын шектеу; 
2) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі шоғырландырумен дауыс беру; 
3) жалпы жиналыста дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын 
жүргізудің шаралық сұрақтары бойынша бір дауыстан ұсыну. 

2. Шоғырландырылған дауыс беру кезінде акция бойынша ұсынылатын дауыстар Қоғам акционерімен 
Қоғамның Директорлар Кеңесіне мүшелікке үміткерге толық берілуі немесе Қоғамның директорлар 
кеңесіне мүшелікке бірнеше үміткердің арасында бөлінуі мүмкін. Ең көп дауыс жинаған үміткерлер 
директорлар кеңесіне сайланған болып саналады. 

 
25-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы 

хаттама  
1. Дауыс беру қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы (есеп 

комиссиясы) дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы құрады және қол қояды . 
2. Акционердің дауыс беруге шығарылған сұрақ бойынша жеке пікірі бар болған жағдайда Қоғам 

акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы (есеп комиссиясы) хаттамаға сәйкес жазба енгізуге 
тиіс. Осындай жағдайда дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға ерекше пікір білдірген 
акционер де қол қояды. 

3. Дауыс беру қорытындалары туралы хаттаманы құру және қол қоюдан кейін хаттамаға негіз болған 
бетпе-бет құпиялы және сырттай дауыс бер уге арналған бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз 
деп танылған бюллетеньдер)  хаттамамен бірге тігіледі және Қоғам мұрағатына сақтауға 
тапсырылады. 

4. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына 
қосылуға жатады. 

5. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы (есеп кописсиясы) Қоғам акционерлерінің жалпы 
жиналысындағы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамадағы мәліметтердің толық және 
дұрыс болуына жауап береді. 

6. Дауыс беру қорытындылары дауыс беру жүргізілген акционерле рдің жалпы жиналысында 
жарияланады. 



 

7. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс 
беру нәтижелері акционерлердің жалпы жиналысының жабылуынан кейін 10 (он) күн ішінде 
акционерлердің әрбіреуіне жазбаша ескерту жолдау арқылы акционерлерге хабарланады. 

 
26-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасы  

1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылуынан кейін 3 (үш) жұмыс 
күнінің ішінде жасалуы және қол қойылған болуы тиіс. 

2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында келесілер көрсетіледі: 
1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасу орны; 
2) жиналыс өткізу күні, уақыты және өткізу орны; 
3) жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акциялары туралы мәліметтер; 
4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы; 
5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі; 
6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі; 
7) жиналыстың төрағасы (президиумы) және хатшысы; 
8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөз сөйлеулері; 
9) жалпы жиналыстың күн тәртібінің дауыс беруге қойылған әрбір сұрағы бойынша 
акционерлердің дауыстарының жалпы саны; 
10) дауыс беруге қойылған сұрақтар, олар бойынша дауыс беру қорытындылары ; 
11) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер. 
Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін 
сайлау) туралы сұрақты қарастыру жағдайында жалпы жиналыс хаттамасында директорлар 
кеңесінің таңдалған мүшесі қай акционердің өкілі екені және (немесе) директорлар кеңесінің 
сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі. 

3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасына келесілер қол қоюлары қажет: 
1) жиналыс төрағасы (президиум мүшелері) және хатшысы; 
2) Қоғамның есеп комиссиясының мүшелері; 
3) Қоғамның 10 (он) және одан артық пайыз акцияларының иелері болып табылатын және 
акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер. 
Хаттамаға қол қоюға тиісті тұлға қол қоя алмаған жағдайда хаттамаға берілген сенімхат негізінде 
оның өкілі қол қояды. 

4. Нақты бөлімнің 3 тармағында көрсетілген қандай да бір тұлғалардың хаттама мазмұнымен 
келіспеуі жағдайында нақты тұлға хаттамаға қосылуға тиісті бас тарту себебін жазбаша түсіндіру 
ұсынып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы. 

5. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, 
жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығын беретін сенімхаттармен, сонымен қатар, 
хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемесімен 
бірге тігіледі. Аталған құжаттар Басқармамен сақталулары және акционерлерге танысу үшін кез 
келген уақытта ұсынулары тиіс . Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы 
жиналысының хаттама көшірмесі беріледі. 

 
27-бап. Қоғамның директорлар кеңесі 

1. Директорлар кең есі заң мен және нақты Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше 
құзыретіне жатқызылған сұрақтарды шешуден басқа, Қоғам қызметін жалпы басқаруды жүзеге 
асырады. 

2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі сұрақтар жатады: 
1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау; 
2) Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 
қабылдау; 
3) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде, жарияланған акциялар санының шектерінде 
орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы 
туралы шешім қабылдау; 
4) Қоғаммен орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы бағаларды сатып алу және 
оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 
5) Қоғамның жылдың қаржылық есебін алдын ала бекіту; 
6) қоғам облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау; 
7) аудиторлық ұйым, сонымен қатар, қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі келісім заты 
болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы қызметтерін төлеу 
көлемін анықтау; 
8) Басқарманың сандық құрамын, оның құзырет мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін 
таңдау, сонымен қатар, олардың құзыреттерін мерзімдерінен бұрын доғару; 
9) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің еңбек ақысының өлшемдері мен еңбек және 
сыйақы беру шарттарын анықтау; 



 

10) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастырудың мақсатында 
Басқармамен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғам қызметінің бағытына, 
Қоғамның инвестициялық және өндірістік саясатына және Қоғам активтерін шығынға жазу тәртібіне 
қатысты, соның ішінде қоғамның бағалы қағаздарының жазылымын және аукциондарды жүргізудің 
тәртібі мен шарттарын орнататын ішкі құжаттарды бекіту; 
11) Қоғамның өкілдіктері мен филиалдарын құру және жабу туралы шешімдерді қабылдау, 
Қоғамның өкілдіктері мен филиалдары туралы жағдайларды бекіту;  
12) Қоғамның атқарушы органы жетекшісінің ұсынысы бойынша және/немесе өзіндік пікірі 
бойынша өкілдіктің, филиалдың жетекшісін сайлау; 
13) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын 
құрайтын шамаға арттыру; 
14) бұрыңғы тіркеушімен жасалған шарт әрекетін доғарған жағдайда, Қоғамның тіркеушісін таңдау;  
15) қызметтік, саудалық немесе Заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын, Қоғам немесе оның 
қызметі туралы ақпаратты анықтау;  
16) қызметтік, саудалық және Қоғамның Заңмен қорғалатын басқа құпиясының сақталуын 
қамсыздандыру, сондай-ақ оны ашу бойынша тәртіп;  
17) басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысудың үлестері) он және одан 
көп пайызын қоғамның алуы туралы шешімді қабылдау; 
18) заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне қатысты 
қызметтің мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау, оның акцияларының (жарғылық капиталға 
қатысудың үлестері) 10 және одан көп пайыздары қоғамға жатады; 
19) ішкі аудит қызметі нің өкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның жетекшісі мен 
мүшелерін тағайында, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару;  
20) ішкі аудит қызметінің ішкі тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегін төлеу мен 
сыйақы берудің шарттары мен мөлшерін анықтау;   
21) корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін анықтау, тағайындау, оның өкілеттігін мерзімінен 
бұрын доғару, сондай-ақ корпоративтік хатшыға сыйақы берудің шарттары мен лауазымдық еңбек 
ақының мөлшерін анықтау; 
22) Қоғамның талаптарды басқа тұлғаға беру туралы шешім қабылдау және ақшалай талаптарды 
берумен қаржыландыру (факторинг); 
23) Қоғамның есептік саясатын бекіту; 
24) үшінші тұлғалардың міндеттемелерін атқару туралы шешімді қабылдау, соның ішінде үшінші 
тұлғалар үшін кепілдіктер мен кепілдерді ұсыну;  
25) ірі келісімдерді және жасалуында қоғам мүдделі болған келісімдерді жасау туралы шешімдерді 
қабылдау; 
26) қаржылық жоспарды (бюджетті) бекіту, оған толықтырулар мен өзгертулер енгізу, оның 
атқарылуы туралы есептерді бекіту;  
27) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық есебін бекіту;  
28) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жылдық және тоқсандық есебін қарау және олар бойынша 
шешімдерді қабылдау;  
29) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру және қарау; 
30) 200000 еселі айлық есептік көрсеткіштен асатын, бірақ  сәйкес қаржылық жылға арналған 
республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңымен орнатылған 200000 еселі 
айлық есептік көрсеткіштен аспайтын келісімдерді Қоғамның атынан жасау туралы шешім 
қабылдау; 
31) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, нағыз Жарғымен және 
Заңмен алдын ала қарастырылған басқа мәселелер.  

3. Тізімі нағыз бөлімнің 2 тармағымен орнатылған мәселелер Қоғам Басқармасына шешу үшін беріле 
алмайды.  

4. Қоғамның Директорлар кеңесі нағыз Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне 
жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің жалпы 
жиналысының шешімдеріне қарсы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ. 

5. Директорлар кеңесі міндетті: 
1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейіндегі мүмкін мүдделер шиеленістерін бақылауға 
және мүмкіндігінше жоюға, оның ішінде, қоғам меншігін құқыққа лайықты емес пайдалану және 
мүдделік бар келісімдерді жасау кезінде теріс пайдаланушылық; 
2) қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің нәтижелілігіне бақылау жасау. 

 
28-бап. Қоғамның директорлар кеңесінің құрамы 

1. Тек жеке тұлға ғана Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.  
2. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері келесілерден сайланады: 

1) Қоғам акционерлері – жеке тұлғалар; 



 

2) акционерлердің мүдделерін ұсынушылар ретінде Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға 
ұсынылған тұлғалар табылады;  
3) басқа тұлғалар (нағыз бөлімнің 3 тармағымен орнатылған шектеуді ескереді). 
Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелірін сайлау кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады. 
Акционер оған тиесілі акциялар бойынша бір кандидат үшін толығымен беруге немесе оларды 
Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидатқа бөліп беруге құқылы. Қоғамның 
Директордар кеңесіне сайланған болып, көп дауыс жинаған кандидат есептеледі. Егер Қоғамның 
Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат бірдей дауыс жинаса, ол 
кандидаттардың қатынасында қосымша дауыс беру жүргізіледі.  

3. Директорлар кеңесінің мүшесі болып, Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің 
мүдделерін ұсынатындар ретінде директорлар кеңесінде сайлауға ұсынылмаған жеке тұлға 
сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының бес пайызынан 
аспауы тиіс.  

4. Қоғам Басқармасының Мүшелері, оның Төрағасынан басқалары, Қоғамның Директорлар кеңесіне 
сайлана алмайды. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағалығына 
сайлана алмайды.  

5. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде алты адамды құрайды. Қоғамның Директорлар 
кеңесінің кемінде үштен бір бөлігі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.  

 
29-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері өкілеттіктерінің мерзімі 

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер басқасы Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен алдын ала қарастырылмаса, шексіз рет қайта сайлана алады.  

2. Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен 
орнатылады.  
Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімі Қоғамның жаңа Директорлар кеңесін сайлау 
өткізілетін, акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу сәтінде аяқталады.  

3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке 
мүшелерінің өкілеттіктерін мерзіміне дейін доғаруға құқылы.  

4. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзіміне дейін 
доғару, Қоғамның Директорлар кеңесіне берілген жазбаша ескертудің негізінде жүзеге асырылады.  
Қоғамның Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, Қоғамның Директорлар кеңесінің 
аталған ескерту алынған сәттен бастап доғарылады. 

5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғарған жағдайда, Директорлар 
кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивті дауыс 
берумен жүзеге асырылады, сонымен қатар, директоралар кеңесіне қайта сайланған мүшенің 
өкілеттігі Директорлар кеңесі өкілеттігінің аяқталу мерзімімен тұтастай бір уақытта аяқталады.  

 
30-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы 

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен, оның 
мүшелерінің арасынан сайланады (қайта сайланады).  
Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Директоралар кеңесінің Төрағасын кез келген уақытта 
қайта сайлауға құқылы.  

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын 
ұйымдастырады, оның отырысын жүргізеді, сонымен қатар, нағыз Жарғымен анықталған басқа 
функцияларды жүзеге асырады.  

3. Қоғамның Директоралр кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның 
Директоралар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге 
асырады.  

 
31-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру 

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы, оның Төрағасының бастамасы бойынша немесе Қоғам 
Басқармасының талабы бойынша шақырылуы мүмкін:   
1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесімен; 
2) Қоғамның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен; 
3) ішкі аудит қызметтерімен;  
4) ірі акционермен. 

2. Қоғамның Директоралар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің 
Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібінен тұратын сәйкес жазбаша 
хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.  
Директорлар кеңесі төрағасы отырысты шақыртудан бас тартқан жағдайда, бастамасы аталған 
талаппен Директорлар кеңесі отырысын шақыруға міндетті Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы.  
Директорлар кеңесінің отырысы Директоралар кеңесінің төрағасымен немесе Басқармамен шақыру 
туралы талап түскен күннен бастап, 10 (он) күннен кешіктірілмей шақыртылуы тиіс.  



 

Директоралар кеңесінің отырысы оны шақыру туралы талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде 
шақырумен жүргізіледі. Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының көшірмесі отырысты 
шақытудың бастамашысына отырысты жүргізген сәттен бастап, 7 (жеті) күннің ішінде міндетті 
түрде бағытталады.  

2. Директорлар кеңесінің мүшесі оның Директорлар кеңесі отырысына қатыса алмайтындығы туралы 
Қоғам Басқармасын ертерек хабарлар етуге міндетті.  

 
32-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы 

1. Қоғаменың Директорлар кеңесінің отырысын жүргізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар 
кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.  

 Қоғаның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны нағыз Жарғымен алдын ала қарастырылған 
кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Қоғамның директорлар 
кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға 
міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс 
жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға ғана құқылы. 

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі 
Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көп дауысымен қабылданады, егер басқасы 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен алдын ала қарастырылмаса.  

 Дауыстар тең болған кезде, Қоғам Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы немесе Қоғамның 
Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.  

3. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің 
жалпы отырысын жүргізу туралы шешім қабылдауға құқылы.  

4. Директорлар кеңесі нағыз Жарғымен орнатылған тәртіпте Директорлар кеңесінің қарауына 
шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады.  

5. Қоғамның Директорлар кеңесінің оның күндізгі тәртіпте жүргізілген отырысында қабылданған 
шешімдері хаттамамен рәсімделеді, ол отырысты жүргізген күнннен бастап 3 (үш) күннің ішінде 
Директорлар кеңесі хатшысымен және отырыста төрағалық еткен тұлғамен құрастырылуы және 
қол қойылуы, сондай-ақ келесілерден тұруы тиіс:  
1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері; 
2) отырыстың жүргізудің күнінен, уақытынан және орнынан;  
3) отырысқа қатысатын тұлғалар туралы мәліметтерден;  
4) отырыстың күн тәртібінен; 
5) дауыс беруге қойылған мәселелерден және олар бойынша дауыс берудің қорытындыларынан;  
6) қабылданған шешімдерден;  
7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа мәліметтерден. 

6. Директорлар кеңесінің Хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Директорлар 
кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді және 
Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және мөрдің оттискісімен куәландырылған шешіммен 
танысу және (немесе) оған хаттамадан көшірме беру үшін ұсынуға міндетті.  Директорлар кеңесі 
отырысының хатшысы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында бейнеленген мәліметтердің 
толықтығы мен дұрыстығы үшін жауап береді. 

7. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның директорлар кеңесімен 
қабылданған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі қоғам 
жарғысымен және Заңмен орнатылған тәртіпті бұзуда оны сот тәртібінде қарауға құқылы.  

8. Акционер қоғамның директорлар кеңесінің Заңның немесе нағыз жарғының талаптарын бұзумен 
қабылданған шешімін сотта қарауға құқылы, егер аталмыш шешіммен Қоғамның осы акционерінің 
және (немесе) қоғамның заңды мүдделері мен құқықтары бұзылса.  

 
33-бап. Сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің шешімін қабылдау тәртібі 

1. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Қо ғамның директорлар кеңесінің шешімі жазбаша түрде 
рәсімделуі және Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысымен және төрағасымен қол қойылуы 
тиіс. 

 Сырттай дауыс беру арқылы шешу, орнатылған мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған 
кезде қабылданған деп және онда директорлар кеңесі мүшелерінің қолдары болған кезде, рас беп 
танылады. 
Шешімді рәсімдеген күннен бастап, жиырма күннің ішінде, аталмыш шешім қабылданған 
бюлеттеньдердің негізінде олардың көшірмелерін қоса ұсынып, директорлар кеңесінің мүшелеріне 
корпоративтік хатшымен бағытталуы тиіс. 

2. Сырттай дауыс беруді жүргізген кезде, бірыңғай қалыптағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер 
Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне таратылады (беруледі). 
Сырттай дауыс берудің бастамашысы сыртай дауыс берудің нә тижесіне әсер ету мақсатында 
дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне таңдаулы 
түрде бағыттауға құқығы жоқ. 



 

3. Сырттай дауыс беруге арналған б юллетень оның жүргізілуі туралы хабарлаумен сырттай дауыс 
беруге арналған да уыстарды есептеу күніне дейін 5 (бес) күннен кешіктірілмей Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне бағытталуы тиіс. Құжаттарды алдын ала оқуды талап етпейтін мәселелер 
бойынша, бюллетень Директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыстарды есептеу күніне дейін 3 (үш) 
күннен кешіктірілмей бағытталына алады. 

4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень келесілерден тұруы тиіс: 
1) Қоғам Бақсрамасының толық атауынан және орналасқан жерінен; 
2) сырттай дауыс берудің бастамашысы туралы мәліметтерден ; 
3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың ақырғы күнінен; 
4) сырттай даыс беру үшін дауыстарды есептеу күнінен;  
5) сырттай дауыс беруге шығарылған мәселеллерден ; 
6) дауыс беру жүргізілетін мәселелердің қалыбынан; 
7) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған әр мәселе бойынша «иә», «жоқ», 
қалыс қалу» сөздерімен айқындалған дауыс берудің нұсқалары; 
8) әр мәселе бойынша сырттай дауыс берудің тәртібін (бюллетеньді толтыру) түсіндіру. 

5. Сырттай дауыс беруге арналған б юллетень Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесімен қол 
қойылған болуы тиіс. 
Қоғамның Директорлар кеңесінің қолы жоқ бюллетень жарамсыз деп есептеледі. 
Дауыстарды есептеген кезде Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің бюлеттеньде анықталған 
дауыс берудің тәртібі сақталған мәселелері бойынша дауыстары ескер іледі және дауыс берудің 
ықтимал нұсқаларының тек біреуі ғана белгіленген. 

6. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның  
мұрағатында сақталады. 

 
34-бап. Қоғамның атқарушы органы – Басқарма 

1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету Қоғамның атқарушы органымен жүзеге асырылады. 
Қоғамның атқарушы органы – Басқарма, коллегиалық орган болып табылады.  Қоғам 
Басқармасының сандық құрамы кемінде 3 (үш) адамды құрайды.  
Басқарма Қоғамның кез келген мәселелері бойынша Қоғамның басқа лауазымды тұлғаларының 
және басқа органдардың құзыретін нағыз Жарғымен және заңнамалық актілермен 
жатқылзылмайтын шешемдерді қабылдауға құқылы. 
Басқарма құны сәйкес қаржылық жылдағы республикалық бюджет туралы Қазақстан 
Республикасының заңымен орнатылған 200000-еселі айлық есептік көрсеткіштен аспайтын 
келісімдерді Қоғамның атынан жасау туралы шешімді қабылдауға құқылы ; Басқарма Қоғамның 
Директорлар кеңесінің және акционерленрдің жалпы жиналысының шешімдерін атқаруға міндетті.  
Қоғам Қоғаммен орнатылған шектеулерді бұзып оның Басқарамсымен жасалған келісімдердің 
растығын дауласуға құқылы, егер келісімді жасаған сәтте тараптар мұндай шектеулер туралы 
білгендігін дәлелдесе.  

2. Басқарманың мүшелері болып, оның акционерлері болып табылмайтын Қоғам қызметкерлері және 
акционерлер табыла алады.  
Басқарма мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге 
құқылы.  
Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары және міндеттері заңнамалық актімен, нағыз 
Жарғымен, сондай-ақ аталған тұлға мен қоғамның арасында жасалған еңбек шартымен 
анықталады. Басқарма Төрағасы бар Қоғамның атынан еңбек шарты Директорлар кеңесінің 
төрағасымен және Директорлар кеңесімен немесе осы үшін жалпы жиналыспен уәкілдендірілген 
тұлғамен қол қойылуы тиіс. атқарушы органның басқа мүшелері бар еңбек шарты Басқарма 
Төрағасымен қол қойылады.  
Атқарушы органның жетекшісі атқарушы орган жетекшісінің немесе басқа заңды тұлғаның 
атқарушы органының функциясын өзі жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын алуға құқығы жоқ.  

 
35-бап. Басқарма жетекшісінің өкілеттігі 

1. Қоғам Басқармасының жетекшісі болып, оның Трағасы табылады.  
Қоғам Басқармасының Төрағасы: 
1) Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуын 
ұйымдастырады; 
2) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 
3) Қоғамға оның үшінші тұлғалармен қатынасында оны таныстыру құқығына сенімхат береді; 
4) қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, орнынан ауыстыруды және жұмыстан шығаруды 
жүзеге асырады (нағыз Заңмен орнатылған жағдайлардан басқа), оларға мадақтау шараларын 
және тәртіптік жазаларды  қолданады, қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің 
лауазымдық еңбекақыларының мөлшерін және еңбекақыларға арнайы үстемелерді орнатады, 
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атқарушы органның және қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді 
қоспағанда, қоғам қызметкерлері сыйақыларының мөлшерлерін анықтайды; 
5) Қоғамның атынан құны сәйкес қаржылық жылдағы республикалық бюджет туралы Қазақстан 
Республикасының заңымен орнатылған 200-еселі айлық есептік көрсеткіштен аспайтын 
келісімдерді Қоғамның атынан жасау туралы шешімді қабылдайды; 
6) өзі болмаған жағдайда, өз міндеттемелерінің атқарылуын Басқарма мүшелерінің біріне 
артады; 
7) міндеттемелерді, сондай-ақ Қоғам Басқармасы мүшелерінің арасында жауапкершілік пен 
уәкілеттілік саласын үлестіреді; 
8) Қоғамның Директорлар кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерімен 
анықталған басқа функцияларды жүзеге асырады. 
Басқарма төрағасының құзыретіне жатқызылмайтын мәселелер бойынша шешімдер Басқармамен 
коллегиалы түрде қабылданады. 
 

36-бап. Басқарманың отырысы 
1. Қоғам Басқармасының шешімдері оның отырысында қабылданады. 
 Басқарманың отырысы Қоғам басқармасының кез келген мүшесімен немесе оның төрағасының 

бастамасы бойынша шақыртылуы мүмкін. 
2. Қоғам Басқармасының отырысын жүргізуге арналған кворум Басқарма мүшелерінің санының 

кемінде жартысын құрайды. Қоғам Басқармасын мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін 
жаткіліксіз болған жағдайда, онда Бас қарма Басқарманың жаңа мүшелерін сайлау үшін 
Директорлар кеіңесінің отырысын шақыруға міндетті. Басқараның қалған мүшелері Қоғамгның 
Директорлар кеңесінің мұндай отырысын шақыру туралы ғана шешімде қабылдауға құқылы. 

3. Қоғам Басқармасының отырысында төрағалық ететін болып, Қоғам Басқармасының Төрағасы 
табылады. Ол болмаған кезде, Басқарма Басқарма мүшелерінің отырысына қатысатындардың 
ішінен отырыста төрағалық ететін тұлғаны сайлайды. Басқарма мүшелерінің бірі немесе Қоғам 
Басқармасымен анықталған басқа тұлға Басқарма отырысының хатшысы бола алады. 

 Басқарамның әр мүшесі бір дауысқа ие. Басқарманың шешімдері отырысқа қатысатын Басқарма 
мүшелерінің қарапайым көп дауысымен қабылданады. 

4. Басқарма өзінің жабық отырысын жүргізуге шешім қабылдауға құқылы, оған Басқарма мүшелері 
ғана қатыса алады. Директорлар кеңесінің мүшелері Басқарманың жабық отырысына қатысуға 
құқылы. 

5. Басқарма нағыз Жарғымен орнатылған тәртіпте Басқарманың қарауына шығарылған мәселелер 
бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады. 

6. отырыста қабылданған Басқарманың шешімдері отырысты өткізген күннен бастап, 3 (үш) күннің 
ішінде Басқарманың хатшысымен және отырыста төрағалық еткен тұлғамен құрастырылуы және 
қол қойылуы, сондай-ақ келесілерден тұруы тиіс: 
1) Қоғам Басқармасының толық атауынан және орналасқан жерінен; 
2) отырысты жүргізу күнінен, уақытынан және өткізу жерінен; 
3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтерден; 
4) отырыстың күн тәртібінен; 
5) дауыс беруге қойылған мәселелерден және олар бойынша дауыс берудің шешімдерінен; 
6) қабылданған шешімдерден; 
7) Басқарманың шешімі бойынша басқа мәліметтерден. 

7. Қоғам Басқармасы отырысының хаттамалары Қоғам мұрағатында сақталады. Басқарма Хатшысы 
Басқарма мүшесінің талабы бойынша атқарушы орган отырысының хаттамасын және Қоғамның 
уәкілетті қызметкерінің қолымен және мөрдің оттискісімен куәландырылған шешіммен танысу және 
(немесе) оған хаттамадан көшірме беру үшін ұсынуға міндетті.   

 
37-бап. Сырттай дауыс беру арқылы Басқарманың шешім қабылдау тәртібі  

1. Басқарма сырттай дауыс беру арқылы шешімдерді қабыладуға құқылы. 
2. Қоғам Басқармасының сырттай отырысының шешімдері жазбаша түрде рәсімделуі тиіс және 

мұндай шешімдерді қабылдау үшін жеткілікті мөлшердегі Басқарма мүшелерінің қолдары болған 
кезде рас деп танылады. 

3. Сырттай дауыс беруді жүргізген кезде, Басқармамен бекітілетін бірыңғай қалыптағы дауыс беруге 
арналған бюллетеньдер Қоғам Басқармасының мүшелеріне таратылады. 
Сырттай дауыс берудің бастамашысы сыртай дауыс берудің нәтижесіне әсер ету мақсатында 
дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Қоғам Басқармасының мүшелеріне таңдаулы түрде 
бағыттауға құқығы жоқ. 

4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень сырттай дауыс беру жүргізілетіндігі туралы 
хабарламамен сырттай дауыс беруге  арналған дауыстарды есептеу күніне дейін 2 (екі) кү ннен 
кешіктірілмей Басқарманың мүшелеріне бағытталуы тиіс. Құжаттарды алдын ала оқуды талап 



 

етпейтін мәселелер бойынша, бюллетень Басқарма мүшелеріне дауыстарды есептеу күніне дейін 
1 (бір) күннен кешіктірілмей бағытталына алады.  

5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень келесілерден тұруы тиіс: 
1) Қоғам Бақсрамасының толық атауынан және орналасқан жерінен; 
2) сырттай дауыс берудің бастамашысы туралы мәліметтерден;  
3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың ақырғы күнінен; 
4) сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеу күнінен;  
5) сырттай дауыс беруге шығарылған мәселеллерден;  
6) дауыс беру жүргізілетін мәселелердің қалыбынан; 
7) Қоғамның директорлар кеңесінің қарауына шығарылған әр мәселе бойынша «иә», «жоқ», 
қалыс қалу» сөздерімен айқындалған дауыс берудің нұсқалары;  
8) әр мәселе бойынша сырттай дауыс берудің тәртібін (бюллетеньді толтыру) түсіндіру. 

6. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень Қоғамның Басқарма мүшесімен қол қойылған болуы 
тиіс.  
Қоғамның Басқарма мүшесінің қолы жоқ бюллетень жарамсыз деп есептеледі. 
Дауыстарды есептеген кезде, Қоғамның Басқарма мүшелерінің бюлеттеньде анықталған дауыс 
берудің тәртібі сақталған мәселелері бойынша дауыстары ескеріледі және дауыс берудің ықтимал 
нұсқаларының тек біреуі ғана белгіленген. 

7. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Басқарманың шешімдері Қоғамның мұрағатында 
сақталады. 

 
38-бап. Ішкі аудит қызметі 

1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі түзіледі.  
2. Ішкі аудит қызметінің жетекшісі және басқа мүшелері Қоғам Басқармасының және директорлар 

кеңесінің құрамына сайлана алмайды. 
3. Қоғамның ішкі аудит қызметі Қоғамның директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өз жұмысы 

туралы оның алдында есеп береді. 
4. Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері болып табылады: 

1) Қоғамның қаржылық – шаруашылық қызметінің өткізілуін және жүзеге асырылуын 
регламенттейтін ішкі құжаттарды Қоғамның қабылдауын қадағалау; 
2) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен жүзеге асырылатын операциялар мен әрекеттердің 
тұрақты жоспарлы және жоспардан тыс тексерістерін ұйымдастыру; 
3) Қоғамның жеке қызметкерлерінің және құрылымдық бөлімшелердің жұмысындағы барлық 
анықталған бұзушылықтар мен жетіспеушіліктер туралы Қоғамның директорлар кеңесін 
ақпараттандыру; 
4) Қоғам жұмысындағы анықталған бұзушылықтар мен жетіспеушіліктерді жою, сондай-ақ 
шаралардың нақты тізімін көрсетіп, Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру мен жақсарту бойынша  
ұсыныстарды Қоғамның жетекшілігіне ұсыну. 

5. Ішкі аудит қызметінің өкілеттігіне кіреді: 
1) мерзімді жоспарлы және жоспа рлан тыс тексерістерді жүргізу арқылы Қоғамның ішкі 
құжаттарына және әрекет етуші заңнаманың талаптарына Қоғаммен жасалатын опреациялармен 
әрекеттердің сәйкестілігін тексеру;  
2) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін қажет бухгалтерлік 
және басқа қаржылық-шаруашылық құжаттарды алу және тексеру; 
3) Қоғамның кез келген тұрғынжайына кедергісіз кіру (кірудің шектелген тұрғынжайларға 
атқарушы орган жетекшісінің жазбаша рұқсатымен кіру); 
4) ішкі аудит міндеттемелерін шешу үшін Қоғамның  басқа құрылымдық бөлімшелерінің 
қызметкерлері қажет болған кезде тарту; 
5) сәйкес негіздер болған кезде, Қоғамның кейбір операцияларын тоқтата тұру (оның 
құрылымдық филиалдарының) немесе өзінің функционалдық міндеттемелерін бұзған Қоғам 
қызметкерлерін өз мінеттемелерін орындаудан шеттетудің қажеттілігі туралы Қоғамның 
директорлар кеңесін ақпараттандыру. 

6. Ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен мүшелері жоғары білімге, қаржылық және азаматтық 
заңнаманың негіздеріне, сондай-ақ олармен орындалатын функциялардың сипатына сәйкес кәсіби 
дағдылар мен біліктілікке ие болуы тиіс. 

 Қоғам қызметкерлері Қоғамның ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін 
бақылауды жүзеге асырған кезде, көмек көрсетуге міндетті. 

 
39-бап. Корпоративтік хатшы 

1. Корпоративтік хатшы – Қоғам Басқармасының немесе Директорлар кеңесінің мүшесі болып 
табылмайтын Қоғам қызметкері, Директорлар кеңесімен тағайындалады және Директорлар 
кеңесіне есеп береді.  



 

2. Корпоративтік хатшының қызметі мен құзыреті Директорлар кеңесімен және Қоғамның бас қа ішкі 
құжаттарымен орнатылған тіртіпте бекітілетін Корпоративтік хатшы туралы Жағдаймен 
анықталады.  

3. Қоғам мен Корпоративтік хатшының арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен, нағыз Жарғымен және Қоғамның Басқарма Төрағасы мен Корпоративтік хатшының 
арасында жасалатын еңбек шартымен реттеледі. 

 
40-бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары 

1. Қоғамның лауазымды тұлғасы болып, Басқарма мен Директорлар кеңесінің мүшелері табылады. 
2. Қоғамның лауазымды тұлғаларының қызмет принципі Заңмен анықталған. 
3. Қоғамның лауазымды тұлғалары акционерлер мен қоғамның алдында олардың әрекеттері және 

(немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін, сондай -ақ келесілердің нәтижесінде шығынға 
әкелген шығындарды қосқанда, бірақ олармен шектелмей, Қазақстан Республикасының 
заңдарымен орнатылған жауапкершілікті алады: 
1) жалған ақпарат бергені үшін немесе жаңылысуға әкелген ақпаратты бергені үшін; 
2) нағыз Заңмен орнатылған ақпаратты ұсыну тәртібін бұзғаны үшін; 
3) ірі келісімдерді және (немесе) олардың ықылас сыз әрекеттерінің және (немесе) әрекетсіздігінің 
нәтижесінде қоғамда шығынның пайда болуына әкелген мүдделлілік бар келісімдерді жасау 
туралы шешім қабылдауға және (немесе) жасауға ұсыныстар , соның ішінде қоғаммен мұндай 
келісімдерді жасаудың нәтижесінде ө здеріне немесе олардың аффилиирленген тұлғаларына 
пайданы (табысты) алу мақсатында.  
Нағыз Заңмен және (немесе) қоғам жарғысымен алдын ала қарастырылған жағдайларда 
акционерлердің жалпы жиналысымен ірі келісімді және (немесе) мүдделілік бар келісімді жасау 
туралы шешімді қабылдау оларды жасауды ұсынған лауазымды тұлғаны немесе оның мүшесі 
болып табылатын қоғам органының отырысында ықылассыз әрекет еткен және (немесе) әрекет 
етпеген лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды , соның ішінде өздерінің немесе 
олардың аффилиирленген тұлғаларының пайданы (табысты) алу мақсатында, егер оларды 
атқарудың нәтижесінде қоғамға зияндар келтірілсе. 

4. Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да көп пайыздарына ие (жиынтық ие) 
акционер (акционерлер) немесе акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде Қоғам өз 
атынан қоғамға олардың келтірген шығындарды немесе қоғамға келтірілген зияндарды өтеу 
туралы лауазымды тұлғаға талаппен сотқа жүгінуге, сондай -ақ лауазымды тұлғаның және (немесе) 
оның аффилиирленген тұлғаларының қоғамда шығынның пайда болуына әкелген мүдделілік бар 
келісімдерді және (немесе) ірі келісімдерді жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешімді қабылдаудың 
нәтижесінде алынған пайдасын (табысын) қоғамға қайтаруын талап етуге құқылы. 

5. Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да көп пайыздарына ие (жиынтық ие) 
акционер (акционерлер) немесе акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде Қоғам өз 
атынан осы үшінші тұлға мен қоғамның жасалған келісімінің нәтижесінде қоғамға келтірілген 
зияндарды қоғам ға өтеу туралы үшінші тұлғаға және (немесе) қоғамның лауазымды тұлғасына 
талаппен сотқа жүгінуге құқылы, егер мұндай келісімді жасаған және (немесе) жүзеге асырған 
кезде, қоғамның лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғамен келісіп, Қазақстан Республикасы 
Заңнамасының, қоғамның жарғысының және ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шартының 
талаптарын бұзып әрекет етсе. Осындай жағдайда аталған үшінші тұлға және қоғамның 
лауазымды тұлғасы мұндай шығындарды қоғамға өтеу кезінде қоғамның ортақ жауапкершілікті 
борышкерлері ретінде шығады.  
Сот органдарына жүгінгенге дейін дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да көп 
пайыздарына ие (жиынтық ие) акционер (акционерлер) қоғамның лауазымды тұлғаларымен 
келтірілген шығындарды қоғамға өтеу және директорлар кеңесінің оты рысында  мүдделілік бар 
келісімдерді және (немесе) ірі келісімдерді жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешімді қабылдаудың 
нәтижесінде алынған пайдасын (табысын) қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) 
олардың аффилиирленген тұлғаларының қоғамға қайтаруы туралы талаппен қоғамның 
директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуі тиіс. 
Директорлар кеңесінің төрағасы нағыз тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген жүгіну түскен күннен 
бастап, он күнтізбелік күннен кешіктірмей мерзімінде директорлар кеңесінің күндізгі оты рысын 
шақыруға міндетті. 
Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да көп пайыздарына ие (жиынтық ие) 
акционер (акционерлердің) жүгінуі бойынша директорлар кеңесінің шешімі, отырысты жүргізген 
күннен бастап, үш кінтізбелік күннің ішінде оның (олардың) танысуына дейін жеткізіледі. 
Директорлар кеңесінің аталмыш шешімін алған соң немесе оны нағыз тармақпен орнатылған 
мерзімде алмаған кезде, қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да көп 
пайыздарына ие (жиынтық ие) акционер (акционерлер)  ат алмыш мәселе бойынша қоғамның 
директорлар кеңесінің төрағасына акционерлдің жүгінгендігін растайтын құжаттар болған кезде 
қоғамның мүдделерін қорғауға сотқа өз атынан талаппен жүгінуге құқылы. 



 

6. Қоғамға оның атқаруының нәтижесінде зиян келтірілген келісімді жасауға және келісімді жасауды 
ұсынған мүдделі болған лауазымды тұлғаны қоспағанда қоғамның лауазымды тұлғалары  келесі 
жағдайларда жауапкершіліктен босатылады, егер дәлелді себептер бойынша дауыс беруге қатыса 
алмаған немесе акционердің немесе қоғамның шығынға ұшырауына әкелген қоғам органымен 
қабылданған шешімге қарсы дауыс берсе. 
Лауазымды тұлға коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде пайда болған шығындарды 
өтеуден  босатылады, егер ол шешімді қабылдау сәтіне өзекті (тиісті) ақпаратың негізінде 
қоғамның лауазымды тұлғаларының нағыз Заңмен орнатылған қызмет принциптерін тиісті түрде 
сақтап әрекет еткені дәлелденген болса және мұндай шешім қоғамның негізді мүддесі болып 
есептелінсе. 

7. Коммерциялық немесе басқа ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы немесе экономикалық қызмет 
саласында меншікке қарсы қылмыс жасауда сотпен кінәлі деп танылған, сондай -ақ аталған 
қылмыстарды жасағаны үшін ақтауға жатпайтын негіздер бойынша қылмыстық жауапкершіліктен 
босатылған қоғамның лауазымды тұлғалары заңмен орнатылған тәртіпте сотталғандығы шешілген 
немесе өтеген күннен бастап бес жылдың ішінде қоғамның лауазымды тұлғасының, сондай -ақ 
акционерлердің жалпы жиналысының өкілінің міндеттерін атқара алмайды. 

8. Егер қоғамның қаржылық жағдайы қоғамның қаржылық жағдайын бұрмалаған жағдайда, қоғамның 
аталған қаржылық есебіне қол қойған қоғамның лауазымды тұлғалары, осының нәтижесінде 
материалдық шығын келтірілген үшінші тұлғалардың алдында жауапты болады. 

 
41-бап. Қоғамның аффилирленген тұлғалары 

1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары Заңға сәйкес анықталады. 
 Қоғам осы тұлғалармен немесе қоғамның тіркеушісімен ұсынылатын мәліметтердің негізінде өзінің 

аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізеді. 
2. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары келесілерден тұратын, қағаз және электронды 

тасымалдаушылардағы өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсынуға міндетті: 
 Жеке тұлғалар үшін – тегі, аты, әкесінің аты, жеке басын кәуландыратын құжаттық мәліметтер және 

тұратын жері, туған күні туралы мілеметтерден, аффилирленгендікті мойындауға арналған 
негіздерден, аффилирленгендіктің пайда болу күнінен; 

 Заңды тұлғалар үшін – толық атауы, заңды тұлғаны тіркеудің мемлкеттік нөмірі мен күнінен, 
пошлалық адресінен, нақты тұратын жерінен, аффилирленгендікті мойындауға арналған 
негіздерден, аффилирленгендіктің пайда болу күнінен. 

3. Қоғам Басқармасы Қоғамның лауазымды тұлғалары мен акционерлерне ұсынылған ақпаратты 
жалпыландыруға және Қазақстан Республикасының қаржылық ұйымдары мен қаржылық 
нарықтарын қадағалау мен реттеу бойынша агенттігіне есепті уақтылы өткізуге міндетті. 

4. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат акцияны алған күннен бастап (қоғамның лауазымды 
тұлғасымен еңбек шартын жасау) немесе тұлғаларды аффилирленген деп тануға арналған 
негіздердің пайда болу (айрылу) күнінен бастап 7 (жеті) күннің ішінде акционерлерге және 
қоғамның аффилиирленген тұлғаларына ұсынылады. 

 Қоғаның акционерлері және лауазымды тұлғалары есептік жылдың 7 қаңтар, 1 сәуір, 7 шілде және 
7 қазан мерзімінен кешіктірмей есептік жылдың 7 қаңтарындағы, 1 сәуіріндегі, 7 шілдесіндегі және 7 
қазанындағы жағдай бойынша өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді сәйкесінше 
ұсынуға тиіс. 

 
42-бап. Ірі келісім 

1. Ірі келісім болып танылады: 
1) келісім немесе өзара байланысқан келісімдердің жинағы , олардың нәтижесінде Қоғам 
активтері құнының жалпы өлшемінен 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын мүлік 
алынады немесе иелігінен шығарылады (алынуы немесе иелігінен шығарылуы мүмкін); 
2) келісім немесе өзара байланысқан келісімдердің жинағы , олардың нәтижесінде Қоғаммен 
оның орналастырылған бағалы қағаздары сатып алынуы немесе Қоғамның одан сатып алынған 
бағалы қағаздары орналастырылған бір түрлі бағалы қағаздардың жалпы санынан бес немесе 
одан көп пайыздық мөлшерде сатылуы мүмкін. 

2. Өзара байланысқан болып табылады: 
1) бір мүлікті алудың немесе иеліктен шығарудың қатынасында өзара аффилиирленген 
тұлғалардың тобымен немесе бір тұлғамен жасалатын бірнеше келісімдер;  
2) өзара байланысқан бір немесе бірнеше шарттармен рәсімделетін келісімдер; 
3) акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен немесе жарғымен өзара байланысқан деп 
танылатын басқа келісімдер. 

3. Қоғамның ірі келісімді жасауы: 
1) Қоғамның ірі келісімді жасауы туралы шешім директорлар кеңесімен қабылданады. 



 

Несие берушілер мен акционерлерді ақпараттандыру мақсат ында қоғам қоғамның ірі келісімді 
жасауы туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдаған соң бес жұмыс күнінің ішінде бұқаралық 
ақпарат құралдарына мемлееттік және басқа тілдерде келісім туралы жариялауға міндетті.  
2) Заңмен орнатылған тәртіпте қабылданған ірі келісімді жасау туралы қоғамның шешімімен 
келіспеген жағдайда, акционер Заңмен орнатылған тәртіпте оған тиесілі акцияларды қоғамның 
сатып алуын талап етуге құқылы.  

 
43-бап. Қоғамның қаржылық есебі 

1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есебін жүргізу және Қоғамның қаржылық 
есебін ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасының қаржылық есеп пен бухгалтерлік есеп туралы 
заңнамасымен орнатылады.  
 

44-бап. Қоғамның жылдық қаржылық есебі 
1. Басқарма өткен жыл үшін жылдық қаржылық есепті акционерлердің жалпы жиналысына жыл сайын 

ұсынады, оның аудиты Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына 
сәйкес, оны талқылау және бекіту үшін жүргізілген. Басқарма қаржылық есептен басқа  жалпы 
жиналыста аудиторлық есепті ұсынады.  

2. Қоғамның жылдық қаржылық есебі акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 
30 (отыз) күн бұрын кешіктірілмей Қоғамның директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады. 
Қоғамның жылдық қаржылық есебін қорытынды бекіту акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысында жүргізіледі.  

3. Қоғам капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті 
және пайда мен шығындар туралы есепті уәкілетті органмен орнатылған мерзімдерде бұқаралық 
ақрапат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті. Қоғам басқа қаржылық есепті қосымша 
жариялауға құқылы.  

 
45-бап. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің аудиты 

1. Қоғам жылдық қаржылық есептің аудитын жыл сайын жүргізуге міндетті.  
2. Қоғамның ағымдағы қаржылық есебінің аудиты Директорлар кеңесінің, Қоғам есебінен 

Басқарманың бастамасы бойынша немесе ірі акционердің есебінен оның талабы бойынша 
жүргізіле алады, сонымен қатар ірі акционер аудиторлық ұйымды өз бетімен анықтауға құқылы. Ірі 
акционердің талабы бойынша аудитты жүргізген жағдайда, қоғам аудиторлық ұйыммен сұралатын 
барлық қажет құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті.  

3. Егер Басқарма қоғамның аудитын жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы 
бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.  

 
46-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы 

1. Қоғам Ғаламтор желісінде WEB – сайтында (www.kazrail.kz.) өзінің қызметі туралы ақпаратты 
жариялайды.  

2. Қоғам Қоғам акционерлерінің мүдделеріне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты өз 
акционерлерінің мәлімдеуіне дейін жеткізуге міндетті. 

3. Қоғам акционерлерінің мүдделеріне қатысты ақпарат болып танылады: 
1) директорлар кеңесімен және акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер 
және қабылданған шешімдерді атқару туралы ақпарат; 
2) акцияларды және басқа бағалы қағаздарды Қоғамның шығаруы және қоғам ның бағалы 
қағаздарын орналастырудың қорытындылары туралы есептерді, қоғамның бағалы қағаздарын  
өтеудің қорытындылары туралы есептерді уәкілетті органның бекітуі, Қоғамның бағалы қағаздарын 
уәкілетті органның жоюы; 
3) қоғамның ірі келісімдерді және қоғамның мүдделілігі бар келісімдерді жасау; 
4) Қоғам активтерінің бес немесе одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге 
(қайта кепілге) беру; 
5) Қоғамның өзіндік капиталының мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын 
өлшемдегі қарызды Қоғамның алуы; 
6) Қоғамның қызметтердің қандай да түрлерін жүзеге асыруға лицензия алуы,  қызметтердің 
қандай да түрлерін жүзеге асыруға қоғаммен бұрын алынған лицензиялардың әрекетін тоқтата 
тұру немесе доғару; 
7) Қоғамның заңды тұлғаның мекемесіне қатысуы; 
8) Қоғамның мүлкін тәркілеу; 
9) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінен он және одан артық 
пайызды құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы; 
10) Қоғамды және оның лауазымдық тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту; 
11) сотта корпоративтік талас туралы іс қозғау возбуждение; 



 

12) Қоғамды мәжбүрлі қайта құру туралы шешімдер; 
13) жарғыға сәйкес акционерлер мүдделерін қозғайтын басқа ақпарат 

4. акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну, Қоғам акционердәің 
жүгінуін алған күннен бастап, 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде акционерлерді жазбаша ескерту 
арқылы жүзеге асырылады. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие 
қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді жүзеге асырады. 

5. Заңға және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті жариялауға 
жататын ақпаратты жариялау үшін, Қоғам мен оның акционерлері пайдаланатын бұқаралық 
ақпарат құралдары болып, «Егемен Қазақстан немесе Казахстанская правда» газеті табылады. 

6. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат корпоративтік дау бойынша азаматтық 
іс бойынша соттың сәйкес хабарламасын (шақыруын) қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күнінің 
ішінде акционерлерге ұсынылуы тиіс. 

 
47-бап. Қоғам құжаттары 

1. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Қоғамның орналасу жері бойынша, оның қызмет етуінің 
бүкіл мерзімінің ішінде қоғаммен сақталуға жатады. Келесі құжаттар сақтауға жатады: 
1) Қоғамның жарғысы, оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;  
2) Қоғам құрушылары жиналыстарының хаттамалары; 
3) құрылтай шарты (жалғыз құрушының шешімі), құрылтай шартына енгізілген өзгертулер мен 
толықтырулар (жалғыз құрушының шешімі); 
4) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;  
5) Қоғамның қызметтің белгілі түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі әрекеттерді 
жасауына лицензиялар; 
6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы 
жиналыстарының күн тәртібінің мәселеллері бойынша материалдар; 
7) жалпы жиналысты жүргізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізімдері; 
8) Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың 
шешімдері), Қоғамның директорлар кеңесінің күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар; 
9) Басқарма отырыстарының хаттамалары (шешімдері); 
10) сәйке органдарға ұсынылатын Қоғаның қаржылық есебі; 
11) Қоғамның балансында болатын (болған) мүлікке қоғамның құқығын растайтын құжаттар; 
12) аудиторлық есептер; 
13) Қоғамның мүлкін бағалау туралы бағалаушылардың есептері; 
14) Қоғамның ішкі құжаттары; 
15) Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың проспектілері; 
16) Қоғамның бағалы қағаздарын шығаруды мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттар, бағалы 
қағаздарды жою, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің және 
орналастырудың қорытындылары туралы есептерді бекіту;  
17) Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктері туралы жағдайлар; 
18) корпоративтік басқару кодексі ол болған кезде; 
19) Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған басқа құжаттар. 

2. Қоғам акционердің талабы бойынша мұндай талап түскен күннен бастап, 3 (үш) күнтізбелік күннен 
кешіктірмей оған мерзімді түрде нағыз бөлімнің 1 тармағында қарастырылған құжаттардың 
көшірмелерін ұсынуға міндетті. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, жүгіну және 
корверттеу мәселелерін регламенттейтін құжаттардан басқа, қызметтік, коммерциялық немесе 
заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға Қоғамның Директорлар кеңесінің 
шектеулер енгізуіне рұқсат беріледі.  
Акционер құжаттарды өз қолымен алады немесе олар тапсырыс хатымен оған пошта бойынша 
жіберіледі.  
Акционер құжаттардың көшірмелерін және оларды жеткізумен байланысты шығындарды өзі 
төлейді. 

3. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпараттан тұратын 
қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, жүгіну және конвертациялаудың жеке 
мәселелерін регламенттейтін құжаттар, акционерге оның талабы бойынша танысу үшін ұсынылуы 
тиіс. 

 
48-бап. Еңбек қатынастары 

1. Қоғам мен оның қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен, Директорлар кеңесінмен қабылданатын нормативтік құжаттармен, бұйрықтармен 
және Басқарма Төрағасымен шығарылатын нұсқаулықтармен, Қоғам қызметкерлерімен жасалатын 
еңбек шарттарынмен және нағыз жарғымен реттеледі.  
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Статья 1. Общие положения 
1. Настоящий устав акционерного общества "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (далее − Общество) 

определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его 
органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не 
противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

2. Полное наименование Общества: 
на государственном языке: "Досжан темір жолы (ДТЖ)" акционерлік қоғамы; 
на русском языке: акционерное общество "Досжан темир жолы (ДТЖ)". 

3. Сокращенное наименование Общества: 
на государственном языке: "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ; 
на русском языке: АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)". 

4. Место нахождения исполнительного органа Общества (Правление):050000, Республика Казахстан, 
город Алматы, Алмалинский  район, ул. Желтоксан, 118. 

 
Статья 2. Юридический статус Общества 

1. Общество создано для реализации проекта по строительству и эксплуатации железной дороги 
"Станция Шар – Усть-Каменогорск", предусмотренного Стратегическим планом развития 
Республики Казахстан до 2010 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 4 
декабря 2001 года № 735. 

2. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, другими 
законодательными и подзаконными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 
настоящим Уставом. 

3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, имеет самостоятельный баланс, собственное имущество, банковские счета, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

4. Общество несет ответственность по своим обязательствам своим имуществом, на которое может 
быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

5. Имущество Общества обособлено от имущества его акционеров. Общество не отвечает по 
обязательствам своих акционеров. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет 
риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему 
акций за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики 
Казахстан. 

6. Общество имеет печать с указанием своего наименования, товарный знак, символику, эмблему, 
штампы и бланки. 

7. Общество вправе создавать филиалы и представительства.  
8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют 

свою деятельность на основе соответствующих положений, утверждаемых Советом директоров 
Общества. 

9 Руководство деятельностью филиала, представительства осуществляют лица, избираемые 
Советом директоров по собственной инициативе и/или по представлению руководителя 
исполнительного органа Общества. Руководитель филиала и представительства действует на 
основании доверенности, подписанной Председателем Правления.  

 
Статья 3. Имущество Общества 

1. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества по строительству 
и эксплуатации новой железнодорожной линии, в том числе для обеспечения обязательств 
Общества, возникающих в результате такой деятельности.  

2. Филиалы и представительства, создаваемые Обществом, обладают правом владения, 
пользования и управления в отношении имущества, переданного Обществом, в пределах 
компетенции, определенной Положением о филиале, представительстве и доверенностью, 
выданной руководителю филиала, представительства. 

 
Статья 4. Цели и виды деятельности Общества  

1. Целью создания и деятельности Общества является строительство и эксплуатация новой 
железнодорожной линии "Станция Шар − Усть -Каменогорск" с последующей передачей ее в 
государственную собственность.   

 Участие и реализация в концессионных, инфраструктурных и иных проектах. 
2. Видами деятельности Общества являются: 

− реализация концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации новой 
железнодорожной линии "Станция Шар − Усть-Каменогорск"; 



 

− строительство железнодорожной линии "Станция Шар − Усть -Каменогорск" и иных объектов, 
необходимых для осуществления железнодорожных перевозок; 

− эксплуатация железнодорожной линии "Станция Шар − Усть -Каменогорск" и иных объектов 
железнодорожной инфраструктуры;  

− разработка проектно-сметной документации и проведение проектно-изыскательских работ на 
всех стадиях проектирования объектов транспортного строительства, строительства объектов 
промышленного и гражданского назначения; 

− оказание консалтинговых услуг по инженерно-техническим вопросам; 
− проведение топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий; 
− разработка генеральных схем развития транспорта; 
− авторский надзор и контроль за строительством; 
− иные виды деятельности и оказание услуг, не запрещенных действующим законодательством. 

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, 
Общество может заниматься только на основании лицензий, разрешений, сертификатов, 
выданных уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан. 

 
Статья 5. Акции и другие ценные бумаги Общества 

1. Общество выпускает простые акции. Общество осуществляет выпуск акций в бездокументарной 
форме. 

2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на 
получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества 
Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан. 

3. Общество вправе выпускать иные, кроме акций, ценные бумаги. 
 Общество вправе выпускать облигации, в том числе конвертируемые в акции Общества. 
 Решение о выпуске облигаций принимается общим собранием акционеров Общества. 
 Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций устанавливаются 

законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 
4. Общество вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных 

бумаг заключать опционы на приобретение выпускаемых Обществом акций, на условиях 
определяемых советом директоров.  

 
Статья 6. Дивиденды 

 
1. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается 

годовым общим собранием акционеров.  
2. Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по 

простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой 
информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.  
 

Статья 7. Размещение акций Общества 
1. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска 

посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. 
2. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций 

принимается советом директоров Общества и осуществляется посредством подписки или 
аукциона.  

3. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции 
общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение 
акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с 
правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или 
другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний 
собственник не подал такой заявки. 

 
Статья 8. Система реестров держателей акций Общества 

1. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором 
Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его 
аффилиированных лиц. 



 

2. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления 
уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики 
Казахстан о рынке ценных бумаг. 

3. 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 
(система учета номинального держания). 

 
Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества  

1. Акционер Общества имеет следующие права: 
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» от «13» мая 2003 г №415-II (далее - Закон) и настоящим 
уставом;  
2) получать дивиденды; 
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой 
отчетностью Общества по месту нахождения исполнительного органа или по месту хранения 
документов; 
4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, 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 
мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество; 
8) на часть имущества при ликвидации Общества; 
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его 
акции, в порядке, установленном Законом; 
10) обжаловать действия должностных лиц Общества, нарушающих права акционеров; 
11) 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 статьями 63 и 74 Закона, 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; 
12) осуществлять иные действия, предусмотренные Договором о совместной реализации 
инвестиционного проекта.  

2. Крупный акционер также имеет право: 
1) запрашивать и получать в течение 5 (пяти) дней у органов Общества информацию, 
касающуюся деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую, служебную и 
иную, охраняемую законом тайну; 
2) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества или обращаться в 
суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров 
Общества; 
3) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством; 
4) требовать созыва заседания совета директоров; 
5) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. 

3.  Акционер исполняет обязанности, предусмотренные Законом, иными законодательными актами 
Республики Казахстан, уставом Общества  

 
Статья 10. Органы Общества 

1. Органами Общества являются: 

1) высший орган −   общее собрание акционеров; 
2) орган управления −    Совет директоров; 
3) исполнительный орган –    коллегиальный (Правление); 
4) орган осуществляющий 
 контроль за финансово- 
 хозяйственной деятельностью   служба внутреннего аудита. 

 
Статья 11. Общее собрание акционеров 

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
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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 в 
случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества 
3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменения 
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 
председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 
условий выплаты вознаграждений членам совета директоров; 
8) определение 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 акциям Общества при наступлении случаев, 
предусмотренных Законом; 
12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц 
путем передачи нескольких частей активов в сумме составляющих двадцать пять и более 
процентов от всех принадлежащих обществу активов, а также делегирование полномочий по 
представлению интересов Общества в таких юридических лицах; 
13) принятие решения о заключении сделок, стоимость которых превышает 500000-кратный 
размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; 
14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании; 
15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена 
учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в 
том числе определение средства массовой информации; 
17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
18) принятие решения о предоставлении третьим лицам комплекса исключительных прав 
(лицензионный комплекс), включающий, в частности, право использования фирменного 
наименования Общества и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов 
исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, патента и т.п.) (Договор комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинг); 
19) иные вопросы, отнесенные настоящим уставом и Законом к компетенции общего собрания 
акционеров. 

2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 1 
настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством  от общего  числа 
голосующих акций Общества.  
Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством от 
общего числа голосующих акций Общества, если иное количество голосов не предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан. 

3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и 
работников Общества. 

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

 
Статья 12. Порядок созыва общего собрания акционеров Общества 

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие 
собрания акционеров являются внеочередными. 
Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по 
окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае 
невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.  

2. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров. 
 



 

3. Внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе: 
1) Совета директоров; 
2) крупного акционера. 
Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи 
обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.  

4. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются: 
1) Правлением Общества; 
2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором; 
3) Советом директоров; 
4) ликвидационной комиссией Общества. 

5. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества несет 
Общество, за исключением случаев, установленных Законом. 

6. Годовое общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании 
решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами 
Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом. 

7. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на 
основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества 
не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

 
Статья 13. Особенности созыва и проведения внеочередного  

общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера 
1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

предъявляется Совету директоров Общества посредством направления по месту нахождения 
исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно 
содержать повестку дня такого собрания. 

2. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня 
и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, 
созываемого по требованию крупного акционера. 
При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным 
требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми 
вопросами по своему усмотрению. 

3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 
(акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих 
ему акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом 
(лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

4. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования 
принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить 
лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

5. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 
акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если: 
1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров; 
2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания 
акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан. 
Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 
акционеров может быть оспорено в суде. 

6. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров 
Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по 
представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с 
требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров. 

 
Статья 14. Список акционеров, имеющих право принимать участие  

в общем собрании акционеров Общества 
1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и 

голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании системы реестров 
держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена 
ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров. 
Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются государственным 
органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг. 



 

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

 
Статья 15. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества 

1. Дата и время проведения общего собрания акционеров Общества устанавливаются таким 
образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в 
нем участвовать. 
Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения Правления 
Общества. 

2. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны 
обеспечить секретарю общего собрания акционеров (счетной комиссии Общества) достаточное 
время для регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума. 

 
Статья 16. Информация о проведении общего собрания акционеров Общества 

1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не 
позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования 
− не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания. 

2. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено всем 
акционерам. Дополнительно к направленному извещению, извещение может быть опубликовано в 
средствах массовой информации. Если количество акционеров компании не превышает 
пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством 
направления ему письменного извещения. 

3. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать: 
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества; 
2) сведения об инициаторе созыва собрания; 
3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала 
регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания 
акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится; 
4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров; 
5) повестку дня общего собрания акционеров; 
6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров. 

4. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с 
другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего 
собрания акционеров. 
Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором 
общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг. 

 
Статья 17. Повторное общее собрание акционеров Общества 

1. Проведение повторного общего собрания акционеров Общества может быть назначено не ранее 
чем на следующий день после установленной даты начала проведения первоначального 
(несостоявшегося) общего собрания акционеров Общества. 

2. Повторное общее собрание акционеров Общества должно проводиться в том же месте, где и 
несостоявшееся общее собрание акционеров. 

3. Повестка дня повторного общего собрания акционеров Общества не может отличаться от повестки 
дня общего собрания акционеров Общества, взамен которого будет проводиться повторное 
собрание. 

 
Статья 18. Повестка дня общего собрания акционеров Общества 

1. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества и должна 
содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на 
обсуждение.  
Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или 
Советом директоров Общества при условии, что акционеры Общества извещены о таких 
дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в 
порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи.  
В случае дополнения повестки общего собрания акционеров крупный акционер должен направить 
председателю Совета директоров и Правлению конкретную формулировку вопросов, подлежащих 



 

вынесению на обсуждение общего собрания акционеров не позднее чем за 20 (двадцать) дней до 
даты проведения общего собрания. В случае если Правление не довело до сведения акционеров 
дополнение повестки дня в указанные сроки, то крупный акционер имеет право самостоятельно 
известить акционеров о предложенных дополнениях в повестку дня не позднее чем за 15 
(пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров. В таком случае расходы по 
оповещению акционеров о дополнении повестки дня общего собрания акционеров подлежат 
возмещению Обществом. 

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

3. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало 
большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и 
владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций 
Общества. 
При проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повестка дня общего 
собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. 

4. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка 
дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. 

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

6. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая 
«разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки. 

 
Статья 19. Материалы по вопросам повестки дня общего  

собрания акционеров Общества 
1. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать 

информацию в объеме, необходимом и достаточном для принятия обоснованных решений по 
данным вопросам. 

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

3. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать: 
1) годовую финансовую отчетность Общества; 
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества; 

 3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода 
Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую 
акцию Общества; 

 4) информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и 
итогах их рассмотрения; 

 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров. 
4. 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, если иное не предусмотрено уставом. 

 
Статья 20. Кворум общего собрания акционеров Общества 

1. Общее собрание акционеров Общества 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 в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьдесят) и более процентами 
голосующих акций Общества. При отсутствии кворума общее собрание акционеров признается 
несостоявшимся. 

2. Повторное общее собрание акционеров Общества, проводимое взамен несостоявшегося, вправе 
рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения по таким вопросам, если: 



 

 1)  была соблюдена процедура созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по 
причине отсутствия кворума; 

 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их 
представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций 
Общества, в том числе заочно голосующие акционеры. 

3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные 
указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего 
собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. 
В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного 
голосования повторное общее собрание акционеров Общества не проводится. 

 
Статья 21. Представительство на общем собрании акционеров Общества 

1. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по 
рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. 
Члены органов Общества, а так же иные работники Общества не имеют права выступать в 
качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. 
Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

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

 
Статья 22. Порядок проведения общего собрания акционеров Общества 

1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, 
настоящим уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность 
Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров. 

2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их 
представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую 
его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. 
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при 
определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.  
Если иное не установлено решением общего собрания акционеров Общества, проводимого в 
очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц 
выступать на общем собрании акционеров Общества устанавливается решением общего 
собрания акционеров. 

3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. 
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за 
исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены 
и не возражают против изменения времени открытия собрания. 

4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего 
собрания.  
При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в части первой настоящего пункта, 
каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих.  
Члены Правления Общества не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за 
исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление 
Общества. 

5. В ходе проведения общего собрания акционеров Общества его председатель вправе вынести на 
голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об 
изменении способа голосования по нему. 
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в 
обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к 
нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу 
прекращены. 

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

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

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

  



 

Статья 23. Принятие решений общим собранием акционеров Общества 
посредством заочного голосования 

1. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты посредством проведения 
заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием 
акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения 
заседания общего собрания акционеров. 

2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются 
(раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. 
Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для 
голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании 
акционеров. 

3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не 
позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. 

4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать: 
1) полное наименование и место нахождения Правления Общества; 
2) сведения об инициаторе созыва собрания; 
3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования; 
4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для 
заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров; 
5) повестку дня общего собрания акционеров; 
6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров 
содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Правления Общества; 
7) формулировку вопросов, по которым производится голосование; 
8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 
выраженные словами "за", "против", "воздержался"; 
9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня. 

5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером − физическим лицом с 
указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. 
Бюллетень для заочного голосования акционера − юридического лица должен быть подписан его 
руководителем и заверен печатью юридического лица. 
Бюллетень без подписи акционера − физического лица либо руководителя акционера − 
юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным. 
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден 
порядок голосования, определенный в бюллетене, и оставлен только один из возможных 
вариантов голосования. 

6. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета 
директоров Общества, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания 
количества голосов, поданных за отдельных кандидатов. 

7. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и 
голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, 
его бюллетень не учитывается при определении кворума собрания и подсчете голосов по 
вопросам повестки дня. 

 
Статья 24. Голосование на общем собрании акционеров Общества 

1. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна акция 
− один голос", за исключением следующих случаев: 
1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному 
акционеру Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами; 
2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества; 
3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании, по одному 
голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. 

2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером 
Общества полностью за одного кандидата в члены Совета директоров Общества или 
распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров Общества. 
Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее 
количество голосов. 

 
Статья 25. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества 

1. По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия) составляет и 
подписывает протокол об итогах голосования. 

2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь 
общего собрания акционеров (счетная комиссия) Общества обязан(а) внести в протокол 



 

соответствующую запись. В таком случае протокол об итогах голосования подписывается и 
акционером, выразившим особое мнение. 

3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для 
очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные 
недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с 
протоколом и сдаются на хранение в архив Общества. 

4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. 
5. Секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия) отвечает за полноту и достоверность 

сведений, отраженных в протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров 
Общества. 

6. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 
голосование. 

7. Итоги голосования общего собрания акционеров Общества или результаты заочного голосования 
доводятся до сведения акционеров путем направления письменного уведомления каждому 
акционеру в течение 10 (десяти) дней после закрытия общего собрания акционеров. 

 
Статья 26. Протокол общего собрания акционеров Общества 

1. Протокол общего собрания акционеров Общества должен быть составлен и подписан в течение 3 
(трех) рабочих дней после закрытия собрания. 

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
1) полное наименование и место нахождения Правления Общества; 
2) дата, время и место проведения собрания; 
3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на собрании; 
4) кворум общего собрания акционеров; 
5) повестка дня общего собрания акционеров; 
6) порядок голосования на общем собрании акционеров; 
7) председатель (президиум) и секретарь собрания; 
8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров; 
9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
поставленному на голосование; 
10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 
11) решения, принятые общим собранием акционеров.  
В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества 
(избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, 
представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из 
избранных членов совета директоров является независимым директором. 

3. Протокол общего собрания акционеров Общества подлежит подписанию: 
1) председателем (членами президиума) и секретарем собрания; 
2) членами счетной комиссии Общества; 
3) акционерами, владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества и 
участвовавшими в общем собрании акционеров. 
В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол 
подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности. 

4. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, с содержанием 
протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, представив письменное объяснение 
причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу. 

5. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, 
доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания 
протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные 
документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в 
любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания 
акционеров. 

 
Статья 27. Совет директоров Общества 

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров. 

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 
Общества; 



 

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) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества; 
7) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке 
рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося 
предметом крупной сделки; 
8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его 
руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
Председателя и членов Правления Общества; 
10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 
исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности 
Общества) в том числе касающихся направления деятельности Общества, инвестиционной и 
производственной политики Общества и порядка списания активов Общества, в том числе 
внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки 
ценных бумаг общества; 
11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах Общества; 
12) избрание руководителя филиала, представительства по собственной инициативе и/или по 
представлению руководителя исполнительного органа Общества; 
13) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более 
процентов размера его собственного капитала; 
14) выбор регистратора Общества, в случае прекращения действия договора с прежним 
регистратором; 
15) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную, охраняемую Законом тайну; 
16) утверждение порядка по обеспечению сохранности служебной, коммерческой и иной 
охраняемой Законом тайны Общества, а также ее раскрытия; 
17) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц; 
18) 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; 
19) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, 
назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий,  
20) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 
премирования работников службы внутреннего аудита;  
21) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 
вознаграждения корпоративного секретаря; 
22) принятие решения об уступке требования Обществом другому лицу и финансирование под 
уступку денежного требования (факторинг); 
23) утверждение учетной политики Общества; 
24) принятие решения об обеспечении исполнения обязательств третьих лиц, в том числе 
предоставление гарантий и поручительств за третьих лиц; 
25) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом 
имеется заинтересованность; 
26) утверждение финансового плана (бюджета), внесение в него изменений и дополнений, 
утверждение отчетов об его исполнении; 
27) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества; 
28) рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита Общества и 
принятие по ним решений; 
29) формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
30) принятие решения о заключении от имени Общества сделок, стоимостью свыше 200000-
кратного месячного расчетного показателя, но не превышает 500000-кратный размер месячного 
расчетного показателя, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год; 



 

31) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров.  

3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи, не могут быть переданы для 
решения Правлению Общества. 

4. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с 
настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, 
противоречащие решениям общего собрания акционеров Общества. 

5. Совет директоров должен: 
1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне 
должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности 
общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 

 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе. 
 

Статья 28. Состав совета директоров Общества 
1. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 
2. Члены совета директоров Общества избираются из числа: 

1) акционеров Общества − физических лиц; 
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве 
представителей интересов акционеров; 
3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 3 настоящей статьи). 
Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 
Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата 
или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. 
Избранными в совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 
голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров Общества набрали равное число 
голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование. 

3. 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. 

4. Члены Правления Общества, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров 
Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран председателем Совета 
директоров Общества. 

5. Число членов Совета директоров составляет не менее шести человек. Не менее одной трети 
числа членов Совета директоров общества должны быть независимыми директорами. 

 
Статья 29. Срок полномочий членов Совета директоров Общества 

1. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное 
число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. 

2. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается общим собранием акционеров.  
Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент проведения общего собрания 
акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров Общества. 

3. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или 
отдельных членов Совета директоров Общества. 

4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе 
осуществляется на основании письменного уведомления, поданного в Совет директоров 
Общества. 
Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения 
указанного уведомления Советом директоров Общества. 

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

 
Статья 30. Председатель Совета директоров Общества 

1. Председатель Совета директоров Общества избирается (переизбирается) из числа его членов 
общим собранием акционеров Общества. 
Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета 
директоров. 

2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, 
ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. 



 

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один 
из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. 

 
Статья 31. Созыв заседания совета директоров Общества 

1. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя 
или Правления Общества, либо по требованию: 
1) любого члена Совета директоров Общества; 
2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
3) службы внутреннего аудита;  
4) крупного акционера. 

2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю 
Совета директоров путем направления соответствующего письменного сообщения, содержащего 
предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. 
В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе 
обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание 
Совета директоров. 
Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или 
Правлением не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве. 
Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего 
требование о его созыве. Выписка из протокола заседания Совета директоров в обязательном 
порядке направляется инициатору созыва заседания в течение 7 (семи) дней с момента 
проведения заседания. 

3. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его 
участия в заседании совета директоров. 

 
Статья 32. Заседание Совета директоров Общества 

1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины 
от числа членов Совета директоров Общества.  

 В случае, когда общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для 
достижения кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать 
внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров 
Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о 
созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

2. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решение Совета директоров 
принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих 
в голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. 

 При равенстве голосов голос председателя Совета директоров Общества или лица, 
председательствующего на заседании Совета директоров Общества, является решающим. 

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

4. Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, 
вынесенным на рассмотрение Совета директоров, в порядке установленном настоящим Уставом. 

5. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в 
очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, 
председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) дней 
со дня проведения заседания и содержать: 
1) полное наименование и место нахождения Правления Общества; 
2) дату, время и место проведения заседания; 
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании; 
4) повестку дня заседания; 
5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
6) принятые решения; 
7) иные сведения по решению Совета директоров. 

6. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему 
протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для 
ознакомления и (или) выдать ему выписку из протокола и решения, заверенную подписью 
уполномоченного работника Общества и оттиском печати. Секретарь заседания Совета 
директоров отвечает за полноту и достоверность сведений, отображенных в протоколе заседания 
Совета директоров. 

7. Член совета директоров общества, не участвовавший в заседании совета директоров или 
голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, 
установленного Законом и уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке. 



 

8. Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров общества, принятое с 
нарушением требований настоящего устава или Закона, если указанным решением нарушены 
права и законные интересы общества и (или) этого акционера Общества. 

 
 

Статья 33. Порядок принятия решения Советом директоров путем заочного голосования 
1. Решение совета директоров Общества принятое путем заочного голосования должно быть 

оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров 
Общества. 

 Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в 
полученных в установленный срок бюллетенях и действительным при наличии в них подписей 
членов совета директоров.  
В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено секретарем 
членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято 
данное решение. 

2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы,  рассылаются 
(раздаются) членам Совета директоров Общества. 
Инициатор заочного голосования не вправе избирательно направлять членам Совета директоров 
Общества бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты заочного 
голосования. 

3. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членам Совета директоров не 
позднее чем за 5 (пять) дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о 
его проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень 
может быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты подсчета 
голосов. 

4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать: 
1) полное наименование и место нахождения Правления Общества; 
2) сведения об инициаторе заочного голосования; 
3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования; 
4) дату подсчета голосов для заочного голосования; 
5) вопросы, вынесенные для заочного голосования; 
6) формулировку вопросов, по которым производится голосование; 

 7) варианты голосования по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета 
директоров Общества, выраженные словами "за", "против", "воздержался"; 

 8) разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу. 
5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров 

Общества. 
Бюллетень без подписи члена Совета директоров Общества считается недействительным. 
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета 
директоров Общества соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен 
только один из возможных вариантов голосования. 

6. Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества. 
 

Статья 34. Исполнительный орган Общества – Правление 
1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом Общества. 

Исполнительный орган Общества − Правление, является коллегиальным органом. 
Количественный состав Правления Общества составляет не менее 3 (трех) человек.  
Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не 
отнесенным законодательными актами и настоящим Уставом к компетенции других органов и 
должностных лиц Общества. 
Правление вправе принимать решения о заключении от имени Общества сделок, стоимость 
которых не превышает 200000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного 
законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 
Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества. 
Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с 
нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения 
сделки стороны знали о таких ограничениях. 

2. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его 
акционерами. 
Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров 
Общества. 



 

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами, 
настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. 
Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается 
председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или 
Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа 
подписывается Председателем Правления. 
Руководитель исполнительного органа не вправе занимать должность руководителя 
исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного 
органа, другого юридического лица. 

 
Статья 35. Полномочия руководителя Правления 

1. Руководителем Правления Общества является его Председатель. 
Председатель Правления Общества: 

 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров 
Общества; 

 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 (за исключением 

случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных 
надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры 
премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного 
органа, и службы внутреннего аудита общества;  
5) принимает решения о заключении от имени Общества сделок, стоимость которых не 
превышает 200-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом 
Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; 

 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов 
Правления; 

 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами 
Правления Общества; 

 8) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и 
Совета директоров Общества. 
Решения по вопросам, не отнесенным к компетенции председателя Правления, принимаются 
Правлением коллегиально. 
 

Статья 36. Заседания Правления 
1. Решения Правления Общества принимаются на его заседаниях. 
 Заседание Правления может быть созвано по инициативе его председателя или любого члена 

Правления Общества.  
2. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа 

членов Правления. В случае если общее количество членов Правления Общества недостаточно 
для достижения кворума, то Правление обязано созвать заседание Совета директоров для 
избрания новых членов Правления. Оставшиеся члены Правления вправе принимать решение 
только о созыве такого заседания Совета директоров Общества. 

3. Председательствующим на заседании Правления Общества является Председатель Правления 
Общества. При его отсутствии Правление из числа участвующих на заседании членов Правления 
избирает председательствующего на заседании. Секретарем заседания Правления может быть 
один из членов Правления или другое лицо, определенное Правлением Общества.  

 Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым 
большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. 

4. Правление вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут 
принять участие только члены Правления. Члены Совета директоров имеют право присутствовать 
на закрытом заседании Правления.  

5. Правление может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на 
рассмотрение Правления, в порядке установленном настоящим Уставом. 

6. Решения Правления, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который 
должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем 
Правления в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать: 
1) полное наименование и место нахождения Правления Общества; 
2) дату, время и место проведения заседания; 
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании; 
4) повестку дня заседания; 
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5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;  
6) принятые решения; 
7) иные сведения по решению Правления. 

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

 
Статья 37. Порядок принятия решения Правления путем заочного голосования 

1. Правление вправе принимать решения посредством заочного голосования. 
2. Решения заочного заседания Правления Общества должно быть оформлено в письменном виде и 

признается действительным при наличии подписей членов Правления, в количестве, достаточном 
для принятия таких решений. 

3. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы, утверждаемой 
Правлением, рассылаются (раздаются) членам Правления Общества. 

 Инициатор заочного голосования не вправе избирательно направлять членам Правления 
Общества бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты заочного 
голосования. 

4. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членам Правления не позднее чем 
за 2 (два) дня до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его 
проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень 
может быть направлен членам Правления не позднее, чем за 1 (один) день до даты подсчета 
голосов. 

5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать: 
1) полное наименование и место нахождения Правления Общества; 
2) сведения об инициаторе заочного голосования; 
3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования; 
4) дату подсчета голосов для заочного голосования; 
5) вопросы, вынесенные для заочного голосования; 
6) формулировку вопросов, по которым производится голосование; 

 7) варианты голосования по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение совета директоров 
Общества, выраженные словами "за", "против", "воздержался"; 

 8) разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу. 
6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Правления Общества. 
 Бюллетень без подписи члена Правления Общества считается недействительным. 
 При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Правления 

Общества соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из 
возможных вариантов голосования. 

7. Решения Правления, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества. 
 

Статья 38. Служба внутреннего аудита 
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется 

служба внутреннего аудита.  
2. Руководитель и другие члены службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета 

директоров и Правления Общества. 
3. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется совету директоров 

Общества и отчитывается перед ним о своей работе. 
4. Основными обязанностями службы внутреннего аудита являются: 
 1) контроль за принятием Обществом внутренних документов, регламентирующих проведение и 

осуществление Обществом финансово-хозяйственной деятельности; 
 2) организация регулярных плановых и внеплановых проверок действий и операций, 

совершаемых структурными подразделениями Общества; 
 3) информирование совета директоров Общества о всех выявленных нарушениях и недостатках 

в работе структурных подразделений и отдельных работников Общества; 
 4) предоставление руководству Общества рекомендаций по устранению выявленных 

недостатков и нарушений в работе Общества, а также улучшению и повышению эффективности 
деятельности Общества с указанием конкретного перечня мероприятий. 

5. В полномочия службы внутреннего аудита входит: 
 1) определение соответствия действий и операций, совершаемых Обществом, требованиям 

действующего законодательства и внутренних документов Общества путем проведения 
периодических плановых и внеплановых проверок; 



 

 2) получение и проверка необходимой для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества бухгалтерской и иной финансово-хозяйственной 
документации; 

 3) беспрепятственный вход в любые помещения Общества (в помещения с ограниченным 
доступом входа с письменного разрешения руководителя исполнительного органа); 

 4) привлечение при необходимости работников других структурных подразделений Общества 
для решения задач внутреннего аудита; 

 5) информирование совета директоров Общества о необходимости отстранения от  выполнения 
своих обязанностей работников Общества, нарушивших свои функциональные обязанности, либо 
приостановления некоторых операций Общества (его структурным подразделением) при наличии 
соответствующих оснований. 

6. Руководитель и члены службы внутреннего аудита должны иметь высшее образование, обладать 
знаниями финансового и гражданского законодательства, а также профессиональными навыками 
и квалификацией, соответствующими характеру выполняемых ими функций. 

 Работники Общества обязаны всемерно оказывать содействие службе внутреннего аудита 
Общества, при осуществлении ею контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества.  

 
Статья 39 

Корпоративный секретарь  
 

1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо 
Правления Общества, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров. 

2. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о 
Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров, и 
другими внутренними документами Общества. 

3. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются 
законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, 
заключаемым между Председателем Правления Общества  и Корпоративным секретарем. 

 
Статья 40. Должностные лица Общества 

1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и Правления.  
2. Принципы деятельности должностных лиц Общества определены Законом.  
3. Должностные лица общества несут ответственность, установленную законами Республики 

Казахстан, перед обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) 
бездействием, и за убытки, понесенные обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, 
понесенными в результате: 
1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; 
2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом; 
3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков 
общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью 
получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения 
таких сделок с обществом. 
Принятие общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом и (или) уставом 
общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к 
заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее 
на заседании органа общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими 
либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения 
обществу причинены убытки. 

4. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), 
владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, 
от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении обществу 
вреда либо убытков, причиненных им обществу, а также о возврате обществу должностным лицом 
и (или) его аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия 
решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества, в случае если 
должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало. 

5. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), 
владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, 
от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу общества и (или) третьему 
лицу о возмещении обществу убытков, причиненных обществу в результате заключенной сделки 



 

общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное 
должностное лицо общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с 
нарушением требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних 
документов общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и 
должностное лицо общества выступают в качестве солидарных должников общества при 
возмещении обществу таких убытков. 
До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) 
пятью и более процентами голосующих акций общества, должен обратиться к председателю 
совета директоров общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении обществу 
убытков, причиненных должностными лицами общества, и возврате обществу должностными 
лицами общества и (или) их аффилиированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в 
результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание совета директоров. 
Председатель совета директоров обязан созвать очное заседание совета директоров в срок не 
позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части второй 
настоящего пункта. 
Решение совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в 
совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, доводится до его (их) 
сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения 
указанного решения совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим 
пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более 
процентами голосующих акций общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в 
защиту интересов общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к 
председателю совета директоров общества по указанному вопросу. 

6. Должностные лица общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в 
совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой 
обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали 
против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки общества либо акционера, или 
не принимали участия в голосовании по уважительным причинам. 
Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого 
(предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало 
надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности 
должностных лиц общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия 
решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам общества. 

7. Должностные лица общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против 
собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в 
коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по 
нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти 
лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо 
освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц обществ, а 
также представителя акционеров на общем собрании акционеров. 

8. В случае если финансовая отчетность общества искажает финансовое положение общества, 
должностные лица общества, подписавшие данную финансовую отчетность общества, несут 
ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный 
ущерб. 

 
Статья 41. Аффилиированные лица Общества 

1. Аффилиированные лица Общества определяются в соответствии с Законом. 
 Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых 

этими лицами или регистратором общества. 
2. Акционеры и должностные лица Общества обязаны предоставлять информацию о своих 

аффилиированных лицах на бумажном и электронном носителях, содержащую:  
 для физических лиц - фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность и 

сведения о местожительстве, дату рождения, основания для признания аффилиированности, дату 
появления аффилииированности; 

 для юридических лиц - полное наименование, дату и номер государственной регистрации 
юридического лица, почтовый адрес, фактическое местонахождение, основания для признания 
аффилиированности, дату появления аффилиированности. 

3. Правление Общества обязано обобщать информацию, предоставленную акционерами и 
должностными лицами Общества и своевременно сдавать отчет в Агентство Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

4. Информация об аффилиированных лицах представляется акционерами и аффилиироваными 
лицами общества в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц 



 

аффилиированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с 
должностным лицом общества). 

 Акционеры и должностные лица Общества в срок не позднее 7 января, 7 апреля, 7 июля и 7 
октября отчетного года соответственно должны предоставлять сведения о своих 
аффилиированных лицах, по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года. 

 
Статья 42. Крупная сделка 

1. Крупной сделкой признается: 
 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой 

(которых) Обществом приобретается или отчуждается имущество (может быть приобретено или 
отчуждено), стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего 
размера стоимости активов Общества; 

 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой 
(которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы 
выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от 
общего количества размещенных ценных бумаг одного вида. 

2. Взаимосвязанными между собой признаются:  
1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилиированных 
между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;  
2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между 
собой;  
3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением 
общего собрания акционеров. 

3. Совершение обществом крупной сделки: 
1) решение о заключении обществом крупной сделки принимается советом директоров. 
В целях информирования кредиторов и акционеров общество обязано в течение пяти рабочих 
дней после принятия советом директоров решения о заключении обществом крупной сделки 
опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение 
о сделке. 
2) в случае несогласия с решением общества о заключении крупной сделки, принятым в 
порядке, установленном Законом, акционер вправе требовать выкупа обществом принадлежащих 
ему акций в порядке, установленном Законом. 

 
Статья 43. Финансовая отчетность Общества 

 
1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества и 

представления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 
 

Статья 44. Годовая финансовая отчетность Общества 
1. Правление 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, Правление представляет общему собранию аудиторский отчет. 

2. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению советом 
директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать дней) до даты проведения годового общего 
собрания акционеров. 
Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом 
общем собрании акционеров. 

3. 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 прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным 
органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность. 

 
Статья 45. Аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества  

1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.  
2. Аудит текущей финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета 

директоров, Правления 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.  

3. Если Правление уклоняется от проведения аудита общества, аудит может быть назначен 
решением суда по иску любого заинтересованного лица. 
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Статья 46. Раскрытие информации Обществом 

1. Общество публикует информацию о своей деятельности на  WEB - сайте Общества 
(www.kazrail.kz.) в сети Интернет. 

2. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности 
Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества. 

3. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:     
1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об 
исполнении принятых решений;  
2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом 
отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных 
бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;  
3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется 
заинтересованность; 
4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более 
процентов от активов Общества; 
5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от 
размера собственного капитала Общества;  
6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, 
приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на 
осуществление каких-либо видов деятельности;  
7) участие Общества в учреждении юридического лица;  
8) арест имущества Общества;  
9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было 
уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более 
процентов от общего размера активов Общества;  
10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;  
11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору; 
12) решения о принудительной реорганизации Общества;  
13) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом 
Общества, а также проспектом выпуска акций Общества. 

4. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, 
осуществляется путем письменного уведомления акционеров в течение 10 (десяти) календарных 
дней со дня получения Обществом обращения акционера. Общество обеспечивает обязательное 
ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или 
коммерческую тайну. 

5. Средством массовой информации, которые Общество и его акционеры использует для публикации 
информации, подлежащей обязательному опубликованию согласно Закону и иным 
законодательным актам Республики Казахстан, является газета «Егемен Казахстан или 
Казахстанская правда».  

6. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена 
акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего 
судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору. 

 
Статья 47. Документы Общества 

1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение 
всего срока его деятельности по месту нахождения Общества. Хранению подлежат следующие 
документы: 
1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в него; 
2) протоколы собраний учредителей Общества; 

 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, 
внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);  

 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического 
лица; 

 5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение 
определенных действий; 

 6) протоколы общих собраний акционеров Общества, материалы по вопросам повестки дня 
общих собраний акционеров; 
7) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания; 

 8) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров Общества, 
материалы по вопросам повестки дня совета директоров Общества; 
9) протоколы заседаний (решений) Правления; 

 10) финансовая отчетность Общества, представляемая соответствующим органам; 
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