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Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дайындалды
және бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын «ForteFinance» акционерлік қоғамының
құқықтық статусын белгілейді.
1-бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-бап.

Қоғам атауы

1. Қоғамның толық және қысқартылған атауы:
Толық атауы

Қысқартылған атауы

«ForteFinance»

«ForteFinance» АҚ

Қазақ тілінде:

акционерлiқ қоғамы

Орыс тілінде:

Акционерное общество
«ForteFinance»

АО «ForteFinance»

Ағылшын тілінде:

«ForteFinance» Joint-stock
company

«ForteFinance» JSC

2-бап.

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері

2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан
Республикасы, Z05T2Y2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сауран көшесі,
46, 201 каб.
3-бап.

Қоғамның құқықтық статусы

3.
Қоғам заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес
жүзеге асырады. Қоғамның меншік түрі – жеке.
4.
Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акция
шығаратын коммерциялық ұйым болып табылады, сонымен қатар
акционерлердің мүддесі үшін табыс алу мақсатында өз қызметін жүзеге
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асырады. Жеке балансы, банктік шоттары бар, мүліктік және жеке мүліктік
емес құқықтарды өз атынан сатып ала алады және жүзеге асыра алады,
міндеттеме көтере алады, сотта арызданушы және жауап беруші бола алады.
5. Қоғам Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде, Қазақстан
Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында (бұдан әрі – Заң)
және Қазақстан Республикасының басқа нормативтік-құқықтық актілерінде
қарастырылған нормаларға сәйкес құрылды және тіркелді.
4-бап. Қоғамның дараландыру құралдары және деректемелері
6. Қоғамның мөрі, мөртаңбалары, бланкілері, эмблемалары және өз қызметін
жүзеге асыру барысында оны даралау үшін қажетті басқа да реквизиттері
бар.
7. Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсы Қазақстан Республикасының
заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның өзі және қызметі туралы
(сонымен қатар корпоративтік оқиғалар туралы) ақпаратты ашуына арналған.
Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсы адресі - finance.forte.kz (бұдан әрі
Жарғы мәтіні бойынша – Қоғамның WEB-сайты).
8. Қоғамның деректемелері Қоғамның мемлекеттік, орыс және ағылшын тілі
болып табылатын бір немесе бірнеше жұмыс тілінде ресімделеді.
2-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
5-бап. Қоғам қызметінің мақсаты және түрі
1. Қоғам қызметінің мақсаты заңды қызметін жүзеге асыру нәтижесінде
акционерлердің мүддесі үшін табыс алу.
2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:
1) брокерлік қызмет;
2) дилерлік қызмет;
3) ерікті жарна тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару
бойынша қызмет;
4) бағалы қағаздарды номиналды ұстау;
5) қаржылық кеңес беру және андеррайтинг;
6) маркет-мейкерлік қызмет;
7) облигациялар ұстаушы өкілі қызметі;
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8) кеңес беру қызметі;
9) аналитикалық қызмет;
10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында рұқсат
етілген басқа қызмет түрлері.
3. Қоғамның лицензияланатын қызмет түрлері Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіпте тиісті лицензиялар алынған соң жүзеге
асырылады. Қоғамның лицензия алу қажет қызметі саласындағы құқықтық
қабілеті бұндай лицензияны алған сәттен бастап туындайды және Қазақстан
Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда тоқтатылады.
3-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ, ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ,
АКЦИЯЛАРЫ
6-бап.

Қоғамның мүлкі

1. Мүлік Қоғамға жеке меншік құқығында тиесілі.
2. Қоғам мүлкін қалыптастыратын көздер:
1) оның акциясына төлем ретінде енгізілген ақша;
2) Қоғамның қызметінен түскен табыс;
3) Қазақстан Республикасының
салынбаған басқа көздер.
7-бап.

заңнамалық

актілерімен

тыйым

Қоғамның жарғылық капиталы

3.
Қоғамның
жарғылық
капиталы
құрылтайшылардың
(жалғыз
құрылтайшының) акцияға оның номиналды құны бойынша және
инвесторлардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
талаптарға сәйкес анықталған орналастыру құны бойынша төлемі арқылы
қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында
белгіленеді. Қоғамның орналастырылатын акциясының төлеміне Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасындағы ақша ғана енгізіледі.
4. Қоғамның жарғылық капиталын көбейту Қоғамның
акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
8-бап.

жарияланған

Қоғамның акциялары

5.
Қоғам жай акцияларды, артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.
Қоғамның жарияланған акцияларының түрлері және акция түрлері бойынша
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саны
оның
акционерлерінің
жалпы
жиналысының
шешімімен
(шешімдерімен) белгіленеді және Қоғамның акциялар шығару проспектісінде
тіркеледі.
6.
Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді. Егер
акция ортақ меншік құқығында бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі
бір акционер болып танылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциямен
куәландырылған құқықты пайдаланады. Акцияның бір түрі оған ие әр
акционерге бұндай акцияның басқа иелерімен бірдей құқық береді, егер
Заңда басқасы белгіленбесе.
7. Қоғам басқа бағалы қағаздарды, соның ішінде Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес айырбасталымды бағалы
қағаздарды шығаруға құқылы.
8.
Жай акция Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіпте акционерге дауыс беруге шығарылған барлық мәселені шешуде
дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу,
Қоғамның таза табысы болған жағдайда дивидендтер алу, сонымен қатар
Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
9.
Акционерлер – артықшылықты акциялардың иелері акционерлер – жай
акциялардың иелері алдында осы Жарғыда белгіленген алдын ала анықталған
кепілдікті мөлшерде дивидендтер алуда және Заңда белгіленген тәртіпте
Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алуда артықшылықты
құқыққа ие.
Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын
бермейді, төменде көрсетілген жағдайларды қоспағанда.
Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын
береді, егер:
1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында шешімі артықшылықты
акцияларға ие акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселе қарастырылса.
Бұндай мәселе бойынша шешім шектеу үшін орналастырылған
артықшылықты акциялардың жалпы мөлшерінің (сатып алынғандарды
есептемегенде) кем дегенде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана
қабылданған болып есептеледі.
Олар бойынша шешім артықшылықты акцияларға ие акционердің
құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге келесілер жатады:
артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерінің
азаюы немесе есептеу тәртібінің өзгеруі;
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібінің
өзгеруі;
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қоғамның артықшылықты акцияларын жай акцияларға ауыстыру;
2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Заңға сәйкес
артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып
жағдайда олардың бағасын анықтау әдістемесіне өзгерістер енгізуді
(әдістемені бекіту, егер ол құрылтай жиналысында бекітілмеген
туралы мәселе қарастырылса;

Қоғам
алған
бекіту
болса)

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Қоғамды қайта құру немесе
тарату туралы мәселе қарастырылса;
4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген
мерзім өткен күннен бастап үш ай бойы толық көлемде төленбеген болса,
Заңда қарастырылған негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды
қоспағанда.
Орналастыру кезеңінде Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның
орналастырылған акцияларының жалпы санының 25 (жиырма бес)
процентінен аспауы тиіс.
10. Қоғамға «алтын акция» шығаруға тыйым салынған.
11. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және Қоғам
акцияларын орналастыру қорытындысы туралы есепті беру, сонымен қатар
Қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын Қоғамның басқа түрдегі
акцияларына ауыстыру туралы есеп Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген мерзімде және тәртіпте жүзеге асырылады.
12. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімін қалыптастыру, жүргізу және
сақтауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орталық
депозитарий жүзеге асырады.
13. Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу және Қоғамның бір
түрдегі орналастырылған акцияларын Қоғамның басқа түрдегі акцияларына
ауыстыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етіледі
және жүзеге асырылады.
14. Қоғамның акцияларына қатысты басқа мәселелер осы Жарғының басқа
баптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.
9-бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер
15. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер оның акционерлеріне
Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес
төленеді.
16. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі осы
Жарғыда және (немесе) акциялар шығару проспектісінде белгіленеді.
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17. Акционер қоғамның берешегінің туындау мерзіміне байланыссыз
төленбеген дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы, дивиденд Заңда
қарастырылған негіздер бойынша есептелмеген жағдайларды қоспағанда.
18. Тоқсан, жарты жыл немесе жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай
акциялары бойынша дивиденд төлеу сәйкес кезеңдегі Қоғамның қаржылық
есебіне аудит жүргізілген соң және акционерлердің жалпы жиналысының
шешімі бойынша жүргізіледі. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткен
жылдардың үлестірілмеген табысы есебінен дивиденд төлеу туралы шешім
қабылдауға құқылы.
Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивиденд
төлеу туралы шешімінде Қоғамның бір жай акциясына төленетін дивиденд
мөлшері көрсетіледі.
Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд
төлеу туралы шешім акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында
қабылданады.
Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша
дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша
дивиденд төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 90
(тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірмей дивиденд төленуі керек.
Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу дивиденд алу құқығы
бар және олар бойынша Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі
жүйесінде актуалды деректемелер бар акционерлерге артықшылықты
акциялар бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін жүргізілмейді.
19. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеуі Қоғам
органының шешімін талап етпейді. Артықшылықты акциялары бойынша
төленетін дивиденд мөлшері сол кезең үшін жай акциялары бойынша
төленетін дивиденд мөлшерінен аз болмауы тиіс.
Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу дивиденд алу
құқығы бар акционерлер тізімі жасалған күннен бастап 90 (тоқсан) күннен
кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс.
Қоғамның бір артықшылықты акциясына
кепілдендірілген мөлшері 100 (жүз) теңге.

төленетін

дивидендтің

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер қаржылық жыл
аяқталған соң Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілген
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде төленеді.
20. Қоғамға төлем жасау үшін қажетті деректемелерді бермеген жағдайда,
сонымен қатар дұрыс емес немесе белсенді емес төлем деректемелерін
7
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берген жағдайда Қоғам өз акциялары бойынша дивидендті уақытында немесе
тиісті түрде төлемегені үшін жауапкершілік көтермейді.
21. Қоғам акциялары бойынша дивидендке қатысты басқа мәселелер
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.
4-бөлім. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН
МІНДЕТТЕРІ
10-бап.

Акционерлердің құқықтары мен міндеттері

1. Акционерлер құқылы:
1) Заңда және осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға
қатысуға;
2) дивидендтер алуға;
3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде акционерлердің
жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіпте
Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы
қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірме алуға;
5) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне
сайлану үшін кандидатура ұсынуға;
6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныстармен жүгінуге және
сұраныс Қоғамға түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн
ішінде уәжді жауап алуға;
8) Қоғам таратылған жағдайда мүлкінің бір бөлігін алуға;
9) Заңда белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе оның
акцияларына
ауыстырылатын
басқа
бағалы
қағаздарын
артықшылықпен сатып алуға, заңнамалық актілерде қарастырылған
жағдайларды қоспағанда;
10) акционерлердің жалпы жиналысында Заңда қарастырылған тәртіпте
Қоғам акцияларының санын немесе түрін өзгерту туралы шешім
қабылдауға қатысуға.
11) өзі немесе басқа акционерлермен бірге қоғамның дауыс беретін
акцияларының бес және одан артық процентіне ие болған жағдайда
Заңда
қарастырылған
жағдайларда
қоғамның
лауазымды
тұлғаларының Қоғамға келтірген шығындарын өтеу және қоғамның
8
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лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес
тұлғаларының ірі мәміле және (немесе) мүдделі мәмілелер жасау
туралы шешім қабылдау (бекітуге ұсыныс жасау) нәтижесінде алған
табысты (кірісті) Қоғамға қайтару туралы талабымен өз атынан сот
органдарына жүгінуге.
12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа рұқсат етілген
әрекеттерді жүзеге асыруға.
2. Акционерлер – артықшылық акциялардың иелері акционерлер – жай
акциялардың иелерінің алдында осы Жарғыда белгіленген алдын ала
белгіленген кепілдікті мөлшерде дивиденд алуда және Заңда белгіленген
тәртіпте Қоғам таратылған жағдайда мүлкінің бір бөлігін алуда
артықшылықты құқыққа.
Артықшылық акциялардың иелері болып табылатын Қоғам акционерлері
көзбе көз тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына және
қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.
3. Ірі акционер құқылы:
1) Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан
бас тартқан жағдайда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын
шақыртуды талап етуге немесе оны шақырту туралы талап арызбен
сотқа жүгінуге;
2) Директорлар кеңесі отырысының шақырылуын талап етуге;
3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жүргізуін талап
етуге.
4. Қоғам акционері міндетті:
1) акцияларды төлеуге;
2) 10 (он) жұмыс күні ішінде Қоғамның орталық депозитарийіне және
(немесе) бұл акционерге тиесілі акцияның номиналды ұстаушысына
Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу үшін
қажетті мәліметтердің өзгергендігі туралы хабарлауға;
3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе
заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпаратты жарияламауға;
4) Қазақстан Республикасының заңына және
актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындауға.

басқа

заңнамалық

5. Қоғам және орталық депозитарий және (немесе) акцияның номиналды
ұстаушысы акционердің осы баптың 4-тармағының 2) тармақшасында
белгіленген талапты орындамағаны үшін жауапкершілік көтермейді.
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6. Осы баптың 1 және 5 тармағында белгіленген акционерлердің құқығын
шектеуге жол берілмейді.
5-бөлім. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ
11-бап.

Қоғам органдары

Қоғам органдары:
1)

жоғарғы орган – Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы;

2)

басқарушы орган – Қоғамның Директорлар кеңесі;

3)

атқарушы орган – Қоғам басқармасы;

4)

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа органдар.

12-бап.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

1. Қоғамның жоғарғы органы акционерлерінің жалпы жиналысы болып
табылады. Акционерлерінің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс
болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлерінің басқа жалпы жиналысы
кезектен тыс болып табылады.
2. Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында:
1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі;
2) Қоғамның өткен қаржылық жылындағы таза табысын үйлестіру
тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына төленетін дивиденд
мөлшері анықталады;
3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының
әрекетіне өтініш жасауы туралы мәселе және оларды қарастыру
нәтижесі қарастырылады.
Директорлар кеңесінің төрағасы қоғам акционерлеріне Директорлар
кеңесінің мүшелеріне және Қоғамның атқарушы органына берілетін
сыйақы мөлшері және құрамы туралы хабарлайды.
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешім
қабылдау акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған
басқа мәселелерді де қарастыруға құқылы.
3.
Дауыс беретін акциялардың барлығы бір акционерге тиесілі қоғамда
акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен және (немесе) осы
Жарғымен акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған
мәселелер бойынша шешімдерді бұндай акционер өзі қабылдайды және бұл
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шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған
шектемейтін жағдайда жазбаша ресімделеді.

құқықтарды

Егер осы тармақтың бірінші абзацында қарастырылған жағдайларда жалғыз
акционер немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларына ие тұлға заңды тұлға
болса, онда Заңмен және (немесе) осы Жарғымен акционерлерінің жалпы
жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және заңды тұлғаның
жарғысына сәйкес бұндай шешім қабылдау құқығы бар орган, лауазымды
тұлғалар немесе заңды тұлғаның қызметкерлері қабылдайды.
4. Акционерлерінің жалпы
мәселелер кіреді:

жиналысының

ерекше

құзыретіне

келесі

1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе
оны жаңа редакцияда бекіту;
2) Корпоративтік басқару кодексін бекіту,
өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

сонымен

қатар

оған

3) Қоғамның өз еркімен қайта құрылуы немесе таратылуы;
4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе
Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін
өзгерту туралы шешім қабылдау;
5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талабы мен тәртібін
анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;
6) Қоғамның жай акцияларына ауыстырылатын бағалы қағаздарды
шығару туралы шешім қабылдау;
7) орналастырылған акциялардың бір түрін акцияның басқа түріне
ауыстыру туралы шешім қабылдау, бұндай ауыстырудың талаптарын,
мерзімін және тәртібін белгілеу;
8) Есеп комиссиясының құрамының санын, өкілеттік мерзімін белгілеу,
оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын
тоқтату;
9) Директорлар кеңесінің құрамының санын, өкілеттік мерзімін белгілеу,
оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын
тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз
міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығын өтемақысының
мөлшерін және төлем талаптарын белгілеу;
10) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
11) жылдық қаржылық есепті бекіту;
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12) есептік қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін
бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім
қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына төленетін дивиденд
мөлшерін белгілеу;
13) Қоғамның жай акциялар бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім
қабылдау;
14) Қоғамның акцияларын өз еркімен делистинг жасау туралы шешім
қабылдау;
15) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы
немесе сомасы Қоғамға тиесілі барлық активтің жиырма бес және
одан артық процентін құрайтын активтердің бір немесе бірнеше
бөлігін беру (алу) арқылы басқа заңды тұлғалардың қатысушылары
(акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
16) Қоғамның акционерлерге акционерлердің
шақыру туралы хабарлау нысанын анықтау;

жалпы

жиналысына

17) Заңға сәйкес Қоғам акцияларды сатып алған жағдайда акция бағасын
анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (егер әдістеме
құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);
18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін
белгілеу;
20) нәтижесінде Қоғам мәміле туралы шешім қабылданған күні бағасы
Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу)
және одан артық процентін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе
иесіздендіретін (сатыл алынуы немесе иесіздендірілуі мүмкін), оның
нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы
мөлшерінің 50 (елу) және одан артық проценті сатып алынатын
немесе иесіздендірілетін (сатып алынуы немесе иесіздендірілуі
мүмкін) Қоғамның ірі мәміле бекітуі туралы шешім қабылдау;
21) Қоғамның оны жасауға мүдделі ірі мәміле бекітуі туралы шешім
қабылдау;
22) олар бойынша шешім қабылдау заңмен және (немесе) осы Жарғымен
Акционерлердің жалпы жиналысының ғана құзыретіне жатқызылған
басқа мәселелер.
5. Осы баптың 4-тармағының 2), 3,) 4) және 17) тармақшаларында аталған
мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беретін акцияларының
жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.
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Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша
шешімдері дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін
акцияларының жалпы санының дауыс көпшілігімен қабылданады, егер
заңда басқасы белгіленбесе.
6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты
мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімін
жоюға құқылы.
7. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының
акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес шақыртылады, дайындалады
және өткізіледі, бұл ретте:
1) Қоғам акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіндігі
туралы осы Жарғының 18-бабында қарастырылған тәртіпте хабарланады;
2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен басқасы
белгіленбеген болса, оның отырысына шақырусыз басқа тұлғалар қатыса
алады, Қоғам акционерлерінен (Қоғам акционерлерінің өкілдерінен),
Қоғам Басқармасының мүшелерінен, Қоғам акционерлерінің жалпы
жиналысын өткізуді ұйымдастыруға және оның күн тәртібі мәселелері
бойынша түсініктеме беруге қажетті Қоғам қызметкерлерінен, уәкілетті
орган өкілдерінен басқа;
3) Қоғам акционерлеріне Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының
дауыс беру қорытындысы туралы осы Жарғының 18-бабында
қарастырылған тәртіпте хабарланады.
13-бап. Қоғамның директорлар кеңесі
8. Директорлар кеңесі Қоғам қызметінің жалпы басшылығын жүзеге
асырады, бұған Заңмен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің
жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер
қосылмайды.
9. Егер өзгесі Заңда белгіленбесе, Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне
келесі мәселелер жатады:
1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған
жағдайларды Қоғам қызметінің басты бағыттарын және Қоғамның
даму стратегиясын анықтау немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту;
2) жылдық және кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын
шақыру туралы шешім қабылдау;
3) заңнамада қарастырылған жағдайларды қоспағанда, акцияларды
орналастыру (іске асыру) туралы, сонымен қатар жарияланған
акциялар саны шегіндегі, орналастырылатын (іске асырылатын)
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акциялардың саны, оларды орналастыру (іске асыру) тәсілі және
бағасы туралы шешім қабылдау;
4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы
қағаздарды және сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы
шешімдер қабылдау;
5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;
7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару
талаптарын белгілеу, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдерді
қабылдау;
9) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу,
Басқарма Төрағасын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
10) Басқарма
Төрағасының
және
мүшелерінің
лауазымдық
жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйлықақы
беру талаптарын белгілеу;
11) Басқарманың сандық құрамын, ішкі аудит қызметі өкілеттіктерінің
мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, ішкі
аудит қызметінің жұмыс тәртібін,
ішкі аудит қызметі
қызметкерлерінің еңбекақы мөлшерін еңбекақы төлеу және
сыйлықақы беру талаптарын белгілеу;
12) корпоративтік хатшының өкілеттіктерін тағайындау, мерзімін
белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның
корпоративтік хатшысының,
Қоғамның корпоративтік хатшысы
жұмыста болмаған жағдайда, оның орнын ауыстыруға құқылы
тұлғалардың жұмыс тәртібін, корпоративтік хатшының және оның
орнын ауыстыратын тұлғалардың лауазымдық жалақыларының
мөлшерін және сыйақы талаптарын белгілеу (сонымен қатар
Қоғамның Корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту және осы
ережеге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;
13) аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік үшін қызмет ақысының
мөлшерін белгілеу, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген
немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын
бағалау бойынша бағалаушының қызмет ақысының мөлшерін
белгілеу;
14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Басқарма Қоғамның
қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды
қоспағанда), сонымен қатар Қоғамның бағалы қағаздарын
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орналастыру және аукцион өткізу талаптары мен тәртібін белгілейтін
ішкі құжатты бекіту;
15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы
шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
16) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан
артық процентін (жарғылық капиталында қатысу үлестерін) сатып алу
(иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;
17) акцияларының он және одан артық проценті (жарғылық капиталында
қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің
(қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын
қызмет мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;
18) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан
артық процентін құрайтын шамаға ұлғайту;
19) Қоғам немесе оның қызметі туралы, қызметтік, коммерциялық немесе
заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты анықтау;
20) бекітілуі туралы шешім Заңға сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы
жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі
мәмілелерді және жасалуында Қоғам мүдделілік танытатын
мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
21) Директорлар Кеңесінің Төрағасын және Директорлар Кеңесінің
Төрағасы болмаған жағдайда, оның орнын ауыстыруға құқылы
тұлғаларды сайлау;
22) Директорлар кеңесінің регламентін бекіту және осы регламентке
өзгерістер мен толықтыруларды енгізу;
23) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын,
осы Жарғыда қарастырылған өзге мәселелер.
10. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген талаптарға сәйкес Қоғамда тәуекелдерді басқару және ішкі
бақылаудың тиімді жүйесінің жасалуын бақылайды және жұмыс істеуін
қамтамасыз етеді.
11. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер шешім
шығаруы үшін Басқармаға берілуі мүмкін емес.
12. Директорлар кеңесі мыналарды орындауы тиіс:
1) лауазымды тұлғалар және акционерлер деңгейінде ықтимал мүдделер
қайшылығын қадағалау және мүмкіндігінше жою, сонымен қатар
Қоғамның меншігін заңсыз пайдалану және мүдделілігі бар
мәмілелерді жасау кезіндегі теріс пайдаланушылық;
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2) Қоғамдағы корпоративтік
бақылауды жүзеге асыру.

басқару

тәжірибесінің

тиімділігін

13. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар
кеңесінің мүшелері мыналардан сайланады:
1) акционерлер-жеке тұлғалардан;
2) акционердің өкілдері ретінде
ұсынылған тұлғалардан;

Директорлар

кеңесіне

сайлауға

3) қоғамның акционері емес және акционердің өкілдері ретінде
Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған жеке тұлғалардан.
14. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау акционерлердің дауыс беруге
арналған бюллетеньдерді қолданумен кумулятивті дауыс беруі арқылы
жүзеге асырылады, бұған Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат
сайлауға түсетін жағдай қосылмайды. Кумулятивті дауыс беру бюллетені
мынадай бағандардан құралуы тиіс:
1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар тізбесі;
2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
3) акционердің Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар үшін
берген дауыс саны.
Кумулятивті дауыс беру бюллетеніне «қарсы» және «қалыс қалды» деген
дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.
Акционер толығымен оған тиесілі акциялары бойынша Директорлар
кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін дауыс беруге немесе оларды
бірнеше кандидаттар арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс жинаған
кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер
Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп кандидаттар
бірдей дауыс жинаса, акционерлерге кумулятивті дауыс беру
бюллетеньдерін ұсыну арқылы, бірдей дауыс жинаған кандидаттарды
көрсете отырып, бұл кандидаттарға қатысты қосымша кумулятивті дауыс
беру жүргізіледі.
15. Басқарма мүшелерінің, оның Төрағасын қоспағанда, Директорлар
кеңесіне сайлануы мүмкін емес. Басқарма Төрағасы Директорлар
кеңесінің Төрағасы болып сайланбайды.
16. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс.
Тәуелсіз директорлар Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен бірінен кем
емес бөлігін құрауы тиіс.
17. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын
талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.
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18. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз мәрте қайта
сайлануы мүмкін, егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңнамасында
қарастырылмаса.
19. Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі акционерлердің жалпы
жиналысында белгіленеді. Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі
Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланатын акционерлердің жалпы
жиналысын өткізу кезіне аяқталады.
20. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе
жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын құқылы. Директорлар
кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің жалпы
жиналысында оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.
21. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша
мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы
негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің
өкілеттіктері Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден
бастап тоқтатылады, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе.
22. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын
тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау
акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивті дауыс
берумен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан
сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы Директорлар кеңесінің
өкілеттіктері мерзімінің аяқталуымен қатар аяқталады.
23. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері қатарынан, Директорлар
кеңесі мүшелерінің жалпы санының көп бөлігінің дауыс беруімен, ашық
дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта
Төрағаны қайта сайлауға құқылы.
24. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын
ұйымдастырады, оның отырысын жүргізеді, сондай-ақ Қоғамның
Жарғысында белгіленген өзге қызметтерді атқарады.
25. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның міндеттерін
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің
бірі жүзеге асырады.
26. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарманың
бастамасы бойынша келесілердің талап етуімен шақырылуы мүмкін:
1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
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3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
4) ірі акционердің.
Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру, отырыстың күн
тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды дайындау және ұсыну
және отырысты өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен
белгіленеді.
27. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі
мүшелерінің жалпы санының жартысынан кем болмауы тиіс. Егер
Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворум үшін жеткіліксіз
болса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау
үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті.
Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай акционерлердің кезектен
тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді ғана қабылдауға құқылы.
28. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар
кеңесінің отырысында шешімдер Директорлар кеңесі мүшелерінің
отырысында қатысушылардың көбінің дауыс беруімен қабылданады, егер
өзгесі Заңда қарастырылмаса.
Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Директорлар
кеңесінің Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза
отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің
мүшесі оны сот тәртібінде даулауға құқылы.
Акционер Директорлар кеңесінің Заңда және Қоғамның Жарғысында
белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімін сотта даулауға
құқылы, егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) бұл
акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса.
29. Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе
Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық еткен тұлғаның дауысы
шешуші болады. Көрсетілген құқық Директорлар кеңесінің басқа
мүшелеріне берілмейді.
30. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатысатын
жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
31. Директорлар кеңесінің отырысы Қоғамның заңды мекенжайы бойынша
да, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағындағы не одан тыс
жердегі кез келген басқа орында өтуі мүмкін.
32. Директорлар кеңесінің отырысы бейнеконференция арқылы өтуі мүмкін,
онда Директорлар кеңесінің барлық мүшесі отырыс процесінде бірін-бірі
көру және есту мүмкіндігіне ие болады.
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33. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға
құқылы.
Cырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған
бюллетеньдерде кворум болғанда қабылданған болып есептеледі.
Cырттай дауыс беру жүргізу кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай
нысандағы бюллетеньдер Директорлар кеңесінің мүшелеріне таратылады.
Директорлар кеңесінде дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатында
дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Директорлар кеңесінің жеке
мүшелеріне таңдамалы түрде жолдауға болмайды.
Cырттай дауыс беруге арналған Бюллетень мыналардан құралуы тиіс:
1) Қоғамның толық атауы және Басқарманың орналасқан жері;
2) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні;
3) Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күні;
4) күн тәртібі;
5) мәселелерді тұжырымдау, олар бойынша дауыс беру жүргізіледі;
6) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс берудің «қолдаймын»,
«қарсымын» сөздерімен көрсетілген нұсқалары;
7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньдерді
толтыру) тәртібінің түсініктемесі.
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің
мүшесі қол қояды.
Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде
ресімделіп, оған Директорлар кеңесінің хатшысы және Төрағасы қол қою
керек.
34. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырысында
қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, оны отырыс өткізілген
күннен бастап үш күн ішінде отырыста төрағалық еткен тұлға және
Директорлар кеңесінің хатшысы жасап, қол қоюлары керек және ол
мыналардан құралуы тиіс:
1) Қоғамның толық атауы және Басқарманың орналасқан жері;
2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәлімет;
4) отырыстың күн тәртібі;
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5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша Директорлар
кеңесі отырысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар
кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру
қорытындылары;
6) қабылданған шешімдер;
7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.
35. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесінің қарауына
шығарылатын мәселелер бойынша ұсыныстарды дайындау мақсатында,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау
мақсатында Директорлар кеңесі мамандандырылған консультативтіккеңестік органдарды - Директорлар кеңесінің комитеттерін құрады.
Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың жұмыс тәртібі,
олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі Қазақстан
Республикасы заңнамасының нормаларына сүйене отырып бекітетін
комитеттер туралы ережелерде белгіленеді.
36. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің қарауынша сол немесе өзге
мәселелерді зерделеу үшін өзінің тұрақты және уақытша комиссияларын
(жұмыс топтарын) құруға құқылы. Директорлар кеңесі комиссияларының
(жұмыс топтарының) жұмыс тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді.
37. Директорлар кеңесі Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысына өткен қаржы жылы үшін Директорлар кеңесінің жұмысы
туралы есепті ұсынуға міндетті.
14-бап. Қоғам Басқармасының Төрағасы және мүшелері
38. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асырады және
оның жұмысының тиімділігі үшін жауапкершілік көтереді. Қоғам
Басқармасының сандық құрамын Қоғамның Директорлар кеңесі
белгілейді.
39. Қоғамның акционерлері мен оның акционерлері емес қызметкерлері
Басқарманың мүшелері болуы мүмкін. Басқарма мүшелері Директорлар
кеңесінің келісмін алғанда ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.
Басқарма Төрағасы атқарушы органның немесе жеке дара органның
міндеттерін атқаратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның басшысының
қызметін атқаруға құқығы жоқ.
40. Басқарманың қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан
Республикасының Заңымен, өзге заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен,
сондай-ақ көрсетілген тұлға мен Қоғам бекітетін бекітетін еңбек шартымен
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белгіленеді. Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Қоғамның атынан
Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қояды немесе бұған акционерлердің
жалпы жиналысында немесе Директорлар кеңесінде өкілеттік берілген тұлға
қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма
Төрағасы қол қояды.
41. Басқарма отырысына Қоғам Басқармасы мүшелерінің жалпы санының
жартысынан кем емес бөлігі қатысқан жағдайда, ол заңды болып
есептеледі.
42. Басқарма қажеттілігіне қарай шақырылады, бірақ айына бір реттен сирек
емес уақытта, Басқарманың кез келген мүшесінің бастамасы бойынша
шақырылады.
43. Басқарма отырысына шығарылған мәселелер бойынша шешімді отырысқа
қатысқан Басқарма мүшелерінің жалпы санының көбінің қарапайым
дауыс беруімен қабылданады және Заң талаптарына сәйкес Басқарманың
хаттамалары түрінде ресімделеді.
44. Басқарма отырысын жүргізуді Қоғам Басқармасының Төрағасы жүзеге
асырады. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма Төрағасының дауысы
шешуші болып табылады.
45. Басқарма қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер көзбе-көз
немесе сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы және тиісінше
Басқарманың көзбе-көз немесе сырттай отырысының хаттамасы түрінде
ресімделуі мүмкін.
46. Басқарма отырыстарының хаттамаларын отырыс хатшысы жүргізеді.
Басқарма мүшесі Басқарманың шешімімен келіспеген жағдайда, ерекше
пікірін хаттамаға енгізуді талап етуге құқылы, ал хатшы енгізуге міндетті.
Басқарма отырысының хаттамасы оған осы отырысқа қатысқан Басқарма
Төрағасы, Басқарма мүшелері және отырыс хатшысы қол қойған
жағдайда жарамды болып танылады.
47. Басқарма құзыретіне акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар
кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз
етудің барлық мәселесі, сонымен қатар Қоғамның қызметін ұйымдастыру
мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды бекіту жатады, бұған бекітілуі
Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жататын құжаттар қосылмайды.
48. Басқарма Төрағасын Қоғамның Директорлар кеңесі сайлайды және Қоғам
қызметін жедел басқаруды жүзеге асырады.
Қоғам Басқармасының Төрағасы:
1) акционерлердің жалпы жиналысы және
шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

Директорлар

кеңесі
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2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасауда Қоғамның атынан
сенімхатсыз әрекет етеді;
3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасауында оны
таныстыру құқығын беретін сенімхатты береді;
4) өзі болмаған жағдайда, міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің
біріне жүктейді;
5) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер
салалары мен жауапкершілікті бөледі;
6) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, орындарын ауыстыруды және
жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Заңда белгіленген жағдайларды
қоспағанда), оларға қатысты көтермелеу шараларын және тәртіптік
жазаларды қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық
жалақыларының және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес жалақыға
дербес
үстемақылардың
мөлшерін
белгілейді,
Қоғам
қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін белгілейді, бұған
Басқарма құрамына кіретін және Қоғамның ішкі аудиті қызметінің
қызметкерлері қосылмайды;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі
құжаттарына сәйкес Қоғамның мүлкіне иелік етеді;
8) Қоғамның Жарғысында және акционерлердің жалпы жиналысының
және Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге
қызметтерді жүзеге асырады.
15-бап. Ішкі аудит қызметі
49. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін, Қоғамның ішкі қағидалары мен
рәсімдерінің орындалуын, ішкі және сыртқы аудиторлардың есептерінің,
ықпал ету шараларының және уәкілетті органның өзге талаптарының
орындалуын қадағалауды Ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.
50. Ішкі аудит қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына
сайланбайды.
51. Ішкі аудит тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оған өз жұмысы
туралы есеп береді.
52. Қызмет тәртібі, функционалдық міндеттер, құқықтар мен жауапкершілік
Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын ескере отырып,
Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі
туралы ережесімен белгіленеді.
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6-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТ
16-бап. Қоғамның қаржылық есептілігі
1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін құру
тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарымен белгіленеді.
2. Басқарма жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және
бекіту үшін, аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметі
туралы заңнамаға сәйкес жүргізілген, өткен жылға арналған жылдық
қаржылық есептілікті ұсынады. Басқарма Акционерлердің жалпы
жиналысына қаржылық есептілікпен қатар аудиторлық есепті де
ұсынады.
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Акционерлердің жылдық жалпы
жиналысын өткізуден отыз күн бұрын Директорлар кеңесі алдын ала
бекітуі тиіс.
3. Қоғам жыл сайын, уәкілетті орган бекіткен тәртіпте және мерзімде
қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсында жылдық
қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті міндетті.
4. Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік танытылған мәміле
туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес
жылдық қаржылық есептілігінің түсініктеме жазбасында ашылады,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы»
Заңына және Заң талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың
назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғамның активтері мөлшерінің
10 (он) және одан артық процент сомасына мүлік алынатын немесе
иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары,
мәміленің мерзімдері және талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу
үлестерінің сипаты және көлемі туралы мәліметтен құралуы тиіс.
17-бап. Қоғамдағы аудит
5. Қоғам өзінің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізуге міндетті.
Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы
бойынша, Қоғамның есебінен немесе ірі акционердің талап етуі бойынша
оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық
ұйымды өзі таңдауға құқылы. Аудит ірі акционердің талап етуі бойынша
жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті
құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті. Егер Басқарма Қоғам
аудитін жүргізуден бас тартса, онда аудит кез келген мүдделі тұлғаның
талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.
7-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ,
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ҚОҒАМНЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ
18-бап.

Қоғамның акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты
ұсыну

1. Қоғам оның эмиссиялық бағалы қағаздарының айналысы кезеңінде,
Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында
және уәкілетті органның нормативті құқықтық актісінде белгіленген
тәртіпте, мерзімде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет
ресурсында және қор биржасының интернет ресурсында ақпаратты
ашуды жүзеге асыруға міндетті.
Көрсетілген ақпаратты Қоғам толықтырып, Қоғамның WEB-сайтында
жариялай алады.
Корпоративтік оқиғаларға жататын ақпараттар тізбесі Қазақстан
Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында
белгіленген.
2. Жарғының осы бабының 1-тармағында көрсетілген ақпараттан басқа,
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылуы тиіс өзге
ақпарат Қоғамның WEB-сайтында жарияланады немесе жазбаша
хабарламаларды жіберу арқылы мүдделі тұлғалардың назарына
жеткізіледі.
3. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық
актілерінде корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың
(акционерлердің назарына жеткізудің) өзге мерзімдері қарастырылмаса,
онда Қоғам бұл ақпаратты ол пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс
күні ішінде ашады.
4. Қоғам Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген,
оның қызметіне қатысты құжаттарын оның қызметінің толық мерзімі
бойы сақтауы тиіс. Өзге құжаттар, сонымен қатар Қоғамның қаржылық
есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген
мерзім бойы сақталады. Құжаттар Қоғамның атқарушы органының
орналасқан жері бойынша немесе өзге орында, сонымен қатар Қоғамның
Басқармасында бекітілген жеке немесе мемлекеттік архивтерде сақталуы
тиіс.
5. Қоғам акционердің талап етуі бойынша оған Заңда қарастырылған
құжаттардың көшірмелерін осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қоғамға
мұндай талап түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен
кешіктірмей, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге
құпиядан құралатын ақпаратты ұсыну бойынша шектеулерді ескере
отырып ұсынуға міндетті.
6. Құжаттардың көшірмелерін ұсыну үшін төлем мөлшерін Қоғам
белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін жасау шығындарының
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құнынан және құжаттарды акционерге жеткізумен байланысты шығындар
төлемінен аспайды.
7. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны ол
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде
Қоғамның WEB-сайтында жариялайды.
Бұдан басқа, Қоғамның көрсетілген жарияланымына қосымша ретінде
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде
Қоғамның барлық акционеріне Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын
өткізу туралы хабарлайды, егер Қоғам акционерлерінің саны 50 (елуден)
аспаса, оларға Қоғамның бірегейленген жеке жазбаша хабарламаларын
жолдау арқылы хабарланады.
Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысындағы дауыс беру
қорытындылары тікелей осы отырыс барысында айтылады. Қоғам
акционерлерінің жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындылары
немесе Қоғам акционерлерінің сырттай дауыс беру нәтижелері
акционерлер назарына Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген мерзімде, мұндай қорытындыларды Қоғамның WEBсайтында жариялау арқылы жеткізіледі.
19-бап.

Қоғам акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының
үлестес тұлғалар туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

8. Қоғам өзінің үлестес тұлғалары немесе орталық депозитарий ұсынатын
мәліметтері негізінде үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді (ірі
акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты уәкілетті орган
белгілеген тәртіпте).
9. Қоғамның акционерлері және лауазымды тұлғалары өзінің үлестес
тұлғалары туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген көлемде ұсынады.
10. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар
үлестестік туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өзінің үлестес
тұлғалары туралы мәліметті ұсынуға, одан кейін өзінің үлестес
тұлғаларының құрамын толықтырған немесе қысқартқан немесе өзінің
үлестес тұлғалары туралы мәліметті өзгерткен күннен бастап 7 (жеті) күн
ішінде осындай толықтыру және/немесе қысқарту және/немесе өзгерту
туралы Қоғамға хабарлауға міндетті.
11. Заңға сәйкес Қоғамның мәмілені жасауына мүдделілік танытатын
тұлғалар Директорлар кеңесінің назарына келесі ақпаратты жазбаша және
дереу түрде жеткізуге міндетті:
1) олардың мәміле тарапы екендігі немесе оған өкілі немесе делдал
ретінде қатысатындығы туралы;
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Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и определяет правовой статус Акционерного общества
«ForteFinance», именуемого в дальнейшем «Общество».
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование Общества
1. Полное и сокращенное наименования Общества:
Полное наименование

Сокращенное
наименование

На казахском
языке:

«ForteFinance»

«ForteFinance» АҚ

На русском языке:

Акционерное общество
«ForteFinance»

АО «ForteFinance»

На английском
языке:

«ForteFinance» Joint-stock
company

«ForteFinance» JSC

акционерлiқ қоғамы

Статья 2. Место нахождения исполнительного органа Общества
2. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика
Казахстан, Z05T2Y2, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сауран, 46, офис
201.
Статья 3. Правовой статус Общества
3.
Общество является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан и настоящим Уставом. Форма собственности Общества – частная.
4.
Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с
целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, а также
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осуществляет свою деятельность с целью извлечения дохода в интересах
акционеров. Имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в
суде.
5. Общество создано и зарегистрировано в соответствии с нормами,
предусмотренными Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и
другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
Статья 4. Средства индивидуализации и реквизиты Общества
6. Общество обладает печатью, штампами, бланками, эмблемами и иными
реквизитами, необходимыми для его индивидуализации в процессе
осуществления своей деятельности.
7. Корпоративный интернет-ресурс Общества предназначен для раскрытия
Обществом информации о нем и его деятельности (в том числе о
корпоративных событиях), в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и настоящим Уставом.
Адрес корпоративного интернет-ресурса Общества – finance.forte.kz (далее
по тексту Устава – WEB-сайт Общества).
8. Реквизиты Общества оформляются с использованием одного или более
рабочих языков Общества, которыми являются государственный, русский и
английский язык.
Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
Статья 5. Цели и виды деятельности Общества
1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода в интересах
акционеров в результате осуществления его законной деятельности.
2. Основными видами деятельности Общества являются:
1) брокерская деятельность;
2) дилерская деятельность;
3) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права
привлечения добровольных пенсионных взносов;
4) номинальное держание ценных бумаг;
5) финансовое консультирование и андеррайтинг;
3
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6) маркет – мейкерская деятельность;
7) деятельность представителя держателя облигаций;
8) консультационные услуги;
9) аналитические услуги;
10) другие
виды
деятельности,
разрешенные
законодательством Республики Казахстан.

действующим

3. Виды деятельности Общества, подлежащие лицензированию,
осуществляются после получения соответствующих лицензий в
установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой
лицензии и прекращается в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан.
Раздел 3. ИМУЩЕСТВО, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ
ОБЩЕСТВА
Статья 6. Имущество Общества
1. Имущество принадлежит Обществу на праве частной собственности.
2. Источниками формирования имущества Общества являются:
1) деньги, внесенные в оплату его акций;
2) доходы, полученные от деятельности Общества;
3) иные источники, не
Республики Казахстан.

запрещенные

законодательными

актами

Статья 7. Уставный капитал Общества
3. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций
учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости
и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии
с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан,
и выражается в национальной валюте Республики Казахстан. В оплату
размещаемых акций Общества могут быть внесены исключительно деньги в
национальной валюте Республики Казахстан.
4. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством
размещения объявленных акций Общества.
4
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Статья 8. Акции Общества
5.
Общество вправе выпускать простые акции, привилегированные акции.
Виды объявленных акций Общества и их количество по видам акций
определяются решением (решениями) общего собрания его акционеров и
фиксируются в проспекте выпуска акций Общества.
6.
Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция неделима. Если
акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все
они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными
акцией, через своего общего представителя. Акция одного вида
предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими
владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено
Законом.
7. Общество вправе выпускать иные ценные бумаги, в том числе
конвертируемые ценные бумаги, в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
8.
Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем
собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов,
выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у
Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его
ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.
9.
Акционеры – собственники привилегированных акций имеют
преимущественное право перед акционерами – собственниками простых
акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном
размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при
ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.
Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на
участие в управлении Обществом, за исключением нижеуказанных случаев.
Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в
управлении обществом, если:
1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по
которому
может
ограничить
права
акционера,
владеющего
привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается
принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее
чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных)
привилегированных акций.
К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права
акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о
(об):
5
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уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера
дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным
акциям;
обмене привилегированных акций на простые акции общества;
2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об
утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не
была утверждена учредительным собранием) определения стоимости
привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном
рынке в соответствии с Законом;
3) общее собрание акционеров Общества
реорганизации либо ликвидации Общества;

рассматривает

вопрос

о

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в
течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его
выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по
основаниям, предусмотренным Законом.
В период размещения количество привилегированных акций Общества не
должно превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества его
размещенных акций.
10. Обществу запрещено выпускать «золотую акцию».
11. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и
представление отчета об итогах размещения акций Общества, а также отчет
об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества
другого вида осуществляется в сроки и порядке, установленные
законодательством Республики Казахстан.
12. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества
осуществляется
центральным
депозитарием,
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан.
13. Выкуп размещенных акций Общества и обмен размещенных акций
Общества одного вида на акции Общества другого вида допускается и
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
14. Иные вопросы, относящиеся к акциям Общества, подлежат разрешению в
соответствии с иными статьями настоящего Устава и законодательством
Республики Казахстан.

6
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Статья 9. Дивиденды по акциям Общества
15. Дивиденды по акциям Общества могут выплачиваться его акционерам в
соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим
Уставом.
16. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется
настоящим Уставом и (или) проспектом выпуска акций.
17. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов
независимо от срока образования задолженности общества, за исключением
случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным
Законом.
18. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала,
полугодия или года осуществляется только после проведения аудита
финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению
общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров Общества вправе
принять решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли
прошлых лет.
В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым
акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию Общества.
Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года
принимается годовым общим собранием акционеров.
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате
дивидендов по простым акциям Общества.
Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяноста)
календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием
акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до
полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам,
имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные
реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.
19. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует
решения органа Общества. Размер дивидендов, начисляемых по
привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов,
начисляемых по простым акциям за этот же период.
Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества должна быть
осуществлена не позднее 90 (девяноста) дней после даты составления списка
акционеров, имеющих право получения дивидендов.
Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию
Общества составляет 100 (сто) тенге.
7
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Дивиденды по привилегированным акциям Общества выплачиваются после
окончания финансового года в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
проведения годового общего собрания акционеров Общества.
20. Общество не несет ответственность за несвоевременную или
ненадлежащую выплату дивидендов по своим акциям в случае не
предоставления Обществу платежных реквизитов, необходимых для
осуществления этой выплаты, а также в случае предоставления Обществу, в
целях этой выплаты, недостоверных или неактуальных платежных
реквизитов.
21. Иные вопросы, относящиеся к дивидендам по акциям Общества,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Раздел 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Статья 10. Права и обязанности акционеров
1. Акционеры имеют право:
1) участвовать в управлении Общества в порядке, предусмотренном
Законом и настоящим Уставом;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе
знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке,
определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
4) получать выписки от центрального депозитария или номинального
держателя, подтверждающие его право собственности на ценные
бумаги;
5) предлагать общему собранию акционеров 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)
календарных 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
8
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Законом,
за
исключением
законодательными актами;

случаев,

предусмотренных

10) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об
изменении количества акций Общества или изменении их вида в
порядке, предусмотренном Законом.
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 Законом, с требованием о возмещении Обществу
должностными лицами общества убытков, причиненных Обществу, и
возврате Обществу должностными лицами общества и (или) их
аффилированными 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 разрешенные действия
законодательством Республики Казахстан.

в

соответствии

с

2. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют
преимущественное право перед акционерами - собственниками простых
акций
на
получение
дивидендов
в
заранее определенном
гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть
имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.
Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных
акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров,
проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении
рассматриваемых им вопросов.
3. Крупный акционер также имеет право:
1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или
обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета
директоров в созыве общего собрания акционеров;
2) требовать созыва заседания Совета директоров;
3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за
свой счет.
4. Акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный
депозитарий Общества и (или) номинального держателя акций,
принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений,
9
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необходимых для ведения системы реестров держателей акций
Общества;
3) не разглашать информацию о Обществе или его деятельности,
составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными
законодательными актами Республики Казахстан.
5. Общество и центральный депозитарий и (или) номинальный держатель
акций не несут ответственности за последствия неисполнения
акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 4
настоящей статьи.
6. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами
1 и 5 настоящей статьи.
Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
Статья 11. Органы Общества
Органами Общества являются:
1)

высший орган – Общее собрание акционеров Общества;

2)

орган управления – Совет директоров Общества;

3)

исполнительный орган – Правление Общества;

4)

иные органы в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

Статья 12. Общее собрание акционеров Общества
1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общие
собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание
акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными
2. На ежегодном Общем собрании акционеров:
1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за
истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну
простую акцию Общества;
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3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия
Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Председатель Совета директоров информирует акционеров общества
о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров
и исполнительного органа Общества.
Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие
вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров.
3.
В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному
акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по
вопросам, отнесенным настоящим Законом и (или) настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером
единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что
эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные
привилегированными акциями.
Если в случаях, предусмотренных первым абзацем настоящего пункта,
единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими
акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам,
отнесенным настоящим Законом и настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами
или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие
таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
уставом юридического лица.
4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся
следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений
утверждение его в новой редакции;

в

Устав

Общества

или

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также внесение
изменений и дополнений в него;
3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций
Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций
Общества;
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг
Общества, а также их изменение;
6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых
в простые акции Общества;
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7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на
акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого
обмена;
8) определение количественного состава, срока полномочий счетной
комиссии, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий;
9) определение количественного состава, срока полномочий Совета
директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий, а также определение размера и условий выплаты
вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров
за исполнение ими своих обязанностей;
10) определение
Общества;

аудиторской

организации,

осуществляющей

аудит

11) утверждение годовой финансовой отчетности;
12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за
отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов
по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на
одну простую акцию Общества;
13) принятие решения
акциям Общества;

о

невыплате

дивидендов

по

простым

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности
иных юридических лиц либо выходе из состава участников
(акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения)
части или нескольких частей активов, в сумме составляющих
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу
активов;
16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве
Общего собрания акционеров;
17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она
не была утверждена учредительным собранием) определения
стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом;
18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
19) определение порядка предоставления акционерам информации о
деятельности Общества;
20) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в
результате которой (которых) Обществом приобретается или
отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество,
12
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стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от
общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату
принятия решения о сделке, в результате которой (которых)
приобретается или отчуждается (может быть приобретено или
отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера
балансовой стоимости его активов;
21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность;
22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и
(или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего
собрания акционеров.
5. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 2), 3,) 4) и 17) пункта
4 настоящей статьи принимаются квалифицированным большинством от
общего числа голосующих акций Общества.
Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются
простым большинством голосов от общего числа голосующих акций
Общества, участвующих в голосовании, если Законом не установлено
иное.
6. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных
органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности
Общества.
7. Общие собрания акционеров Общества созываются, подготавливаются и
проводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об
акционерных общества, при этом:
1) акционеры Общества извещаются о проведении Общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего Устава;
2) если иное не установлено решением Общего собрания акционеров
Общества, на его заседании могут присутствовать без приглашения иные
лица, кроме акционеров Общества (представителей акционеров
Общества), членов Правления Общества, работников Общества,
необходимых для организации проведения Общего собрания акционеров
Общества и дачи пояснений по вопросам его повестки дня,
представителей уполномоченного органа;
3) акционеры Общества уведомляются об итогах голосования на Общем
собрании акционеров Общества в порядке, установленном статьей 18
настоящего Устава.
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Статья 13. Совет директоров Общества
8. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и
(или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего
собрания акционеров.
9. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции
Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества
и стратегии развития Общества или утверждение плана развития
Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами
Республики Казахстан;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего
собраний акционеров;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе
о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах
количества объявленных акций, способе и цене их размещения
(реализации)
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством;
4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или
других ценных бумаг и цене их выкупа;
5) предварительное
Общества;

утверждение

годовой

финансовой

отчетности

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных
бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
9) определение количественного состава, срока полномочий Правления,
избрание его Председателя и членов Правления, а также досрочное
прекращение их полномочий;
10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда
и премирования Председателя и членов Правления;
11) определение количественного состава, срока полномочий службы
внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также
досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы
службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и
премирования работников службы внутреннего аудита;
12) назначение, определение срока полномочий корпоративного
секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение
порядка работы корпоративного секретаря Общества (в том числе
14

Устав Акционерного общества «ForteFinance»

утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества и
внесение изменений и (или) дополнений в данное положение), лиц,
имеющих право замещать корпоративного секретаря Общества в
случае его отсутствия, размера должностного оклада и условий
вознаграждения корпоративного секретаря и лиц, его замещающих;
13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит
финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной
стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо
являющегося предметом крупной сделки;
14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением
в целях организации деятельности Общества), в том числе
внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок
проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
15) принятие
решений
о
создании
и
закрытии
филиалов
и представительств Общества и утверждение положений о них;
16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и
более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других
юридических лиц;
17) 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;
18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую
десять и более процентов размера его собственного капитала;
19) определение информации об Обществе или его деятельности,
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну;
20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок,
в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за
исключением крупных сделок, решение о заключении которых
принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с
Законом,
21) избрание Председателя Совета директоров и лиц, имеющих право
замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия;
22) утверждение регламента Совета директоров и внесение изменений и
дополнений в данный регламент;
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23) иные вопросы, предусмотренные и (или) настоящим Уставом, не
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров.
10. Совет
директоров
контролирует
создание
и
обеспечивает
функционирование в Обществе эффективной системы управления
рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Республики Казахстан.
11. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции
директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

Совета

12. 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.
13. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены
Совета директоров избираются из числа:
1) акционеров-физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в
директоров в качестве представителей акционера;

Совет

3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не
предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров
в качестве представителя акционера.
14. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами
кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для
голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете
директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного
голосования должен содержать следующие графы:
1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены
Совета директоров.
Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования
варианты голосования «против» и «воздержался».
16
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Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям
полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими
кандидатами
в
члены
Совета
директоров.
Избранными
в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали
равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится
дополнительное кумулятивное голосование путем представления
акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием
кандидатов, набравших равное число голосов.
15. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны
в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран
Председателем Совета директоров.
16. Число членов Совета директоров должно состоять не менее 3 (трех)
человек. Независимые директора должны составлять не менее одной
трети членов Совета директоров.
17. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета
директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
18. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться
неограниченное
число
раз,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством Республики Казахстан.
19. Срок полномочий совета директоров устанавливается Общим собранием
акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент
проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание
нового состава Совета директоров.
20. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия
всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена
совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием
акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.
21. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его
инициативе осуществляется на основании письменного уведомления
Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров
прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом
директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения
полномочий члена Совета директоров.
22. 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.
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23. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров
открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время
переизбрать Председателя.
24. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров,
ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные
Уставом Общества.
25. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции
осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета
директоров.
26. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его
Председателя или Правления либо по требованию:
1) любого члена Совета директоров;
2) службы внутреннего аудита Общества;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4) крупного акционера.
Порядок созыва, подготовки и представления материалов по вопросам
повестки дня заседания и проведения заседаний Совета директоров
Общества определяется законодательством Республики Казахстан.
27. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не
менее половины от числа членов Совета директоров. В случае, если
общее количество членов Совета директоров недостаточно для
достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное
Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета
директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать
решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания
акционеров.
28. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения на заседании
Совета директоров принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета директоров, если иное не
предусмотрено Законом.
Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета
директоров или голосовавший против решения, принятого Советом
директоров в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом
Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.
Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров,
принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если
18

Устав Акционерного общества «ForteFinance»

указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и
(или) этого акционера.
29. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица,
председательствующего на заседании Совета директоров, является
решающим. Указанное право передаче другим членам Совета директоров
не подлежит.
30. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого
заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета
директоров.
31. Заседания Совета директоров могут проходить как по месту нахождения
юридического адреса Общества, так и в любом другом месте на
территории Республики Казахстан либо за его пределами.
32. Заседания Совета директоров также могут проходить посредством
видеоконференции, где все члены Совета директоров имеют возможность
видеть и слышать друг друга в процессе заседания.
33. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного
голосования.
Решение посредством заочного голосования признается принятым при
наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
При проведении заочного голосования бюллетени для голосования
единой формы рассылаются (раздаются) членам Совета директоров.
Не допускается избирательно направлять отдельным членам Совета
директоров бюллетени для голосования с целью оказания влияния на
результаты голосования на Совете директоров.
Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;
2) окончательную
голосования;

дату

представления

бюллетеней

для

заочного

3) дату проведения заседания Совета директоров;
4) повестку дня;
5) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
6) варианты голосования по каждому вопросу
выраженные словами "за", "против", "воздержался";

повестки

7) разъяснение порядка голосования
каждому вопросу повестки дня.

бюллетеня)

(заполнения

дня,
по

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом
Совета директоров.
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Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено
в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета
директоров.
34. Решения Совета директоров, 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 трех дней со дня
проведения заседания и должен содержать:
1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;
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
с отражением результата голосования каждого члена Совета
директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета
директоров;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.
35. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки
рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета
директоров, а также в целях соблюдения требований законодательства
Республики Казахстан Совет директоров создает специализированные
консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров.
Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их
количество, а также их количественный состав устанавливаются
положениями о таких комитетах, утверждаемых Советом директоров,
исходя из норм законодательства Республики Казахстан.
36. Совет директоров вправе создавать свои постоянные и временные
комиссии (рабочие группы) для изучения тех или иных вопросов по
усмотрению Совета директоров. Порядок работы комиссий (рабочих
групп) Совета директоров определяется Советом директоров.
37. Совет директоров обязан предоставлять годовому общему собранию
акционеров Общества отчет о работе Совета директоров за истекший
финансовый год.
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Статья 14. Председатель и члены Правления Общества
38. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества
и несет ответственность за эффективность его работы. Количественный
состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества.
39. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не
являющиеся его акционерами. Члены Правления вправе работать в
других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель
Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного
органа либо лица, единолично осуществляющего функции органа,
другого юридического лица.
40. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом,
иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим
Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом и
Обществом.
Трудовой
договор
с
Председателем
Правления
подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров
или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или
Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления
подписывается Председателем Правления.
41. Заседания Правления считается правомочным при участии не менее
половины от общего числа членов Правления Общества.
42. Правление созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц, по инициативе любого члена Правления.
43. Решение по вопросам, вынесенным на заседание Правления,
принимаются простым большинством голосов от общего числа членов
Правления, участвующих на заседании, и оформляются в виде
протоколов Правления в соответствии с требованиями Закона.
44. Ведение заседания Правления осуществляется Председателем Правления
Общества. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления
является решающим.
45. Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления, могут
приниматься посредством очного или заочного голосования и
оформляются в виде протокола очного или заочного заседания Правления
соответственно.
46. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляется секретарем
заседания. В случае несогласия с решением Правления член Правления
вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение.
Протокол заседания Правления признается действительным в случае его
подписания
Председателем
Правления,
членами
Правления,
присутствовавшими на данном заседании и секретарем заседания.
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47. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения
деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров, в том числе
утверждение внутренних документов, разработанных в целях
организации деятельности Общества, за исключением документов,
утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества.
48. Председатель Правления избирается Советом директоров Общества и
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.
Председатель Правления Общества:
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с
третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его
отношениях с третьими лицами;
4) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей
на одного из членов Правления;
5) распределяет
обязанности,
а
также
сферы
и ответственности между членами Правления;

полномочий

6) 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 Правления, и службы внутреннего аудита Общества;
7) распоряжается
имуществом
Общества
в
законодательством
Республики
Казахстан
документами Общества;

соответствии
с
и
внутренними

8) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества
и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Статья 15. Служба внутреннего аудита
49. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, за
соблюдением внутренних правил и процедур Общества, исполнением
отчетов внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и иных
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требований уполномоченного
внутреннего аудита.

органа

осуществляется

Службой

50. Работники внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета
директоров и Правления.
51. Внутренний аудит непосредственно подчиняется Совету директоров и
отчитывается перед ним о своей работе.
52. Порядок
деятельности,
функциональные
обязанности,
права
и ответственность устанавливаются Положением о Службе внутреннего
аудита Общества, утверждаемом Советом директоров Общества, исходя
из норм законодательства Республики Казахстан.
Раздел 6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА
Статья 16. Финансовая отчетность Общества
1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности Общества устанавливается законодательством Республики
Казахстан, и международными стандартами финансовой отчетности.
2. 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
акционеров аудиторский отчет.
Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному
утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до
даты проведения годового Общего собрания акционеров.
3. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе
депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность и
аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным
органом.
4. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к
годовой финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения
акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями,
установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке
ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой
приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более
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процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о
сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей
участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.
Статья 17.

Аудит Общества

5. Общество обязан проводить аудит своей годовой финансовой отчетности.
Аудит 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 обязан предоставлять всю необходимую
документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может
быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
Раздел 7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ,
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА
Статья 18. Предоставление акционерам Общества информации о его
деятельности
1. Общество, в период обращения его эмиссионных ценных бумаг, обязано
осуществлять раскрытие информации на интернет-ресурсе депозитария
финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи в порядке,
сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О рынке ценных
бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Указанная информация может быть дополнительно опубликована
Обществом на WEB-сайте Общества.
Перечень информации, относящейся к корпоративным событиям,
определен Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
2. Иная информация, помимо указанной в пункте 1 настоящей статьи
Устава, подлежащая предоставлению в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, публикуется на WEB-сайте Общества или
доводится до сведения заинтересованных лиц путем направления
письменных сообщений (уведомлений).
3. В случае если Законом и другими законодательными актами Республики
Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до
сведения акционеров) информации о корпоративных событиях, данная
24

Устав Акционерного общества «ForteFinance»

4.

5.

6.

7.

информация раскрывается Обществом в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты ее возникновения.
Документы Общества, определенные законодательством Республики
Казахстан, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом
в течение всего срока его деятельности. Иные документы, в том числе
финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока,
установленного в соответствии с законодательством Республики
Казахстан. Документы подлежат хранению по месту нахождения
исполнительного органа Общества либо в ином месте, в том числе в
частных или государственных архивах, утвержденном Правлением
Общества.
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии
документов, предусмотренных Законом, в порядке, определенном
настоящим Уставом, но не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня
поступления такого требования в Общество, с учетом ограничений на
предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую
или иную охраняемую законом тайну.
Размер платы за предоставление копий документов устанавливается
Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление
копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов
акционеру.
Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества
публикуется им на WEB-сайте Общества в установленные
законодательством Республики Казахстан сроки.
Кроме того, в дополнение к указанной публикации Общества в
установленные законодательством Республики Казахстан сроки извещает
о проведении общего собрания акционеров Общества всех акционеров
Общества, если количество акционеров Общества не превышает 50
(пятидесяти), путем направления им унифицированных индивидуальных
письменных сообщений Общества.
Итоги голосования на заседании общего собрания акционеров Общества
оглашаются непосредственно в ходе данного заседания. Итоги
голосования Общего собрания акционеров Общества или результаты
заочного голосования акционеров Общества доводятся до сведения
акционеров посредством опубликования таких итогов на WEB-сайте
Общества в установленные законодательством Республики Казахстан
сроки.

Статья 19. Порядок предоставления акционерами и должностными
лицами Общества информации об их аффилиированных
лицах

25

Устав Акционерного общества «ForteFinance»

8. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании
сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием
(только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке,
установленном уполномоченным органом).
9. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о
своих
аффилиированных
лицах
в
объеме,
установленном
законодательством Республики Казахстан.
10. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными
лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи)
дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих
аффилиированных лицах, а в последующем в течение 7 (семи) дней со
дня пополнения или сокращения состава своих аффилиированных лиц
либо изменения сведений о своих аффилиированных лицах уведомлять
Общество о таком пополнении и/или сокращении и/или изменении.
11. Лица, в соответствии с Законом, заинтересованные в совершении
Обществом сделки, обязаны незамедлительно в письменном виде довести
до сведения Совета директоров следующую информацию:
1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в
качестве представителя или посредника;
2) о юридических лицах, с которыми они аффилиированы, в том числе о
юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в
совокупности со своими аффилиированными лицами 10 (десятью) и
более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических
лицах, в органах которых они занимают должности;
3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых
они могут быть признаны заинтересованными лицами.
Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20. Изменение правового статуса и прекращение деятельности
Общества
1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
2. Реорганизация или ликвидация Общества производится по решению
Общего собрания его акционеров, в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан.
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