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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1. Осы «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» акционерлік 

қоғамының (бұдан әрі –  Қоғам) Жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) оның атауын, 

орналасқан жерін, заңды мәртебесін, мақсатын, қағидаттарын, функциялары 

мен қызметінің мәнін, Қоғам органдарын құру тәртібін және олардың 

құзыретін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы 

келмейтін басқа ережелерді айқындайды.  

2. Қоғам Қазақстан  Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға 

болып табылады, оның жеке теңгерімі, банк шоттары бар, өз атынан мүліктік 

және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға және жүзеге асыруға, міндеттеме 

көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы. 

3. Қоғамда оның атауы жазылған бланкілер және өз қызметін іске асыруға 

қажетті басқа деректемелер бар.  

4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, 

Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңды (бұдан әрі – Заң), 

Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ 

осы Жарғыны басшылыққа алады.  

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.  

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тәртіппен өзінің орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып 

табылмайтын және олар туралы Ереженің негізінде қоғам атынан және оның 

тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.  

7. Қоғам құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті атынан Қазақстан 

Республикасының Үкіметі болып табылады.  
 

 

2. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ 

ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ 

 

8. Қоғамның толық атауы: 

1)  мемлекеттік тілде: «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» 

акционерлік қоғамы;  

2)  орыс тілінде: акционерное общество «Информационно-аналитический 

центр нефти и газа»; 

3)  ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Information-analytical centre of 

oil and gas»; 

9. Қоғамның қысқартылған атауы:  

1) мемлекеттік тілде: «МГАТО» АҚ; 

2) орыс тілінде: АО «ИАЦНГ»;  

3) ағылшын тілінде: JSC «IACOG». 

Қоғам атауын өзгерту туралы шешімді Қазақстан Республикасының 

Үкіметі қабылдайды. 
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10. Қоғамның атқарушы органының орналасуы: Қазақстан 

Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Түркістан көшесі, 8/2 үй, 

12 т.е.бөл. 

11. Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсы – www.iacng.kz 

12. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.  
 

 

3. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ 

МІНДЕТТЕРІ 

 

13.  Акционер:  

1) Заңда және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға 

қатысуға; 

2) дивидендтер алуға; 

3) осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғам қызметі туралы ақпарат 

алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға; 

4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның Қоғамның бағалы 

қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алуға; 

5) Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесіне сайлау 

үшін кандидатураларды ұсынуға; 

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешiмге сот тәртiбiмен дау айтуға; 

7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын 

дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, 

заңнамада  көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның 

лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және 

Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген 

тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын 

мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде 

алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге; 

8) Қоғамға оның қызметi туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға 

сұрау салу келiп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн iшiнде дәлелдi 

жауаптар алуға; 

9) Қоғам таратылған кезде мүлiктiң бiр бөлiгiне; 

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерінде көзделген 

жағдайларды қоспағанда, Заңда белгiленген тәртiппен Қоғамның акцияларын 

немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға; 

11) акционерлердің жалпы жиналысының Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы 

немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы. 

14. Ірі акционердің: 

 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге 

немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас 

тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;  

 2) Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығару үшін Заңға 

http://www.iacng.kz/
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сәйкес Директорлар кеңесіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға; 

 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;  

         4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге 

құқығы бар. 

15. Акционерлердің осы Жарғының 13 және 14 тармақтарында 

белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.  
16. Акционер: 

         1) акцияларды төлеуге;  

         2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеушіге және нақтылы 

ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн жүргізуге 

қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күннің ішінде хабарлауға;  

         3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе 

заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;  

       4) Заңда және өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді 

орындауға міндетті. 

17. Акционердің осы Жарғының 16-тармағының 2) тармақшасында 

белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғамның 

тіркеушісі жауапты болмайды.  

 

 

4. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ, ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ 

 

18.  Қоғам мақсаты дербес шаруашылық қызметті іске асыру барысында 

таза табыс алу және көмірсутектерді геологиялық барлау, өндіру, өңдеу және 

мұнай-газ кешені өнімінің көлік ағындарын басқару және мемлекеттік меншікті 

басқаруды оңтайландыру кезінде мемлекеттік мониторингті іске асыруға 

септесудің тиімділігін арттыру болып табылады.  

19. Қоғам қызметінің негізгі мәні және түрлері: 

1) мұнай-газ, мұнай-газ химиясы, көмір өнеркәсібі мен атом энергиясы 

салаларында мониторингті іске асыру үшін жедел ақпаратты техникалық 

жинау, ақпараттық-талдамалық анықтамалық материалдарды әзірлеу; 

2) ақпаратты жинау және мұнай, газ, ұңғымаларды бұрғылау мен күрделі 

жөндеу көрсеткіштерін талдау; 

3) ақпаратты жинау және көмірсутек шикізатын, мұнай өнімдерін, көмір 

мен уранды өндіру, геологиялық барлау, тасымалдау, өңдеу және өткізу 

нарығының жағдаятын талдау; 

4) мұнай өндірудің және айналымының бірыңғай деректер базасын 

қалыптастыру және жүргізу; 

5) мемлекеттік органдарды көмірсутек шикізаты мен мұнай өнімдерін 

өндіру, тасымалдау, өңдеу мен өткізу бойынша күн сайынғы ақпаратпен 

қамтамасыз ету; 

6) мұнай-газ кешенінде штаттан тыс және апаттық жағдайлар туындаған 

кезде мемлекеттік органдарды жедел ақпаратпен қамтамасыз ету; 
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7) техникалық реттеу саласындағы заңнамаға сәйкес мұнай-газ, мұнай-

газ химиясы, көмір және уран өнеркәсібі мен атом энергиясы саласындағы 

стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды әзірлеу мен сараптауға қатысу; 

8) мұнай, газ, көмір және уран кен орындарын іздеу, бағалау және игеру 

жөніндегі жобалық құжаттарды сараптау; 

9) мұнай-газ, мұнай-газ химиясы, көмір, уран өнеркәсібі, атом энергиясы, 

электр энергетикасы, жаңғыртылатын энергия көздері және «жасыл 

экономиканы» дамыту салаларында, оның ішінде жергілікті қамтуды дамыту 

мәселелері бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу, ақпараттық талдау 

қызметтерін көрсету; 

10) мұнай-газ, мұнай-газ химиясы, көмір және уран өнеркәсібіндегі, атом 

энергиясындағы кадрларды оқытуды, даярлауды, қайта даярлауды 

ұйымдастыруға қатысу; 

11) мұнай-газ, мұнай-газ химиясы, көмір және уран өнеркәсібінің, атом 

энергиясының негізгі бағыттарының күйін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді 

жалпылау және тиісті талдамалық және анықтамалық-ақпараттық 

материалдарды дайындау; 

12) технологиялық тәсімдерді, игеру мен жайластыру жобаларын қарау 

кезінде көмірсутек шикізаты, көмір мен уран бөлігінде Пайдалы қазбаларды 

барлау және игеру жөніндегі орталық комиссияның отырыстары мен жұмысын 

дайындауға қатысу; 

13) магистральды мұнай-газ өнімдерінің құбыр желілерінің жұмыс істеуі 

туралы ақпарат дайындау; 

14)  мұнай-газ, мұнай-газ химиясы, көмір және уран өнеркәсібі мен атом 

энергиясының нормативтік құжаттар қорын қалыптастыруға қатысу; 

15) мұнай-газ, мұнай-газ химиясы, көмір және уран өнеркәсібі мен атом 

энергиясының нормативтік құжаттарының тізбесін жасау және тарату; 

16) көмірсутек шикізатын, көмірді, уранды және мұнай өнімдерін өңдеу, 

жеткізу және олардың ішкі нарықтағы бағалары бойынша талдамалық 

материалдарды дайындау; 

17) мұнай-газ, мұнай-газ химиясы, көмір және уран өнеркәсібі мен атом 

энергиясы бойынша конференциялар мен семинарларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысу, көрмелерге қатысу; 

18) мұнай-газ, мұнай-газ химиясы, көмір және уран өнеркәсібі мен атом 

энергиясында тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізетін 

тауар өндірушілерінің және сервистік компаниялардың жұмысын 

мониторингілеу; 

19) мұнай-газ, мұнай-газ химиясы, көмір және уран өнеркәсібі мен атом 

энергиясының жобаларында қазақстандық қамтуды талдау, мониторингілеу 

және оның үлесін  арттыруға септесу; 

20) мұнай-газ, мұнай-газ химиясы, көмір және уран өнеркәсібі мен атом 

энергиясының қолданыстағы нормативтік базасы бойынша талдау жүргізу, іс-

шаралар мен ұсыныстарды әзірлеу; 
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21) қоршаған ортаны қорғау саласында талдау жүргізу және мұнай-газ, 

мұнай-газ химиясы, көмір және уран өнеркәсібі мен атом энергиясы саласында 

операцияларды жүргізу кезінде экологиялық мониторинг жүргізу; 

22) мемлекеттік стандарттарды, ұйымдардың стандарттарын, нормативтік 

құжаттарды, әдістемелік нұсқауларды, ұсыныстарды, сондай-ақ басшылыққа 

алынатын құжаттарды (технологиялық регламенттерді және мұнай-газ, мұнай-

газ химиясы, көмір және уран өнеркәсібі мен атом энергиясындағы және 

олармен іргелес салалардағы басқа да құжаттарды әзірлеуге қатысу. 

20. Қызметтің жекелеген түрлерін іске асыру үшін уәкілетті органдардың 

арнайы рұқсаты (лицензиясы) қажет болса, Қоғам қызметтің осы түрлерін 

белгіленген тәртіппен тиісті рұқсатты (лицензияны) алғаннан кейін ғана іске 

асырады. 

 

5.  ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ 

 

21.  Қоғамның Заңнамада көзделген барлық құқықтары мен міндеттері 

бар. 

22. Қоғам акционердің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие, және 

оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлкінің шегінде 

өзінің міндеттемелері бойынша жауапты болады. 

23. Акционер Қоғам міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және 

заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны 

шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.  

24. Қоғам өз атынан мәмілелерді (шарттарды, келісімшарттарды) жасаса 

алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді алуға, сотта 

талапкер және жауапкер болуға құқылы, сондай-ақ Заңнамаға қайшы келмейтін 

басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады.  

25. Қоғам зияткерлік меншік нысандарына айрықша құқықтардың иесі 

бола алады.  

26. Қоғам шығару, орналастыру, иелену мен өтеу шарттары мен тәртібі 

заңнамада белгіленетін бағалы қағаздарды шығара алады.  

27. Қоғам қолданыстағы Заңнамаға сәйкес қызметкерлерге еңбекақы 

төлеумен, материалдық-техникалық қамтамасыз етумен, әлеуметтік дамытумен, 

табысты үлестірумен, кадрларды іріктеумен және орналастырумен, кадрларды 

даярлау мен қайта даярлау бағдарламаларын іске асырумен байланысты 

мәселелерді өз бетімен шешеді. 

28. Қоғам Заңнамаға сәйкес, өз құзыреті шегінде халықаралық 

ынтымақтастықты жүзеге асырады. 

29. Қоғам белгіленген тәртіпте банктерде және Қазақстан 

Республикасының аумағында және одан тыс жерде орналасқан басқа да 

қаржылық ұйымдарда ұлттық, әрі шетел валютасында шоттарды ашуға, сондай-

ақ қолда бар уақытша бос ақшаны қаржы құралдарына орналастыруға құқылы. 

30. Қоғам заңнамаға сәйкес теңгеде және шетел валютасында қарыздар 

мен несиелерді алуға және пайдалануға құқылы.  
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31. Қоғамның Заңнамада және осы Жарғыда көзделген басқа да 

құқықтары мен басқа міндеттері болуы мүмкін.  

 

6. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ  

 

32.  Қоғам органдары мыналар болып табылады: 

1) Қоғамның жоғарғы органы – Акционерлердің жалпы жиналысы 

(барлық дауыс беретін акциялар бір акционерге тиесілі болған жағдайда – 

Жалғыз акционер); 

2) Қоғамның басқару органы – Директорлар кеңесі; 

3) Қоғамның атқарушы органы – Бас директор;  

4) Ішкі аудит қызметі. 

 

7. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ЖӘНЕ 

АКЦИЯЛАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ПАКЕТІН ИЕЛЕНУ МЕН 

ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫ БЕРІЛГЕН ТИІСТІ САЛАНЫҢ УӘКІЛЕТТІ 

ОРГАНЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ 

 

33. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына 

мәселелер жатқызылады: 

 1) Корпоративтiк басқару кодексiн, сондай-ақ оған енгiзiлетiн өзгерiстер 

мен толықтыруларды бекiту;  

 2) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның 

орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрiн өзгерту туралы шешiм 

қабылдау;  

 3) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, 

сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау; 

 4) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару 

туралы шешім қабылдау; 

 5) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне 

айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен 

тәртібін айқындау; 

        6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;  

        7) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 

жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 

қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;  

        8) Заңда көзделген жағдайлар туындағанда Қоғамның жай акциялары 

бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау; 

 9) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;  

 10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп 

процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін алу 

арқылы өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан 

шығуы туралы шешім қабылдау; 

 11) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның 
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акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық 

ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;  

 12) Қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың 

құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту;  

 13) Қоғамның мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасауы 

туралы шешім қабылдау, егер Қоғамның Директорлар кеңесі осындай шешімді 

қабылдай алмаған жағдайда;  

 14) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 

 15) Атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, 

Бас директорды сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату; 

 16) шешім қабылдау осы Жарғыда және (немесе) заңнамада 

Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге 

де мәселелер.  

34.  «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының  2011 

жылғы 01 наурыздағы Заңына сәйкес мына мәселелер бойынша шешімді 

мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісуімен тиісті саланың 

уәкілетті органы қабылдайды: 

1) Қоғамның жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу 

немесе оны жаңа редакцияда бекіту; 

2) Қоғамның жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту; 

3) жылдық қаржы есептiлiгiн бекiту және қоғамның есептi қаржы 

жылындағы таза табысын бөлу; 

4) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп 

пайызын құрайтын сомадағы активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін 

беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың 

қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

5) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, 

оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, 

сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу мөлшері мен 

шарттарын айқындау; 

6) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар 

кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою; 

Тиісті саланың уәкілетті органы заңнамада белгіленген басқа да 

өкілеттіктерді іске асырады. 

35.  Осы Жарғының 33-тармағының 1), 2), 12) тармақшаларында 

көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының 

шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті 

көпшілігімен қабылданады.  

Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша 

шешімдері, заңнамада және Жарғыда өзгеше белгіленбесе, дауыс беруге 

қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай 

көпшілік даусымен қабылданады.   

36. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау осы Жарғымен 

және заңнамамен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне 
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жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және 

Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.   

37. Осы Жарғының 34-тармағының 6) тармақшасында көзделген 

жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі 

қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез 

келген шешімінің күшін жоюға құқылы.  

 

8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫҢ ҚЫЗМЕТІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ, ОТЫРЫСЫН ШАҚЫРУ, ДАЙЫНДАУ, ӨТКІЗУ 

ЖӘНЕ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУЫНЫҢ ТӘРТІБІ 

 

38. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын 

өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен 

тыс болып табылады.  

39.  Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы 

аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс.  

Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда 

аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.  

40. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі 

шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:  

1) Директорлар кеңесінің;  

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады. 

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс 

жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және 

өткізуі мүмкін.  

Заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті 

түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.  

41. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:  

1) атқарушы орган;  

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;  

3) Директорлар кеңесі;  

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.  

Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы 

жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам 

көтереді.  

42. Акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналыс өткізілетіні туралы 

ақпарат оларға жазбаша хабарлама жолдау арқылы күнтізбелік отыз 

күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында жиналыс 

өткізілген күнге дейін күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға 

тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама 

бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге 

тиіс. 

43. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы 

хабарландыруда:  
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 1) атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері;  

 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;  

 3) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және 

орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер 

алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы 

жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;  

 4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар 

акционерлердің тізімі жасалған күн;  

 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;  

 6) Қоғам акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі болуға 

тиіс. 

44. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар 

кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты 

тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.  

45. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай 

толықтырулар туралы Қоғам акционерлеріне Акционерлердің жалпы жиналысы 

өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланса немесе егер 

олардың енгізілуіне Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын 

акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген жағдайда, 

Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленген 

ірі акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін. 

46. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы 

шешім қабылдаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін 

өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.  

47. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер 

бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер 

қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.  

48. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген 

мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.  

49. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса 

алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас 

тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.  

50. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда 

ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат: 

       1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;  

       2) білімі туралы мәліметтер;  

       3) Қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;  

       4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы 

мәліметтер;  

       4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де 

ақпарат болуға тиіс. 

51. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Директорлар 

кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе 
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енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне 

ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы 

немесе ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып 

табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер Директорлар кеңесінің 

мүшелігіне кандидат акционер не осы Жарғының 93-тармағында көрсетілген 

жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі 

қалыптастырылған күнгі Қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің 

иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс. 

52.  Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының материалдарында:  

 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;  

 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;  

 3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза 

табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл 

ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары; 

 4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының 

әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; 

 5) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы 

бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс. 

53. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері 

бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін атқарушы орган орналасқан 

жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға 

тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін 

оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс; құжаттар көшірмелерін жасауға 

және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар Қоғамға жүктеледі.  

54. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі заңнамаға, осы 

Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не 

Акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.  

55. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін (корпоративтік 

хатшы) келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркейді. Акционердің өкілі 

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің 

өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.  

56. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау 

кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.  

57. Акционерлердің жалпы жиналысы заңнамада белгіленген кворум 

болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.  

58. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және 

жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды 

қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте 

ашылмауы керек.  

59. Акционерлердің жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасын 

(төралқасын) және хатшысын сайлайды.  

60. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын 

(бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің 

жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы 
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мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал 

шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.  

61. Акционер жеке өзі немесе өз өкілі арқылы акционерлердің жалпы 

жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге 

құқылы. Акционердің өкілі заңнамаға сәйкес ресімделген сенімхаттың негізінде 

әрекет етеді. 

Заңнамаға немесе шартқа сәйкес сенімхатсыз акционердің атынан әрекет 

етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқылы тұлға үшін Акционерлердің 

жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге 

сенімхат талап етілмейді.  

62. Бас директор Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете 

алмайды. 

63. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы 

қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол 

бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға 

құқылы.  

64. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы 

бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер Акционерлердің жалпы 

жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша 

жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.  

65. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау 

туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Акционерлердің 

жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі 

күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.  

66. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер 

қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп 

жариялауға болады.  

67. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің 

жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және 

дұрыс болуы үшін жауап береді.  

68. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс 

беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің 

жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас 

дауыс берумен) бірге не Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы 

өткізілмей қолданылуы мүмкін.  

69. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай 

нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға 

жіберіледі (таратылады).  

70. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал 

ету мақсатымен Қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген 

акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.  

71. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:   

        1) атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері;  

        2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;  
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        3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;  

        4) Акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не 

акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс 

берілетін дауыстар есептелетін күн;  

        5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;  

        6) егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар 

кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын 

кандидаттардың есімдері;  

        7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;  

        8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе 

бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен 

білдірілген нұсқалары;  

        9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді 

толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс. 

72. Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген 

дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы 

қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.  

73. Егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде 

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай 

дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген 

дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.  Егер акционерлердің жалпы 

жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде 

толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау 

белгіленген күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан 

ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы 

хаттамада көрсетіледі. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын 

жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы 

жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені 

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі 

мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды. 

74. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру: 

 1) заңнамада көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар 

бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;  

        2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс 

беруді;  

        3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір 

адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері 

бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» қағидаты 

бойынша жүзеге асырылады.  

  

75. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде 

дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін 

толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат 

арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар 
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Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.  

76. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында 

дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге 

арналған бюллетеньдер (бұдан әрі- қатысып жасырын дауыс беруге арналған 

бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген 

мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге 

арналған бюллетеньде:  

       1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның 

рет нөмірі;  

        2) мәселелер бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген 

сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Қоғамның органына әрбір 

кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;  

        3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс. 

77. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі 

акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген 

жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған 

бюллетеньге қол қоймайды.  

78. Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша 

дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген 

дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы 

қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.  

79. Дауыс беру қорытындылары бойынша Акционерлердің жалпы 

жиналысының хатшысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, 

оған қол қояды.  

80. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі 

болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы хаттамаға 

тиісті жазба енгізуге міндетті.  

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол 

қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін 

толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның 

негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғам 

мұрағатына сақтауға тапсырылады.  

81. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы 

жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.  

82. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген 

жалпы жиналысының барысында жария етіледі.  

83. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары 

акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 

күнтізбелік он бес күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында 

жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы 

хабарланады.  

84. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс 

жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.  

85. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында: 
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        1) атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері;  

        2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және 

орны;  

        3) Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс 

беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;  

        4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;  

        5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;  

        6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;  

        7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және 

хатшысы;  

        8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген 

сөздері;  

        9) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге 

қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;  

        10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру 

қорытындылары;  

        11) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер 

көрсетіледі. 

86. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Қоғам мөрімен 

куәландырылады және оған:  

       1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) 

мен хатшысы; 

       2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызын 

иеленетін және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол 

қоюға тиіс. 

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қою мүмкіндігі болмаған 

жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі не заңнамаға немесе 

шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның 

мүддесін білдіруге құқығы бар адам хаттамаға қол қояды. 

87. Осы Жарғының 86-тармағында аталған адамдардың біреуі 

хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне 

жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол 

хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.  

88. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру 

қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс 

беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және 

хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге 

тігіледі. Аталған құжаттар Қоғамда сақталады және танысу үшін акционерлерге 

кез келген уақытта беріледі. Акционердің талап етуі бойынша оған 

Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.  

89. Қоғамның дауыс беретін барлық акциялары жалғыз акционерге 

тиесілі болған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. 

Заңнамада және Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне 

жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара 
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қабылдайды және жазбаша түрде ресімделуге тиіс. 

90. Егер осы Жарғының 89-тармағында көзделген жағдайларда 

Қоғамның жалғыз акционері немесе барлық дауыс беретін акцияларын 

иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, заңнамада және Жарғыда 

Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер 

бойынша шешімдерді заңнамаға және заңды тұлғаның – Қоғам акционерінің 

Жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы 

бар органы, лауазымды адамдары немесе қызметкерлері қабылдайды.  

 

9. ҚОҒАМ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ 

ОНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ 

 

91. Заңда және (немесе) осы Жарғыда Акционерлердің жалпы 

жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді 

қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімдері осы Жарғыда белгіленген 

тәртіппен қабылданады.  

92. Директорлар кеңесi мүшелерiнiң саны кемiнде үш адам болуға тиiс. 

Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар 

болуға тиіс. 

93. Директорлар кеңесiнiң мүшелерi акционерлер – жеке адамдар,  

Директорлар кеңесiне акционерлердiң өкiлдерi ретiнде сайлауға ұсынылған 

(ұсыным берiлген) адамдар, қоғамның акционері болып табылмайтын және 

директорлар кеңесiне акционердiң өкiлi ретiнде сайлауға ұсынылмаған 

(ұсыным берiлмеген) жеке адамдар арасынан сайланады. Директорлар кеңесiнiң 

құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар заңнамада және (немесе) 

Жарғыда белгiленедi. 

94. Бас директор Директорлар кеңесiнiң төрағасы болып сайлана алмайды. 

95. Директорлар кеңесінің құрамына осы Жарғының 93-тармағында 

көрсетілген адамдармен қатар лауазым бойынша Бас директор кіреді. 

96. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер 

заңнамада өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.  

97. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесін 

сайлау өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған мезетте 

аяқталады. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық 

немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға 

құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері 

Акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 

тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады. 

98. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша 

мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама 

негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің 

өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап 

тоқтатылады. 
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99. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын 

тоқтатылып, Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жаңа 

мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар 

кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.  

100. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып мынадай тұлғалар 

сайланбайды: 

1) заңнамада белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған 

соттылығы бар тұлға; 

2) бұрын белгіленген тәртіппен мәжбүрлі түрде тарату, акцияларын 

мәжбүрлі түрде сатып алу, тоқтату немесе банкрот ретінде тану туралы шешім 

қабылданғанға дейін кемінде бір жыл бұрынғы кезең ішінде осындай заңды 

тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма 

төрағасы), басшының орынбасары, бас есепшісі болған тұлғалар. Бұл талап 

белгіленген тәртіппен мәжбүрлі түрде тарату, акцияларын мәжбүрлі түрде 

сатып алу, тоқтату немесе банкрот ретінде тану туралы шешім қабылданған 

күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады; 

3) сотпен жеке меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе 

коммерциялық және өзге ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыс 

жасауда кінәлі деп танылған, сондай-ақ аталған қылмысты жасағаны үшін 

ақталмайтын негіздерде қылмыстық жауапкершіліктен босатылған тұлға. Бұл 

талап соттылық белгіленген тәртіппен өтелген немесе алынған күннен не 

қылмыстық жауапкершіліктен босатылған күннен бастап бес жыл ішінде 

қолданылады; 

4) заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға 

бөгет болатын өзге қасиеттерге ие тұлға. 

101. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер 

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:  

       1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму 

стратегиясын айқындау немесе заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда 

Қоғамның даму жоспарын бекіту; 

        2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын 

шақыру туралы шешім қабылдау;  

       3) жарияланған акциялардың саны шегiнде акцияларды орналастыру 

(өткiзу) туралы, оның iшiнде орналастырылатын (өткiзiлетiн) акциялардың 

саны, оларды орналастыру (өткiзу) тәсiлi мен бағасы туралы шешiм қабылдау;  

        4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы 

қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 

       5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту; 

   6 ) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның соңғы қаржы 

жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына 

шаққандағы бір жыл үшін берілетін дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстар 

беру; 

   7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару 

талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау; 
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   8) Бас директор мен Бас директор орынбасарларының лауазымдық 

жалақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу 

талаптарын айқындау, жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын беру кезінде 

сауықтыруға жәрдемақы төлеу мен материалдық көмек көрсету талаптарын 

айқындау;  

   9) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, 

оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату,  

   10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, оның құзыреті мен 

функцияларын, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мен 

сыйлықақы төлеу шарттары мен олардың мөлшерін айқындау, Ішкі аудит 

қызметінің қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптарын бекіту, оларға 

тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау, Ішкі аудит қызметі туралы 

ережені және Ішкі аудит қызметінің сәйкес жылға арналған жұмыс жоспарын 

бекіту;  

   11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін 

айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік 

хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын 

айқындау, Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту; 

   12 ) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ 

Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып 

табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының 

қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;  

  13 ) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін 

ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар 

қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы 

қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;  

  14) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру туралы шешімдер 

қабылдау, оларды құру мен жұмыс тәртібін, құрамдарын, қызметі мен 

өкілеттіктерін айқындау, олар туралы ережелерді бекіту;  

  15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы 

шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;  

  16) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да 

көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерiн) сатып алу немесе 

иелігінен шығару туралы шешімдер қабылдау;  

  17) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан 

да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің 

(қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет 

мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;  

  18) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он 

және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;  

  19) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 

қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты 

айқындау;  
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  20) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу 

туралы шешімдер қабылдау;  

 21) филиалдар мен өкілдіктердің санын ескере отырып, Қоғамның 

ұйымдық құрылымын, сондай-ақ штаттық санын бекіту; 

 22) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп 

пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) 

арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне 

қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) 

құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;  

  23) Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне 

жатпайтын өзге мәселелер. 

102. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған 

мәселелерді Бас директордың шешуіне беруге болмайды. 

103. Жарғыға сәйкес Бас директордың құзыретіне жатқызылған 

мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ 

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер 

қабылдауға құқығы жоқ.  

104. Директорлар кеңесі: 

 1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз 

пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан 

кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде 

қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға; 

       2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін 

бақылауды жүзеге асыруға тиіс. 

 

10. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ, 

ОТЫРЫСЫН ШАҚЫРУ, ДАЙЫНДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ШЕШІМ 

ҚАБЫЛДАУЫНЫҢ ТӘРТІБІ 

 

105. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша 

Директорлар кеңесі өз міндеттерін орындаған кезеңінде оларға сыйақылар 

төленуі және (немесе) Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын 

орындаумен байланысты шығыстар өтелуі мүмкін. Осындай сыйақылар мен 

өтемақылардың мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен 

белгіленеді.  

106. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің қалған 

мүшелерін сайлаумен бір мезгілде Акционерлердің жалпы жиналысының 

шешімімен сайланады.  

107. Директорлар кеңесінің төрағасы заңнамада және Жарғыда 

белгіленген тәртіппен: 

1) Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастырады және 

қамтамасыз етеді, оның ішінде Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады 

және оларда төрағалық етеді, Директорлар кеңесі отырыстарының 

хаттамаларын жүргізуді ұйымдастырады; 
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2)  Қоғам атынан Бас директормен, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен 

қызметкерлерімен Директорлар  кеңесінің шешіміне  сәйкес  лауазымдық  

жалақысының  мөлшерін  белгілей  отырып еңбек  шартын,  материалдық  

жауапкершілік  туралы  шарт  пен  өзге  де шарттарды  жасайды.   

3) Заңнамада, осы Жарғыда, Қоғамның ішкі құжаттарында бекітілген 

тапсырмаларды және функцияларды іске асыру мақсатында Бас директорға 

тапсырмалар береді; 

4)  Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшының тапсырмалар мен 

функцияларды тиісті түрде іске асыруы мақсатында оларға тапсырмалар береді; 

5) заңнамаға,  Жарғыға  және  Қоғамның  ішкі  нормативтік құжаттарына 

сәйкес өзге де функцияларын жүзеге асырады.  

108. Директорлар  кеңесінің  төрағасы  болмаған  жағдайда,  оның 

функцияларын Директорлар  кеңесінің шешімі бойынша отырысқа қатысқан 

Директорлар  кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.  

109. Директорлар  кеңесінің  отырысы  Директорлар  кеңесі  өзінің 

өкілеттік  мерзімі  басталған  кезден  бастап  ұтымдылық,  тиімділік  және 

тұрақтылық  қағидатына  негізделе отырып жыл  сайын  бекітетін жұмыс 

жоспарына сәйкес  өткізіледі.  Бұл  ретте  Директорлар  кеңесінің  отырыстары  

тоқсанына кем дегенде бір рет өткізіледі. Қажет болған жағдайда Директорлар 

кеңесінің жоспардан тыс отырыстарын өткізуге рұқсат етіледі.  

110. Директорлар  кеңесінің  жұмыс  жоспары  Директорлар  кеңесі 

мүшелерінің,  Бас директордың, сондай-ақ Директорлар кеңесі жұмысының 

қалыптасқан тәжірибесінің  негізінде  заңнама  талаптарын  есепке  ала  отырып  

жасалады. Қажет  болуына  қарай  Директорлар  кеңесінің  жұмыс  жоспары  

нақтылауға (түзетуге) жатады.  

Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын жасауға Корпоративтік хатшы 

жауапты болып табылады.  

111. Директорлар  кеңесінің  жоспарлы  отырыстарының  күн  тәртібіне 

Директорлар  кеңесінің  жұмыс  жоспарында  көзделетін  мәселелер  және 

акционерлердің,  Төрағаның  және  Директорлар  кеңесі  мүшелерінің, Бас 

директордың  (оның  Директорлар  кеңесінің  отырысын  шақыруға 

бастамашылық  жасаған  жағдайда),  Ішкі  аудит  қызметі  басшысының, 

Қоғамның  аудитін жүзеге  асырушы  аудиторлық  ұйымның  қарауға  ұсынған 

қосымша материалдары да кіргізілуі мүмкін.  

112. Директорлар кеңесiнiң отырысы оның Төрағасының немесе Бас 

директорының бастамасы бойынша, не: 

 1) Директорлар кеңесiнiң кез келген мүшесiнiң; 

 2) Қоғамның Ішкi аудит қызметiнiң; 

 3) Қоғамға аудиттi жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның; 

 4) iрi акционердiң талап етуi бойынша шақырылуы мүмкiн. 

113. Директорлар кеңесiнiң отырысын шақыру туралы талап Директорлар 

кеңесiнiң Төрағасына Директорлар кеңесi отырысының ұсынылатын күн тәртiбi 

бар тиiстi жазбаша хабар жiберу арқылы қойылады. 

Директорлар кеңесiнiң Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан 



21 
 

 

жағдайда, бастамашы аталған талаппен Бас директорға жүгiнуге құқылы, ол 

Директорлар кеңесiнiң отырысын шақыруға мiндеттi. 

Директорлар кеңесiнiң отырысын Директорлар кеңесiнiң Төрағасы 

немесе Бас директор шақыру туралы талап келiп түскен күннен бастап 

күнтізбелік он күннен кешiктiрмей шақыруға тиiс. 

Директорлар кеңесiнiң отырысы аталған талапты қойған адамды мiндеттi 

түрде шақыра отырып өткiзiледi. 

114. Директорлар  кеңесiнiң  жұмыс  жоспарына, сондай-ақ нақты 

отырыстың күн тәртібіне сәйкес,  мәселені дайындауға  жауапты  адам  

анықталады.  Осындай тұлға ретінде әрі Директорлар  кеңесінің  мүшесі, әрі Бас 

директор бола алады.   

115. Директорлар  кеңесінің  отырысына  материалдарды  ұсынуды 

корпоративтік хатшы жүзеге асырады. Бұл материалдар:  

1) Бас директор (егер ол отырысты шақыруға бастамашылық етуші болса)  

қол  қойған,  шешім  қабылдау  қажеттілігі  негізделген түсіндірме  жазбаны  

немесе  осы  Жарғының  112-тармағында  көзделген тұлғалар талабының  

көшірмесін,  және  қарастырылатын  мәселе бойынша шешімнің жобасын;  

2)  егер Директорлар  кеңесінің  қарауына  оны  бекіту  туралы мәселе 

шығарылатын болса, ішкі нормативтік құжаттың жобасын;  

3)  қаржы  ресурстарын  тарту  және  бөлу  мәселелері  бойынша  –  

шешім қабылдау үшін ұсыныстармен бірге Қоғамның қаржы-экономикалық 

қызметін ұйымдастыруға жаапты тиісті құрылымдық бөлімшенің (лауазымды 

тұлғаның) сараптамалық қорытындысын;  

4)  әрбір қаралатын мәселе бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 

қорытындысын; 

5) қажет  болған  жағдайда  таныстыру  рәсімдерін,  нақты  мәселе 

бойынша отырысқа шақырылған адамдардың тізімін қамтиды. 

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле 

жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле 

туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен 

талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы 

мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (заңнамада көзделген жағдайда) 

қамтылуға тиіс. 

116. Күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдар мыналарды қамтитын 

шешімнің жобасымен бірге ұсынылады: 

1) мәселенің  қысқа мәнін көрсететін Директорлар  кеңесі  отырысының  

күн  тәртібіндегі мәселенің атауы;  

2)  шешім  қабылдаудың  мақсатына  және  заңнаманың  және/немесе 

Жарғының нормасына және/немесе шешім солардың негізінде немесе оларды 

іске асыру мақсатында қабылданатын Қоғамның басқа ішкі нормативтік 

құжатына сілтеме жасалған шешімнің кіріспесі;  

3) мәселе бойынша шешім;  

4)  егер  қабылданған  шешім  қосымша  бір  жолғы шаралар қабылдауды 

қажет ететін болса, қабылданған шешімнен туындайтын шараларды қабылдау 
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жөніндегі тапсырмалар;  

5)  қажет  болған  жағдайда  қабылданған  шешімді  қолданысқа  енгізу 

мерзімі. 

Шешімнің жобасы Директорлар  кеңесінің  заңнамада және Жарғыда  

белгіленген  оның  құзыретінің  мәселелері  бойынша ғана шешім қабылдауды 

көздеуге тиіс.  

117. Түсіндірме  жазбаға  сұрақты  дайындаған  құрылымдық бөлімшенің  

басшысы  және  осы  құрылымдық  бөлімшеге жетекшілік  ететін  Бас 

директордың орынбасары  бұрыштама  қояды және Бас директор қол қояды.   

118. Директорлар  кеңесінің  шешімдерінің  жобасына  сұрақты 

дайындаған  құрылымдық  бөлімшенің  басшысы,  осы құрылымдық бөлімшеге  

жетекшілік ететін  Бас директордың орынбасары  мен Бас директор бұрыштама  

қояды.  Бұдан  басқа,  Директорлар кеңесінің  шешімінің  жобасына Қоғамның  

қызметін  құқықтық  қамтамасыз  етуге жауапты  құрылымдық  бөлімшенің  

басшысы  шешім жобасының  заңнама талаптарына  сәйкес келуі затына  

бұрыштама қояды.  

119. Корпоративтік  хатшы  сырттай  дауыс  беру  үшін  бюллетеньдерді 

(Директорлар  кеңесінің  сырттай  отырысы  болған  жағдайда)  немесе 

хаттаманың  жобасын  (Директорлар  кеңесінің  қатысып  өткізген  отырысы 

болған  жағдайда)  дайындайды  және  материалдармен  және  алдағы  болатын 

отырыс  туралы  хабарландырумен  бірге  Директорлар  кеңесінің  барлық 

мүшелеріне  электрондық  байланыс  арқылы  Директорлар  кеңесінің мүшелері  

ұсынған  электрондық  мекенжайларға жібереді. Алдағы отырыс туралы 

хабарламаларды және сырттай дауыс беру бюллетендерін қағаз нұсқада да 

міндетті түрде жіберіледі.  

120. Отырыстың күн  тәртібінің мәселесі бойынша материалдар қоса 

берілген Директорлар  кеңесінің  отырысын  өткізу  туралы  жазбаша 

хабарлама, әдетте, Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өтетін күнге 

дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірмей жіберілуі тиіс.  

  Директорлар  кеңесі  төрағасының  немесе  Бас директордың шешімі 

бойынша материалдармен қоса хабарландыру Директорлар кеңесінің 

мүшелеріне  белгіленген  мерзімнен  кешірек,  бірақ  Директорлар  кеңесінің 

отырысы өтетін күнге дейін күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірмей жіберілуі 

мүмкін.    

  Айрықша  жағдайларда  Директорлар  кеңесі  төрағасының  шешімі 

бойынша материалдар отырыс өтетін күнге дейін 1 (бір) жұмыс күні қалғанда 

жіберілуі мүмкін.  

121. Осы  Жарғыда  көзделген  мәселені  дайындау  тәртібі  бұзылған 

жағдайда, Директорлар  кеңесінің  Төрағасының шешімімен  мәселе  қараудан 

алынып тасталуы мүмкін.   

122. Директорлар  кеңесінің  мүшесі  корпоративтік  хатшы  арқылы 

Қоғамнан  қосымша  құжаттарды,  ақпаратты  немесе  Директорлар  кеңесі 

отырысының күн  тәртібіне  енгізілген  мәселенің  мәні  бойынша  түсіндірмені  

сұратуға құқылы.  Осындай  құжаттар  (ақпарат,  түсіндірмелер)  отырысты  
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өткізгенге дейін,  сондай-ақ  отырысты  өткізу барысында, оның  ішінде 

жазбаша немесе ауызша жауап және түсіндірме түрінде ұсынылуы мүмкін.   

123. Күн  тәртібіне өзгерістерді және/немесе қосымша мәселелерді енгізу 

отырысты  өткізу  үшін  кворум  болған  жағдайда  Директорлар  кеңесінің 

отырысының өзінде, Директорлар кеңесінің мүшелерінің отырысындағы 

барлық қатысушылар осындай өзгеріспен келіскен жағдайда мүмкін болады.    

124. Директорлар  кеңесінің  сырттай  отырысының  күн  тәртібіне өзгеріс  

енгізу, қосымша мәселелердің енгізілуін қоспағанда, сырттай  дауыс  беру  үшін  

бюллетеньдерді жібергеннен кейін Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  

сырттай  дауыс  беру  үшін  жаңа бюллетеньдерді  қоса  беру  арқылы  күн  

тәртібіне  өзгеріс  енгізудің  себебі туралы  хабарландыру  жіберу  арқылы 

Директорлар  кеңесінің  отырысын шақыруға  бастамашының  шешімі  

бойынша  қол  қойылған  бюллетеньдерді берудің белгіленген  күніне дейін 

мүмкін  болады. Бұл  ретте  сырттай  дауыс беру  үшін  ұсынылған  

бюллетеньдердің  түпнұсқасы  оған  қол  қойған Директорлар кеңесінің 

мүшесіне қайтарылып беріледі.    

125. Күн  тәртібінің  барлық  мәселелерінде  қаралатын  мәселенің 

мазмұны  туралы  бір  жақты  қорытынды  жасауға  мүмкіндік беретін  нақты 

тұжырымдама болуға тиіс.   

126. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына 

қатысуға  міндетті,  олай болмаған  жағдайда  Директорлар  кеңесінің  мүшесі 

Бас директорды Директорлар  кеңесінің  отырысына  қатыса  алмайтындығы  

туралы  алдын ала хабардар етуге міндетті.  

127. Егер  Директорлар  кеңесінің  мүшесі  отырысқа  келе  алмайтын 

жағдайда,  ол  Директорлар  кеңесіне  қаралатын  мәселелер  бойынша  өзінің 

жазбаша  пікірін  ұсынуға  құқылы.  

128. Жазбаша  пікір  кворумды  құптау  кезінде және  отырыстың  күн  

тәртібіндегі  мәселелер  бойынша  дауыс  беру  (дауыс берудің аралас нысаны) 

қорытындысын шығару кезінде ескеріледі.    

Директорлар  кеңесінің  мүшесі  жазбаша  пікірді  Корпоративтік хатшыға 

Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін ұсынуға тиіс.  

129. Егер Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірінің көшірмесі 

Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  отырысқа  ұсынған  материалдарға 

қосылмаған болса, онда Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші 

немесе  Корпоративтік  хатшы Директорлар  кеңесінің  отырысына  қатыспаған 

Директорлар кеңесінің мүшесінің жазбаша пікірін осы пікір ұсынылған күн  

тәртібінің  мәселесі  бойынша  дауыс  беру  басталғанға  дейін  жариялауға 

міндетті.  

130. Егер бұрын жазбаша пікірін жіберген  Директорлар  кеңесінің 

мүшесі аралас дауыс беру қолданылатын Директорлар кеңесінің отырысына 

қатысуға және дауыс беруге  келген  жағдайда, оның жазбаша пікірі 

Директорлар кеңесінің отырысының кворумын анықтағанда және күн тәртібі 

бойынша дауыс санау кезінде есепке алынбайды.    

131. Директорлар  кеңесінің  төрағасы  немесе  Директорлар  кеңесінің 
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отырысында төрағалық етуші адам осы Жарғының 135-тармағында көзделген 

кворум болған жағдайда жарияланған мерзімде ашады.   

132. Кворум болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе 

Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін адам Директорлар 

кеңесінің отырысы өткізілетін жаңа күнді және/немесе уақытты белгілейді, 

және Корпоративтік хатшы ол туралы отырысқа қатыспаған Директорлар 

кеңесінің мүшелеріне және шақырылған тұлғаларға дереу хабарлайды.  

Сырттай отырыс өткізілген жағдайда кворумның  болмауы  корпоративтік  

хатшы  қол  қоятын кворумның  болмауы  туралы  хаттамада  жазылады.  

Кворумның  болмауына  сырттай отырыста қаралмаған мәселелердің 

Директорлар  кеңесінің қарауына қайта шығарылуына белгіленген тәртіпте 

қайтадан бастамашылық жасау керек.  

133. Директорлар  кеңесінің  отырысына мәселені талқылау  үшін  

қатысулары қажет  болатын  басқа  адамдар  шақырылуы  мүмкін. Шақырылған 

адамдардың тізімі хаттамаға жазылады.   

134. Қажет  болған жағдайда Директорлар  кеңесінің  отырысы  немесе 

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселені қарастыру 

Директорлар  кеңесінің  барлық  қатысып  отырған  мүшелерінің  келісімімен 

кейінге қалдырылуы (басқа мерзімге ауыстырылуы) мүмкін.   

Директорлар  кеңесі  тек  қана Директорлар  кеңесінің  мүшелері  ғана 

қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға 

құқылы.    

135. Директорлар  кеңесінің  отырысын  өткізу  үшін  кворум  

Директорлар  кеңесі  мүшелері  санының  жартысынан  кем  болмайды  және 

Директорлар  кеңесінің  қатыспаған  мүшелерін  есепке ала отырып 

айқындалуы мүмкін.  

136. Егер  Директорлар  кеңесі  мүшелерінің  жалпы  саны  осы 

Жарғының  135-тармағында  белгіленген  кворумға  қол  жеткізу  үшін 

жеткіліксіз  болған  жағдайда,  Директорлар  кеңесі  Директорлар  кеңесінің 

жаңа  мүшелерін сайлау  туралы  мәселені  Акционерлердің  жалпы  

жиналысының  қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған 

мүшелері мұндай мәселені Акционерлердің  жалпы  жиналысының  қарауына  

шығару  туралы  ғана шешімді қабылдауға құқылы.  

137. Директорлар  кеңесінің  әрбір  мүшесінің  бір  даусы  болады. 

Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңнамада және осы Жарғыда өзгеше 

көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан  (сырттай дауыс беру 

жағдайында  дауыс  беретін)  мүшелерінің  жай  көпшілік  даусымен  

қабылданады. Директорлар  кеңесінің  мүшесінің  дауыс  беру  құқығын  басқа 

тұлғаға,  соның  ішінде  Директорлар  кеңесінің  басқа  мүшесіне  табыстауға 

рұқсат етілмейді.  

Дауыстар  саны  тең  болған  кезде  Директорлар  кеңесі  төрағасының 

немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның даусы 

шешуші дауыс болады.  

138. Егер  Директорлар  кеңесі  оның жасалуында  Қоғамның  мүдделілігі 
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бар мәміле бойынша  шешім  қабылдауға  тиіс  болса,  шешім  қабылдау  үшін  

қажет дауыстар саны заңнама бойынша мұндай мәмілеге мүдделі емес 

Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде екі даусын құрауға тиіс. Қоғамның 

мүдделілігі бар  мәмілені  жасауы  туралы  шешім  мәміленің  жасалуына  

мүдделі емес Директорлар  кеңесі  мүшелерінің  жай  көпшілік  даусымен  

қабылданады. Егер, мұндай мәмілені жасау туралы шешім қабылдау үшін 

қажет дауыстар саны  жеткіліксіз  болса,  оны  жасау  туралы шешімді  

Акционерлердің  жалпы жиналысы қабылдайды.  

Директорлар  кеңесінің  қарауына  шығарылған  мәселе  бойынша 

мүдделілік  танытатын  Директорлар  кеңесінің  мүшесі  осы  мәселе  бойынша 

талқылауға  және  дауыс  беруге  қатыспайды,  бұл  туралы  Директорлар 

кеңесінің отырысының хаттамасына тиісті жазба жасалады.  

139. Дауыстарды  санауды  және  дауыс  беру  қорытындысын шығаруды 

корпоративтік хатшы жүзеге асырады.  

140. Директорлар  кеңесінің  отырысында  дауыс  берудің  мынадай 

нысандары қолданылады:  

1) қатысу тәртібімен;  

2) сырттай;  

3) аралас.  

Бұл ретте Қоғам қызметінің аса маңызды, басты, стратегиялық мәселелері  

жөніндегі  шешімді  қарау  және  қабылдау , әдетте, Директорлар  кеңесінің  

отырыстарында  қатысып дауыс  беру нысанында жүзеге асырылады.  

141. Директорлар  кеңесі  отырысының  күн  тәртібін,  Директорлар 

кеңесінің отырысын өткізу  орны мен мерзімін,  сондай-ақ дауыс беру нысанын 

Директорлар  кеңесінің отырысын шақырудың бастамашысы белгілейді.  Бұл  

ретте Бас директор бастамашылық жасаған Директорлар кеңесінің отырысын 

өткізу орны және  мерзімі Директорлар  кеңесінің  төрағасымен  алдын  ала,  

соның  ішінде ауызша тәртіпте келісіледі.    

142. Директорлар  кеңесінің  отырысын  белгіленген  мерзімде  және 

белгіленген  орында  өткізуге  тосқауыл  болатын жағдайлар  туындаған  кезде, 

Директорлар  кеңесінің  төрағасы  отырысты  өткізуге  дейін  1  (бір)  күннен 

кешіктірмей оны өткізу мерзімі мен орнын өзгерту туралы шешім қабылдауға 

құқылы.  Осындай  шешім  Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  және 

шақырылған  адамдарға  алда  болатын  Директорлар  кеңесінің  отырысы 

туралы хабарлама сияқты тәртіпте жеткізіледі.  

143. Сырттай  дауыс  беру  рәсімін пайдаланған  жағдайда  хабарламаға 

және  күн  тәртібіндегі  мәселелер  бойынша  материалдарға сырттай дауыс 

беруге арналған бюллетень қоса тіркеледі.   

144. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:  

       1) атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері;  

       2) Директорлар кеңесінің мүшесі туралы мәліметтер; 

3) отырысты шақыру іске асырған тұлға (орган); 

       4) бюллетень Директорлар кеңесінің мүшесіне жолданған күн;  
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       5) сырттай  дауыс  беруге  арналған  бюллетеньдерді  берудің  нақты күні 

және дауыстар есептелетін күн;  

       6) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;  

       7) дауыс берілетін мәселелер бойынша шешімдердің тұжырымдамасы;  

       8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе 

бойынша (осы мәселе бойынша шешімнің әрбір тармағы бойынша) дауыс 

берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген 

нұсқалары;  

       9) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) 

тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс. 

Сырттай дауыс беруге бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол 

қоюға тиіс. 

145. Сырттай дауыс беруге арналған  толтырылған  бюллетеньді  

Директорлар кеңесінің  мүшелері  түпнұсқасы  түрінде  немесе  электрондық  

сканерден өткізілген  түрінде (құжаттың электрондық нұсқасы) корпоративтік  

хатшыға  беруі  мүмкін. Егер  дауыс  беруге арналған  бюллетень  бірнеше  

беттен  тұратын  болса,  Директорлар кеңесі мүшесінің қолы әр бетте болуға 

тиіс.   

146. Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  сырттай  дауыс  беру  үшін  

бюллетеньдерді  жіберу  кезінде  корпоративтік  хатшы  олардың  дұрыс  және 

біркелкі жасалғандығын өз қолымен куәландырады.   

147. Егер  Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс  беруге арналған  

толтырылған  бюллетеньді  корпоративтік хатшының қолын қоймай берген 

жағдайда (электрондық байланыс арқылы), корпоративтік хатшы бюллетеньнің 

жасалу сәйкестігін тексереді және оны өз қолымен куәландырады.  

148. Дауыстарды  есептеу  кезінде  Директорлар  кеңесінің  мүшесі 

бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталатын, және дауыс берудің 

мүмкін болатын нұсқаларының біреуі ғана белгіленетін  мәселелер бойынша 

дауыстар  есепке  алынады.   

149. Егер  Директорлар  кеңесінің  мүшесі  күн  тәртібіндегі  мәселе 

бойынша  шешім  қабылдаудан  қалыс қалған  жағдайда  немесе  дауыс  беруге 

қойылған  мәселе  бойынша  шешім  қабылдауға  қарсы  дауыс  берсе, 

Директорлар кеңесінің осы мүшесі Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен 

өтетін  отырысы  өткеннен  кейін  үш  тәуліктің  ішінде  жазбаша  түрде  ерекше 

пікірін ұсына алады. Сырттай дауыс беру кезінде, Директорлар кеңесінің осы 

мүшесі қол қойған ерекше пікір сырттай дауыс беруге арналған  бюллетеньмен  

қоса  тіркеледі.   

150. Сырттай  дауыс  беру  арқылы  шешім белгіленген  мерзімде алынған  

бюллетеньдерде  кворум  болған  жағдайда  қабылданған  болып танылады.  

151. Директорлар  кеңесінің  сырттай  отырысының  шешімін 

Корпоративтік  хатшы  мемлекеттік  және/немесе  орыс  тілдерінде  жазбаша 

түрде  ресімдейді,  ол  отырыс  өткен  күннен  бастап  үш  күннен  кешіктірмей 

Қоғамның мөрімен бекітілуге, оның және Директорлар кеңесінің төрағасының 

немесе  отырыста  төрағалық  етуші  тұлғаның  қолы  қойылуға  тиіс және онда:  
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1) атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері;   

2)  сырттай отырыстың шешімін ресімдеу күні мен орны;  

3)  отырысты  шақыруды  жүзеге  асырушы  тұлға  (орган);  

4)  Директорлар кеңесінің мүшелеріне бюллетеньдер жіберілген күн;  

5)  сырттай  дауыс  беруге  арналған  бюллетеньдерді  берудің  нақты күні 

және дауыстар есептелетін күн;  

6)  белгіленген мерзімде бюллетеньді беретін Директорлар кеңесінің 

мүшелері туралы мәліметтер;  

7)  белгіленген  мерзімде  бюллетеньді  бермеген  Директорлар кеңесінің 

мүшелері туралы мәліметтер;  

8)  шешім қабылдау үшін кворумның болуы/жоқтығы туралы жазба;  

9)  отырыстың күн тәртібі;  

10)  күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша қабылданған шешімдер;  

11)  дауыс  беруге  қойылған  мәселелер,  және  олар  бойынша (шешімнің 

әрбір тармағы бойынша) Директорлар  кеңесі  отырысының  күн  тәртібіндегі  

әрбір  мәселе  бойынша (шешімнің әрбір тармағы бойынша) Директорлар  

кеңесінің  әрбір  мүшесінің  дауыс  беруінің  нәтижесін  көрсетумен дауыс 

берудің қорытындысы;   

12)  қажет  болған  жағдайда  қабылданған  шешім  қолданысқа енгізілетін 

мерзім;  

13)  өзге де мәліметтер болуға тиіс. 

Бұл ретте Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешіміне оның 

негізінде  сырттай  дауыс  беру  арқылы  шешім  қабылданған  Директорлар 

кеңесі мүшелерінің бірге тігілген бюллетеньдері қоса тіркеледі.  

152. Шешім  ресімделген  күннен  бастап  жиырма  күннің  ішінде ол 

соның негізінде осы  шешім  қабылданған бюллетеньдердің көшірмесін қоса 

тіркеумен Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  жіберілуге тиіс.   

153. Қатысу  тәртібімен  өткен отырыста  қабылданған  Директорлар  

кеңесінің  шешімдерін  Корпоративтік  хатшы  мемлекеттік және/немесе  орыс  

тілдерінде  хаттама  түрінде  ресімдейді,  ол  отырыс  өткен күннен  бастап  үш  

күннен  кешіктірмей  Қоғамның  мөрімен  бекітілуге, және оған Директорлар  

кеңесінің  төрағасының  немесе  отырыста  төрағалық  еткен адамның, және 

Корпоративтік хатшының қолдары қойылуға тиіс және онда:   

1) атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері;  

2)  отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;  

3)  Директорлар  кеңесінің  отырысына  қатысқан  және  қатыспаған 

Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтер;   

4)  күн  тәртібінің  мәселесінің  мәні  бойынша  жазбаша пікірлерді  

ұсынған Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтер;  

5)  шешімдерді қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы 

мәліметтер;  

6)  Директорлар кеңесінің отырысына шақырылған тұлғалар туралы 

мәліметтер;  

7)  отырыстың күн тәртібі;  
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8)  дауыс  беруге  қойылған  мәселелер,  және  Директорлар кеңесі 

отырысының күн тәртібіндегі  әрбір  мәселе  бойынша Директорлар кеңесінің 

әрбір мүшесінің  дауыс  беруінің нәтижесі  көрсетілген  олар  бойынша дауыс 

берудің қорытындылары;  

9)  қабылданған шешімдер; 

 10) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер. 

154. Директорлар  кеңесі  отырысының  хаттамаларын  (шешімдерін) 

тіркеуді  және  оларды  тиісті  істерге  қалыптастыруды  Корпоративтік  хатшы 

жүзеге  асырады.  Қағаз  түріндегі  түпнұсқалардың  сақталуын  Корпоративтік 

хатшы  материалдарды  мұрағатқа тапсырғаннан  кейін,  Қоғамның  мұрағатын  

жүргізуге жауапты қызметкер қамтамасыз етеді.  

155. Корпоративтік  хатшы  Директорлар кеңесінің отырыс 

хаттамаларының  (шешімдерінің) электрондық мұрағатын жүргізеді.  

156. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша талап  

етуі  бойынша  оған  танысу  үшін Директорлар  кеңесі  отырыстарының 

хаттамаларын  беруге және  (немесе)  оған  корпоративтік  хатшының қолымен  

және  Қоғам  мөрінің  бедерімен  куәландырылған  хаттаманың және шешімнің 

үзінді көшірмелерін беруге міндетті.   

157. Корпоративтік  хатшы Қоғамның,  Ішкі  аудит қызметінің  

лауазымды  тұлғасының, Қоғамның  аудитін  жүзеге  асырушы  аудиторлық  

ұйымның, Қоғамның  құрылымдық  бөлімшесінің  басшысының  жазбаша  

талап  етуі бойынша  Директорлар  кеңесі  отырысының  хаттамасының  және  

Қоғамның ішкі  құжатымен  белгіленген  коммерциялық  және  қызметтік  

құпияға қол жеткізу талаптарын  сақтай  отырып  сырттай дауыс беру арқылы 

қабылданған шешімнің үзінді көшірмелерін ұсынады.  
 

11. АТҚАРУШЫ ОРГАНДЫ ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ  

ОНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ 

 

158. Бас директор  атқарушы органның функцияларын жеке-дара іске 

асыратын және Қоғамның  ағымдағы  қызметіне  басшылық  ететін тұлға  

болып  табылады.    

159. Бас директор сайланады, оның өкілеттіктері Акционерлердің жалпы 

жиналысының шешімімен мерзімнен бұрын тоқтатылады. 

160. Бас директордың сайлануы, сондай-ақ оның өкілеттігінің мерзімнен  

бұрын  тоқтатылуы заңнамаға  және Жарғыға  сәйкес  Акционерлердің жалпы 

жиналысының  тиісті  шешімі  қабылданған сәттен бастап жүзеге асырылған 

деп есептеледі.  

161. Бұрын  сыбайлас  жемқорлық  қылмысын  жасаған  тұлға  Бас 

директор болып сайлана алмайды. Қоғам Бас директорының кандидаттарына 

қойылатын қосымша  талаптар  заңнамамен  және  Қоғамның  ішкі  

құжаттарымен белгіленеді.  

162. Бас директор  заңнамамен  және  Жарғымен Қоғамның  басқа  

органдарының  және  оның  лауазымды  тұлғаларының құзыретіне  

жатқызылмайтын  Қоғам  қызметінің  кез  келген  мәселелері  бойынша  
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шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:   

 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі 

шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;  

      2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет 

етеді;  

 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына 

сенімхат береді; 

 4) Қоғам қызметкерлерін (заңнамада белгіленген жағдайларды 

қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге 

асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар 

қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес лауазымдық жалақылардың 

және жалақыларға дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Ішкі аудит 

қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, сыйлықақы мөлшерін 

айқындайды; 

 5) Қоғамның  міндеттемелерін  Қоғамның  меншікті  капиталының 

мөлшерінің  10 пайызына  дейін  құрайтын  сомаға  ұлғайту  туралы шешім 

қабылдайды; 

 6) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды, осы Жарғының 162-

тармағының1)-4) тармақшасында және 167-тармағында көрсетілген 

өкілеттіктерді қоспағанда, Бас директордың орынбасарына жүктейді; 

 7) заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесінің алдында есеп береді; 

 8) Қоғамның банк және басқа да шоттарын ашады; 

 9) өз құзыретінің шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді; 

 10) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның Даму жоспарын, 

сондай-ақ сондай-ақ  заңнамаға сәйкес олардың іскі асырылуы (орындалуы) 

туралы есептерді әзірлеуді қамтамасыз етеді;  

 11) Қоғамның ағымдағы және болашақтағы жұмыс жоспарларының 

орындалуын қамтамасыз етеді; 

 12) Қоғам филиалдарының және өкілдіктерінің басшыларын 

тағайындайды және оларды лауазымдардан босатады; 

 13 ) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі жұмысты 

ұйымдастырады және аталған жұмыс үшін дербес жауапты болады; 

 14) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес, 

және оның шегінде, филиалдар мен өкілдіктердің санын ескере отырып, 

Қоғамның (филиалдардың және өкілдіктердің) штаттық кестесін бекітеді; 

 15) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның Даму жоспары негізінде 

жылдық бюджетті, сондай-ақ Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында 

қабылданатын өзге құжаттарды бекітеді; 

 16) Қоғамның ішкі қызметінің ағымдағы мәселелері бойынша шешімдер 

қабылдайды; 

 17) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының оннан аспайтын 

пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алуы немесе иелігінен 

шығаруы туралы шешімдер қабылдайды; 

 18) Қоғамның  тауар  белгісін  және  корпоративтік  сәйкестендірудің 
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басқа құралдарын бекітеді;  

 19) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызына 

дейін Қоғамға тиесілі заңды тұлға Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер 

қабылдайды; 

 20) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысы бар, тапсырмаларды орындау 

үшін қажет болып табылатын және Акционерлердің жалпы жиналысы мен 

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын барлық қалған 

мәселелер бойынша шешім қабылдайды. 

163. Бас директор Акционерлердің жалпы жиналысының және 

Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. 

Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер 

туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің Бас директоры осы шектеулерді 

бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.  

   

12. БАС ДИРЕКТОРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ 

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУЫНЫҢ ТӘРТІБІ 
 

164. Бас директордың атқарушы орган басшысының не басқа заңды 

тұлғаның, атқарушы органның функциясын жеке дара жүзеге асыратын 

адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ. 

165. Бас директор Қоғамның мәміле жасауына мүдделі болған жағдайда, 

ол заңнамада көзделген ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге 

міндетті. 

166. Бас директордың шешімі бойынша, оның қандай да бір өкілеттіктері 

белгіленген тәртіпте Бас директордың орынбасарларына берілуі мүмкін. 

167. Бас директордың орынбасары (-лары) жетекшілік ететін Қоғам 

қызметінің бағыттарын оның (олардың) тәжірибесі мен біліктілігіне негізделе 

отырып, міндеттерді, жауапкершілікті, сондай-ақ өкілеттіктер аясын бөлу 

туралы тиісті бұйрықты қабылау арқылы Бас директор жекелеп бекітеді.  

168. Бас директордың басқа функциялары, құқықтары мен міндеттері 

заңнамада, Жарғыда, сондай-ақ аталған адам Қоғаммен жасайтын еңбек 

шартында белгіленеді. Еңбек шартына, сондай-ақ Қоғам атынан Бас 

директормен жасалатын басқа құжаттарға Директорлар кеңесінің төрағасы 

немесе Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қол қоюға өкілеттік 

берілген адамның қолы қойылады.  

13. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ 

 

169. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру 

үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. 

170. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және 

атқарушы органның құрамына сайлана алмайды. 

171. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз 

жұмысы туралы оның алдында есеп береді.  
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14. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ 

 

172. Корпоративтік хатшы:  

1) Акционерлердің жалпы жиналысының және қоғамның Директорлар 

кеңесі отырыстарының дайындалуы мен өткізілуін бақылауға; 

2) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер 

бойынша материалдарды және Директорлар кеңесінің отырысына материалдар 

әзірлеуді қамтамасыз етуге; 

3) өз  қызметінде  заңнама  мен  ішкі  құжаттарды сақтауға;  

4) өзінің  қызметінде  қолданыстағы  заңнаманы,  Акционерлердің жалпы  

жиналысының  және  Директорлар  кеңесінің шешімдерін басшылыққа алуға; 

5) Директорлар кеңесі төрағасының тапсырмасын орындауға;   

6) Директорлар  кеңесінің  талабы  бойынша  оның  алдында  өзінің 

қызметі туралы есеп беруге;  

7) Директорлар кеңесінің мүшелерін лауазымға алуға септесуге;  

8) Директорлар  кеңесіне  қолданыстағы  заңнама  нормаларының, 

акционер құқықтарының  бұзылу,  сондай-ақ  корпоративтік қақтығыстың орын 

алу қаупін төндіретін  жағдайлардың  туындауы  туралы  хабарлауға міндетті.  

173. Корпоративтік  хатшының  функциялары,  құқықтары  мен 

міндеттері  Корпоративтік  басқару  кодексімен  және Директорлар кеңесі 

бекітетін Корпоративтік хатшы туралы ережемен айқындалады.    

  

15. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫҚ 

ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ 

ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ҰСЫНУЫНЫҢ ТӘРТІБІ 
 

174. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебiн осы тұлғалар немесе 

Қоғамның тiркеушiсi беретiн мәлiметтер негiзiнде (уәкiлеттi орган белгiлеген 

тәртiппен iрi акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргiзеді.  

175. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар 

нарығында реттеу мен қадағалауды іске асыратын мемлекеттік органға ол 

белігенген тәртіппен ұсынады.  

176. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және 

заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің 

аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.  

177. Бұрын аффилиирленген ретінде көрсетілген тұлға осындай болуды 

тоқтатқан жағдайда, Қоғамға аффилиирленген жеке және/немесе заңды тұлға 

жеті күннің ішінде бұл жайлы Қоғамға хабарлайды.  

178. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат бағалы қағаздар 

нарығында реттеу мен қадағалауды іске асыратын мемлекеттік орган бекіткен 

тиісті нысан бойынша Қоғамға  ұсынылады.  

179. Қоғамға аффилиирленген өзге жеке және/немесе заңды тұлға оған 

қатысты өзінің аффилиирленген тұлғасы ретінде мәліметтерді ұсынған тұлға 

осындай тұлға аффилиирленген болып танылған негіздердің тоқтатылуын 

растайтын құжаттар Қоғамға ұсынылғанға дейін аффилиирленген болып 
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саналады. 

180. Қоғамға аффилиирленген өзге жеке және/немесе заңды тұлғаның 

Қоғамға өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынбауы 

Қоғамға шығын келтірілуіне әкелсе немесе себепкер болса, Қрғам мәліметтерді 

ұсынбаған тұлғадан осындай шығынды толық көлемде өтеуді талап етуге 

құқылы.   

 

16. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ 

АҚПАРАТ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ 
 

181. Қоғам өзінің акционерлерінің назарына Қоғамның қызметі туралы 

ақпаратты, қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары: 

       1) Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер; 

      2) директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, 

бұл мәселелер туралы ақпарат қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес 

акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс; 

  3) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және 

уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары 

туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы 

есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін 

жоюы; 

 4) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді 

жасасуы; 

 5) осы қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға 

қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі; 

 6) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы 

болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы; 

 7) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға қоғамның рұқсаттар 

алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған 

рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы; 

 8) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы; 

 9) қоғам мүлкіне тыйым салынуы; 

 10) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он 

және одан да көп пайызы болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы 

мән-жайлардың туындауы; 

 11) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік 

жауапкершілікке тартылуы; 

 12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы; 

 13) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер; 

 14) қоғамның жарғысына, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздар шығару 

проспектiсiне сәйкес қоғам акционерлерiнiң және инвесторлардың мүдделерiн 

қозғайтын, заңнамада корпоративтік мән-жай ретінде танылған өзге де оқиғалар 

туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.   

182. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру заңнамаға және 

Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Қоғам директорлар кеңесі қабылдаған 
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шешімдер бойынша мәселелер тізбесін белгілейтін ішкі құжатты әзірлеуге және 

қоғамның басқару органы оны бекітуге міндетті, бұлар туралы ақпарат 

акционерлер мен инвесторлар назарына жеткізілуге тиіс. 

183. Қоғам Қоғамның интернет-ресурсында бухгалтерлiк есеп пен қаржы 

есептiлiгі туралы заңнамаға сәйкес айқындалған қаржы есептiлiгінің 

депозитарийін, корпоративтiк оқиғалар туралы ақпаратты, қоғамның жылдық 

қаржы есептiлiгін және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың 

үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша Бас 

директордың сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкiлеттi 

органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген тәртiппен және 

мерзiмдерде орналастыруды қамтамасыз етедi. 

184. Егер заңнамада ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына 

жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат пайда болған күнінен бастап үш 

жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі). 

       Акционерлерге сотта корпоративтiк дау бойынша iс қозғалғаны туралы 

ақпарат соттың корпоративтiк дау жөнiндегi азаматтық iс бойынша тиiстi 

хабарламасын (шақыруын) қоғам алған күннен бастап жетi жұмыс күнi iшiнде 

берiлуге тиiс.  

185. Қоғам қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалатын тәртіппен 

Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында ірі акционерлер туралы 

ақпаратты, сондай-ақ қоғамның басқару органының басқа заңды тұлғада басшы 

лауазымды немесе өзге де негізгі қызметті қоса атқаратын мүшелерінің басқа 

заңды тұлғадағы өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсете 

отырып, олар туралы мәліметтерді орналастырады. 

186. Қоғам қызметтiк немесе коммерциялық құпияны құрайтын 

ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерiнiң тiзiмiн мiндеттi түрде жүргiзудi 

қамтамасыз етедi. 

187. Қоғам өз қызметіне қатысты құжаттарды өзі қызмет еткен бүкіл 

мерзім ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде немесе оның 

сақтауға тиіс.  

Мына құжаттар: 

1) Қоғамның жарғысы, Қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен 

толықтырулар; 

2) құрылтай жиналыстарының хаттамалары; 

3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына 

(жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар; 

4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) 

белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар; 

5) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын 

құжаттар; 

6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері; 

7) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы 

қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы 

қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға 
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табыс еткен есептерін бекіту; 

8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже; 

9) Акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру 

қорытындылары туралы хаттамалар мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз 

деп танылған бюллетеньдер), Акционерлердің жалпы жиналыстарының күн 

тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар; 

10) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген 

акционерлер тізімі; 

11) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар 

шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп 

танылған бюллетеньдер); 

12) корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс. 

188. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржы есептiлiгі заңнамаға 

сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады. 

189. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған заңнамада және осы 

Жарғыда көзделген құжаттардың көшірмелерін Қоғамға осындай талап келіп 

түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл 

ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып 

табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі. Қоғамның 

қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын 

ақпарат қамтылған қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, 

айналымға шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін 

регламенттейтін құжаттар танысу үшін акционердің талабы бойынша оған 

берілуге тиіс.  

190. Акционерге мәлім болған «Құпия», «Қызмет бабында пайдалану 

үшін» белгісі бар Қоғам қызметі туралы ақпаратты жазбаша немесе өзге 

нысанда үшінші тұлғаларға беруге болмайды. Осындай ақпаратқа ие акционер 

оның құпиялылығын сақтауға міндетті.  

 

17. ҚОҒАМ МҮЛКІ  
 

191.  Қоғамның мүлкі:  

 1) акционер Қоғам акцияларын төлеуге берген мүліктің;    

 2)  өз қызметінің нәтижесінде алынған табыстардың;  

 3)  заңнамамен  тыйым  салынбаған  негіздерде  алынған  басқа  да 

мүліктердің есебінен құралады.  

 

18. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ 

ҚАҒАЗДАРЫ 

 

192.  Қоғам  акцияларды,  облигацияларды, айырбасталатын  және  басқа 

бағалы қағаздарды, оның  ішінде туынды бағалы қағаздарды шығаруды  жүзеге  

асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, 

айналымға салу және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының 

бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен белгіленеді.  



35 
 

 

193. Қоғам жай акцияларды ғана шығарады. 

194. Жай акция акционерге Акционерлердің жалпы жиналысының 

қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын 

береді. Сонымен қатар жай акция акционерге акционерлердің жалпы 

жиналысының тиісті шешімі негізінде Қоғамда таза табыс болған жағдайда 

дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда заңнамада белгіленген 

тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді. 

195. Қоғамның акциялары құжатсыз нысанда шығарылады.  

196. Жарияланған акциялардың саны шегiнде Қоғам акцияларын 

орналастыру (өткiзу) туралы, оның iшiнде орналастырылатын (өткiзiлетiн) 

акциялардың саны, оларды орналастыру (өткiзу) тәсiлi мен бағасы туралы 

шешiмді Директорлар кеңесі қабылдайды.  

197. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттiк тiркеуден 

өткеннен кейiн акциялардың жарияланған мөлшерi шегiнде оларды бiр немесе 

бiрнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы. 

198. Заңда және өзге де заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды 

қоспағанда, орналастырылатын акцияларға төлем жасауға ақша, мүліктік 

құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де 

мүлік енгізілуі мүмкін. 

199. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлем жасау заңнамаға сәйкес 

берілген лицензияның негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға 

бойынша жүзеге асырылады.  

200.  Қоғам акцияларының ұстаушылары тізілімдерінің жүйесін Қоғам 

тіркеушісі ғана жүргізеді.  

201. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды:  

       1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;  

        2) Қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, Қоғамға кепілге 

берілетін және оның кепілінде жатқан акциялардың жалпы саны Қоғамның 

орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан аспаған;  

       3) кепіл туралы шартты Директорлар кеңесі мақұлдаған жағдайда ғана 

кепілге қабылдай алады. 
 

19. ДИВИДЕНДТЕР 

 

202.  Дивиденд Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес 

акционерлік қоғам төлейтін, акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша кірісі 

болып табылады.  

203. Дивидендтер ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен 

төленеді. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен 

дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем 

Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен 

жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі. 

204. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер жыл қорытындысы 

бойынша төленеді. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы 

бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлердің жылдық жалпы 
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жиналысы қабылдайды. Дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған 

жағдайда, жыл қорытындысы бойынша дивидендтер Акционерлердің жылдық 

жалпы жиналысы белгілеген мерзім ішінде төленеді.  

205. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары 

бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған 

күнінен бастап он жұмыс күнi ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті 

түрде жариялауға құқылы.  

206. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы 

шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық 

ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.  

207. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы 

шешімде мынадай мәліметтер:  

        1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де деректемелері;  

        2) дивидендтер төленетін кезең;  

        3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;  

        4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;  

       5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс. 

208. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзi сатып алған акциялар 

бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Акционерлердің жалпы жиналысы 

Қоғамды тарату туралы шешiм қабылдаса, дивидендтер есептелмейдi және 

төленбейдi.  

209. Акционер, заңнамада және Жарғыда көзделген негіздер бойынша 

дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Қоғам берешегінің қалыптасу 

мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы. 

 

 

20. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ 
 

210. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері, 

Бас директор): 

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен 

акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді 

пайдаланады;  

2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Қоғам Жарғысына және 

Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне 

қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге 

және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра 

пайдаланбауға тиіс;  

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржы 

есептiлiгі жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;  

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың заңнама талаптарына сәйкес 

ашылуы мен берілуін бақылайды; 

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның 

қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс 

тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті. 
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211. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері: 

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғамның және оның 

акционерлерінің мүдделері үшін заңнама талаптарына, осы Жарғы мен 

Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге; 

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша 

объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс. 

212. Лауазымды тұлғалар өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) 

әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғамға келтірілген залалдар үшін 

Қоғам мен акционерлер алдында заңнамада белгіленгендей жауапты болады. 

             

21. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК,  

ЕСЕП ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТ 

 

213. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау 

бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамаға және 

Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес жасалып, 

Директорлар кеңесімен бекітілетін есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады. 

Жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік теңгерімді, түсіндірме 

жазбаны, табыстар мен шығындар туралы есепті, ақшалай қаражаттың 

қозғалысы туралы есепті, капиталдағы өзгерістер туралы есепті және 

бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамаға сәйкес өзге 

есептілікті қамтиды.  

214. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі Акционерлердің 

жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын 

ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Акционерлердің 

жылдық жалпы жиналысында бекітіледі. 

Қоғамның дауыс беретін барлық акциялары бір акционерге тиесілі болған 

жағдайда, осындай акционер Директорлар кеңесі алдын ала бекіткен жылдық 

қаржылық есептілікті акционерлерді Акционерлердің алдағы жалпы 

жиналысының өткізілуі туралы хабарлауға белгіленген отыз күннен кем 

мерзімде бекітуі мүмкін.  

215. Қоғам шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептiлігін және 

аудиторлық есептi уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмдерде бұқаралық ақпарат 

құралдарында жыл сайын жариялауға мiндеттi. 

216. Iрi мәмiле және (немесе) мүдделiлiк болуына орай жасалатын мәмiле 

туралы ақпарат қаржы есептiлiгінің халықаралық стандарттарына сәйкес 

жылдық қаржы есептiлiгіне түсiндiрме жазбада жария етiледi, сондай-ақ 

заңнама талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына 

жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп 

пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле 

туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, 

тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-

ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс. 

217. Жылдық қаржылық есептіліктің дұрыстылығын, сондай-ақ істердің 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Устав (далее - Устав) акционерного общества 

«Информационно-аналитический центр нефти и газа» (далее – Общество) 

определяет его наименование, местонахождение, юридический статус, цель, 

принципы, функции и предмет деятельности, порядок формирования и 

компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения 

деятельности Общества, а также другие положения, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан.  

2. Общество является юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, 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.  

3. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, 

необходимые для осуществления его деятельности. 

4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, 

Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан, а также настоящим Уставом. 

5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.  

6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики 

Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), 

расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими 

лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании 

Положения о них. 

7. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан 

в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан.   
 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

 

8. Полное наименование Общества: 

1)  на государственном языке: «Мұнай және газ ақпараттық талдау 

орталығы» акционерлік қоғамы;  

2)  на русском языке: акционерное общество «Информационно-

аналитический центр нефти и газа»; 

3)  на английском языке: Joint Stock Company «Information-analytical centre 

of oil and gas»; 

9. Сокращенное наименование Общества:  

1) на государственном языке «МГАТО» АҚ; 

2) на русском языке: АО «ИАЦНГ»;  
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3) на английском языке: JSC «IACOG». 

Решение об изменении наименования Общества принимается 

Правительством Республики Казахстан.  
10. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика 

Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Түркістан, д.8/2., н.п. 12 

11. Корпоративный интернет-ресурс Общества– www.iacng.kz 

12. Срок деятельности Общества не ограничен.   
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 

13.  Акционер имеет право: 

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 

Законом и (или) Уставом; 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе 

знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном 

настоящим Уставом; 

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, 

подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества; 

5) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в 

Совет директоров; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими 

акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества 

обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных 

законодательством, с требованием о возмещении Обществу должностными 

лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу 

должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами 

прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о 

заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности 

и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с 

даты поступления запроса в Общество; 

9) на часть имущества при ликвидации Общества; 

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг 

Общество в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами.  

11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об 

изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

14.  Крупный акционер имеет право: 

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или 

обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа Совета директоров в 

http://www.iacng.kz/
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созыве Общего собрания акционеров; 

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов 

для вынесения на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с 

Законом; 

3) требовать созыва заседания Совета директоров; 

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за 

свой счет. 
15. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных 

пунктами 13 и 14 настоящего Устава.  
16.  Акционер обязан: 

1) оплатить акции; 

2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального 

держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, 

необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества; 

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, 

составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну; 

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными 

законодательными актами. 

17.  Общество и регистратор Общества не несут ответственности за 

последствия неисполнения акционером требования, установленного 

подпунктом 2) пункта 16 настоящего Устава. 

 

4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

18.  Целью Общества является получение чистого дохода в ходе 

осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности и повышение 

эффективности содействия осуществлению государственного мониторинга при 

геологоразведке, добыче, переработке углеводородов и управления 

транспортными потоками продукции нефтегазового комплекса и оптимизации 

управления государственной собственностью. 

19.  Основным предметом и видами деятельности Общества являются:  

1) технический сбор оперативной информации, составление 

информационно-аналитических справочных материалов для осуществления 

мониторинга в отраслях нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной 

промышленности и атомной энергии;  

2) сбор информации и анализ показателей нефти, газа, бурения и 

капитального ремонта скважин; 

3) сбор информации и анализ конъюнктуры рынка добычи, 

геологоразведки, транспортировки, переработки и реализации углеводородного 

сырья, нефтепродуктов, угля и урана; 

4) формирование и ведение единой базы данных добычи и оборота 

нефти; 

jl:1006061.1260000%20
jl:1006061.1260000%20
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5) обеспечение государственных органов ежедневной информацией по 

добыче, транспортировке, переработке и реализации углеводородного сырья и 

нефтепродуктов; 

6) обеспечение оперативной информацией государственных органов при 

возникновении внештатных и аварийных ситуаций в нефтегазовом комплексе; 

7) участие в разработке и экспертизе нормативных документов по 

стандартизации в сфере нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и 

урановой промышленности и атомной энергии в соответствии с 

законодательством в области технического регулирования; 

8) экспертиза проектных документов по поиску, оценке и разработке 

нефтяных, газовых, угольных и урановых месторождений; 

9) проведение аналитических исследований, оказание информационно-

аналитических услуг в отраслях нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной, 

урановой промышленности, атомной энергии, электроэнергетики, 

возобновляемых источников энергии и развития «зеленой экономики», в том 

числе по вопросам развития местного содержания;  

10) участие в организации обучения,  подготовки, переподготовки кадров 

в нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности, 

атомной энергии;  

11) обобщение основных показателей, характеризующих состояние 

основных направлений деятельности нефтегазовой, нефтегазохимической, 

угольной и урановой промышленности, атомной энергии и подготовка 

соответствующих аналитических и справочно-информационных материалов; 

12) участие в подготовке заседаний и работы Центральной комиссии по 

разведке и разработке полезных ископаемых в части углеводородного сырья, 

угля и урана при рассмотрении технологических схем, проектов разработки и 

обустройства;  

13) подготовка информации о функционировании магистральных 

газонефтепродуктопроводов; 

14) участие в формировании фонда нормативных документов 

нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности и 

атомной энергии;  

15) составление и распространение перечня нормативных документов в 

нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности и 

атомной энергии; 

16) подготовка аналитических материалов по переработке, поставке и 

ценам углеводородного сырья, угля, урана и нефтепродуктов на внутреннем 

рынке; 

17) участие в организации и проведении конференций и семинаров по 

нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности и 

атомной энергии, участие в выставках; 

18) мониторинг работы товаропроизводителей и сервисных компаний, 

поставляющих товары, работы и услуги в нефтегазовой, нефтегазохимической, 

угольной и урановой промышленности и атомной энергии;  
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19) анализ, мониторинг и оказание содействия в увеличении доли 

казахстанского содержания в проектах нефтегазовой, нефтегазохимической, 

угольной и урановой промышленности и атомной энергии;   

20) проведение анализа по действующей нормативной базе нефтегазовой, 

нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности и атомной 

энергии, выработка мероприятий и рекомендаций; 

21) проведение анализа в области охраны окружающей среды и 

экологического мониторинга при проведении операций в сфере нефтегазовой, 

нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности и атомной 

энергии; 

22) участие в разработке государственных стандартов, стандартов 

организаций, нормативных документов, методических указаний, рекомендаций, 

а также руководящих документов (технологических регламентов) и иных 

документов в нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой 

промышленности и атомной энергии и смежных с ними отраслях.  

20.  В случае, если для осуществления отдельных видов деятельности 

необходимо специальное разрешение (лицензия) уполномоченных органов, 

Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в 

установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА  

 

21.  Общество имеет все права и несет обязанности, предусмотренные 

Законодательством. 

22.  Общество обладает имуществом, обособленным от имущества  

акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет 

ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. 

23.  Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск 

убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 

принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

24.  Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, 

контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять 

другие действия, не противоречащие Законодательству. 

25.  Общество может являться владельцем исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

26.  Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок 

выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются 

законодательством. 

27.  Общество самостоятельно решает вопросы, связанные с оплатой 

труда работников, материально-техническим снабжением, социальным 

развитием, распределением дохода, подбором и расстановкой кадров, 

реализацией программ по подготовке и переподготовке кадров, в соответствии 
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с действующим Законодательством. 

28.  Общество осуществляет международное сотрудничество, в пределах 

своей компетенции, в соответствии с Законодательством. 

29.  Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках 

и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики 

Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте, а 

также размещать имеющиеся в распоряжении временно свободные деньги в 

финансовые инструменты.  

30.  Общество имеет право получать и использовать займы и кредиты в 

тенге и иностранной валюте в соответствии с законодательством. 

31.  Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, 

предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом. 

 

6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА  

 

32.  Органами Общества являются: 

1) высший орган Общества – Общее собрание акционеров (в случае если 

все голосующие акции принадлежат одному акционеру - Единственный 

акционер); 

2) орган управления Общества – Совет директоров; 

3) исполнительный орган Общества – Генеральный директор; 

4)  служба внутреннего аудита.  

 

7. КОМПЕТЕНЦИЯ  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

И УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ, КОТОРОМУ ПЕРЕДАНЫ ПРАВА ВЛАДЕНИЯ И 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПАКЕТОМ АКЦИЙ    

 

33.  К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 

относятся следующие вопросы:   

1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и 

дополнений в него;  

2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций 

Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества; 

3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг 

Общества, а также их изменение; 

4) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые 

акции Общества; 

5) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции 

другого вида, определение условий и порядка такого обмена; 

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 

Общества; 

7) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 
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отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по 

простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую 

акцию Общества; 

8) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям 

Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом; 

9) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества; 

10) принятие решения о выходе из состава участников (акционеров) 

иных юридических лиц путем получения части или нескольких частей активов, 

в сумме составляющих двадцать пять  и более процентов от всех 

принадлежащих Обществу активов;  

11) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве 

Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой 

информации в средствах массовой информации; 

12) утверждение изменений в методику определения стоимости акций 

при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;   

13) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в случае, если такое решение не может 

быть принято Советом директоров Общества; 

14) утверждение повестки дня заседания Общего собрания акционеров; 

15) определение количественного состава, срока полномочий 

исполнительного органа, избрание и досрочное прекращение полномочий 

Генерального директора; 

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим 

Уставом и (или) законодательством к исключительной компетенции Общего 

собрания акционеров.  

34.  В соответствии с Законом Республики Казахстан от 01 марта 2011 

года «О государственном имуществе» решение по следующим вопросам 

принимается уполномоченным органом соответствующей отрасли, по 

согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:  

1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или 

утверждение его в новой редакции; 

2) изменение размера уставного капитала Общества;  

3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого 

дохода общества за отчетный финансовый год; 

4) принятие решения об участии общества в создании или деятельности 

иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в 

сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих 

обществу активов; 

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета 

директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а 

также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета 

директоров; 

6) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, 

относящимся к внутренней деятельности общества. 
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Уполномоченный орган соответствующей отрасли осуществляет также 

иные полномочия, определенные законодательством. 

35.  Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в 

подпунктах 1), 2), 12) пункта 33 настоящего Устава, принимаются 

квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций 

Общества. 

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются 

простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, 

участвующих в голосовании, если законодательством и Уставом не 

установлено иное.  

36.  Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым 

отнесено настоящим Уставом и законодательством к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров в компетенцию других органов, 

должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

37.  Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных 

органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности 

Общества, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6) пункта 34 

настоящего Устава.  

 

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗЫВА, 

ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

 

38.  Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание 

акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.   

39.  Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение пяти месяцев по окончании финансового года.  

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае 

невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. 

40.  Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. 

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:  

1) Совета директоров;  

2) крупного акционера.  

Внеочередное Общее собрание акционеров, находящегося в процессе 

добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено 

ликвидационной комиссией Общества.  

Законодательными актами могут быть предусмотрены случаи 

обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

41.  Подготовка и проведение Общего собрания акционеров 

осуществляются:  

1) исполнительным органом;  

2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним 

договором;  
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3) Советом директоров;  

4) ликвидационной комиссией Общества.  

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания 

акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом. 

42.  Информация о проведении Общего собрания акционеров должна быть 

доведена до сведения акционеров посредством направления им письменных 

извещений не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного 

или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней 

до даты проведения собрания. Извещение о проведении Общего собрания 

акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо 

направлено им.  

43.  Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно 

содержать:  

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;  

2) сведения об инициаторе созыва собрания;  

3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время 

начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения 

повторного Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, 

если первое собрание не состоится;  

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров;  

5) повестку дня Общего собрания акционеров;  

6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по 

вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. 

44.  Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом 

директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно 

сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.  

45.  Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена 

крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры 

Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней 

до даты проведения Общего собрания акционеров или если за их внесение 

проголосовало большинство акционеров (или их представителей), 

участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не 

менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общество.    

46.  При принятии решения Общим собранием акционеров посредством 

заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть 

изменена и (или) дополнена. 

47.  Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, 

должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия 

обоснованных решений по данным вопросам. 

48.  Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не 

включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. 

49.  Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким 

пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им 
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формулировки. 

50.  Материалы по вопросам избрания органов Общества должны 

содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах: 

1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество; 

2) сведения об образовании; 

3) сведения об аффилиированности к Обществу; 

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три 

года; 

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы 

кандидатов. 

51.  В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров 

вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета 

директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого 

акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или 

является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В 

случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо 

физическим лицом, указанным в пункте 93 настоящего Устава, то эти сведения 

также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения 

акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка 

акционеров. 

52.  Материалы годового Общего собрания акционеров, должны 

включать: 

1) годовую финансовую отчетность Общества; 

2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности; 

3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого 

дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в 

расчете на одну простую акцию Общества; 

4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его 

должностных лиц и итогах их рассмотрения; 

5) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего 

собрания акционеров. 

53.  Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 

должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа 

для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты 

проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в 

течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление 

копий документов и доставку документов несет Общество. 

54.  Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в 

соответствии с законодательством, настоящим Уставом, иными документами 

Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо 

непосредственно решением Общего собрания акционеров.  

55.  До открытия Общего собрания акционеров секретарем собрания 

(корпоративным секретарем) проводится регистрация прибывших акционеров 

(их представителей). Представитель акционера должен предъявить 
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доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на 

Общем собрании акционеров.  

56.  Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не 

учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в 

голосовании.  

57.  Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при 

наличии кворума, определяемого в порядке, установленном законодательством. 

58.  Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее 

объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их 

представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против 

изменения времени открытия собрания.  

59.  Общее собрание акционеров проводит выборы председателя 

(президиума) и секретаря Общего собрания. 

60.  Общее собрание акционеров определяет форму голосования - 

открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об 

избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров 

каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым 

большинством голосов от числа присутствующих.  

61.  Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и 

голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего 

представителя. Представитель акционера действует на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.      

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и 

голосовании по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в 

соответствии с законодательством или договором право действовать без 

доверенности от имени акционера или представлять его интересы. 

62.  Генеральный директор не может председательствовать на Общем 

собрании акционеров.  

63.  В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель 

вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по 

рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по 

нему.  

64.  Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих 

право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением 

случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего 

собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.  

65.  Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в 

своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения 

отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий 

день.  

66.  Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только 

после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.  

67.  Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и 

достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания 
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акционеров. 

68.  Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты 

посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может 

применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем 

собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания 

Общего собрания акционеров.  

69.  При проведении заочного голосования бюллетени для голосования 

единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список 

акционеров.  

70.  Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам 

бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты 

голосования на Общем собрании акционеров.  

71.  Бюллетень для заочного голосования должен содержать:  

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;  

2) сведения об инициаторе созыва собрания; 

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного 

голосования;  

4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату 

подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего 

собрания акционеров;  

5) повестку дня Общего собрания акционеров;  

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня 

Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета 

директоров;  

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование; 

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего 

собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;  

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому 

вопросу повестки дня.  

72.  При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по 

которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в 

бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.  

73.  Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об 

избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования 

должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за 

отдельных кандидатов. Если при проведении Общего собрания акционеров 

путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени 

поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то 

допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе 

об итогах голосования. Если акционер, ранее направивший бюллетень для 

заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании 

акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень 

не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и 

подсчете голосов по вопросам повестки дня 
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74.  Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по 

принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:  

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, 

предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных 

законодательством;  

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;  

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем 

собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения 

Общего собрания акционеров.  

75.  При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса 

могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета 

директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены 

Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за 

которых было отдано наибольшее количество голосов.  

76.  В случае если голосование на Общем собрании акционеров, 

проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени 

для такого голосования (далее - бюллетени для очного тайного голосования) 

должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому 

голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного 

тайного голосования должен содержать:  

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня 

собрания;  

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», 

«против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в 

органы Общества;  

3) количество голосов, принадлежащих акционеру. 

77.  Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается 

акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание 

подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования 

о выкупе принадлежащих ему акций.   

78.  При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования 

учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден 

порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из 

возможных вариантов голосования. 

79.  По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров 

составляет и подписывает протокол об итогах голосования.  

80.  При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на 

голосование вопросу секретарь Общего собрания акционеров обязан внести в 

протокол соответствующую запись.  

После составления и подписания протокола об итогах голосования 

заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том 

числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых 

был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на 

хранение в архив Общества.  
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81.  Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу 

Общего собрания акционеров.  

82. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в 

ходе которого проводилось голосование.  

83. Итоги голосования Общего собрания акционеров доводятся до 

сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой 

информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в 

течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания 

акционеров.  

84. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и 

подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.  

85. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:  

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;  

2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;  

3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных 

на Общем собрании акционеров;  

4) кворум Общего собрания акционеров;  

5) повестка дня Общего собрания акционеров;  

6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;  

7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;  

8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;  

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки 

дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;  

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 

11) решения, принятые общим собранием акционеров.  

86. Протокол Общего собрания акционеров скрепляется печатью 

Общества и подлежит подписанию:  

1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания 

акционеров;  

2) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих 

акций Общество и участвовавшими в Общем собрании акционеров.  

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его 

подписывать, протокол подписывается его представителем на основании 

выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с 

законодательством или договором право действовать без доверенности от 

имени акционера или представлять его интересы. 

87. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 86 

настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от 

его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое 

подлежит приобщению к протоколу.  

88. Протокол Общего собрания акционеров прошивается вместе с 

протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и 

голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и 

письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. 
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Указанные документы хранятся в Обществе и предоставляются акционерам для 

ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия 

протокола Общего собрания акционеров. 

89.  В случаях, если все голосующие акции Общества принадлежат 

одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по 

вопросам, отнесенным законодательством и Уставом к компетенции общего 

собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат 

оформлению в письменном виде. 

90.  Если в случаях, предусмотренных пунктом 89 настоящего Устава, 

единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими 

акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, 

отнесенным законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания 

акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками 

юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в 

соответствии с законодательством и Уставом юридического лица – акционера 

Общества. 

 

9. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 

91. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством 

и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящим 

Уставом. 

92. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех 

человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны 

быть независимыми директорами.  

93. Члены Совета директоров избираются из числа акционеров – 

физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет 

директоров в качестве представителей акционеров, физических лиц, не 

являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к 

избранию в совет директоров в качестве представителя акционера. Требования, 

предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, 

устанавливаются законодательством и (или) Уставом.  

94. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета 

директоров. 

95.  В состав Совета директоров наряду с лицами, указанными в пункте 93 

настоящего Устава входит Генеральный директор по должности. 

96. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться 

неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством. 

97. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия  

Общим собранием акционеров решения, которым производится избрание 

нового состава Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе 
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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.  

98. 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. 

99. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета 

директоров и избрания Общим собранием акционеров нового члена Совета 

директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением 

срока полномочий Совета директоров в целом. 

100. Не может быть членом Совета директоров лицо:  

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном 

законодательством порядке судимость;  

2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым 

руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, 

главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за 

один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, 

принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в 

установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет 

после даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном 

выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном 

порядке; 

3) признанное судом виновным в совершении преступления против 

собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов 

службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от 

уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение 

указанных преступлений. Указанное требование применяется в течение пяти 

лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном 

законодательством, судимости либо освобождения от уголовной 

ответственности; 

4) обладающее иными качествами, препятствующими выполнению 

обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством. 

101. Если иное не установлено законодательством, 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;  

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 Общества в пределах 

количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 
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4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или 

других ценных бумаг и цене их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 

Общества; 

6) представление предложений Общему собранию акционеров о порядке 

распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и 

размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

Общества, а также принятие решений об их выпуске; 

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 

премирования, определение условий выплаты пособия на оздоровление при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска и оказания 

материальной помощи Генеральному директору и заместителям Генерального 

директора;   

9) определение количественного состава, срока полномочий  Службы 

внутреннего аудита, назначение ее руководителя и работников, а также 

досрочное прекращение их полномочий; 

10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, ее 

компетенции и функций, размера и условий оплаты труда и премирования 

работников Службы внутреннего аудита, утверждение квалификационных 

требований к работникам Службы внутреннего аудита, принятие решений о 

наложении дисциплинарных взысканий на них, утверждение Положения о 

Службе внутреннего аудита и плана работы Службы внутреннего аудита на 

соответствующий год; 

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного 

секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение 

размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного 

секретаря, утверждение Положения о корпоративном секретаре;     

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за 

аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной 

стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо 

являющегося предметом крупной сделки;  

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным 

органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего 

документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и 

подписки ценных бумаг общества;  

14) принятие решений о создании комитетов Совета директоров, 

определение порядка их формирования и работы, составов, деятельности и 

полномочий, утверждение положений о них; 

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 

представительств Общества и утверждение положений о них;  

16) принятие решения о приобретении или отчуждении Обществом 

десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 
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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; 

21) утверждение организационной структуры, а также штатной 

численности Общества с учетом численности филиалов и представительств; 

22) 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 не превышающих двадцать пять и более 

процентов от всех принадлежащих обществу активов;  

23) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания акционеров. 

102. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета 

директоров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору. 

103. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, 

которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Генерального 

директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего 

собрания акционеров.   

104. 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;  

 

10. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗЫВА, 

ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  

 

105. По решению Общего собрания акционеров членам Совета 

директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением 

ими функций членов Советов директоров. Порядок определения размера таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания 
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акционеров.  

106. Председатель Совета директоров избирается решением Общего 

собрания акционеров одновременно с избранием остальных членов Совета 

директоров.  

107. Председатель Совета директоров в порядке, установленном 

законодательством и Уставом: 

1) организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров, в 

том числе созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, 

организует ведение протокола заседания Совета директоров; 

2) заключает от имени Общества трудовой договор с установлением в 

соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, 

договор о материальной ответственности и иные договоры с Генеральным 

директором, руководителем и работниками Службы внутреннего аудита;   

3) в целях реализации закрепленных законодательством, настоящим 

Уставом, внутренними документами Общества задач и функций дает поручения 

Генеральному директору;   

4) дает поручения Службе внутреннего аудита и Корпоративному 

секретарю в целях надлежащей реализации ими задач и функций;  

5) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством, 

Уставом и внутренними документами Общества. 

108. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции 

осуществляет один присутствующих членов Совета директоров по решению 

Совета директоров.  

109. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом 

работы, утверждаемым Советом директоров ежегодно с начала срока его 

полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и 

регулярности. При этом заседания Совета директоров проводятся, как правило, 

не реже одного раза в квартал. При необходимости допускается проведение 

внеплановых заседаний Совета директоров.  

110. План работы Совета директоров составляется с учетом требований 

законодательства на основе предложений членов Совета директоров, 

Генерального директора, а также сложившейся практики работы Совета 

директоров. По мере необходимости план работы Совета директоров подлежит 

уточнению (корректировке).  

Ответственным за разработку проекта плана работы Совета директоров 

является Корпоративный секретарь.  

111. Повестка дня плановых заседаний Совета директоров может 

включать как вопросы, предусмотренные планом работы Совета директоров, 

так и дополнительные вопросы, предложенные к рассмотрению акционером, 

Председателем и членами Совета директоров, Генеральным директором (в 

случае инициирования им созыва заседания Совета директоров), 

руководителем Службы внутреннего аудита, аудиторской организацией, 

осуществляющей аудит Общества. 

112. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его 
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Председателя или Генеральным директором либо по требованию: 

1) любого члена Совета директоров; 

2) Службы внутреннего аудита Общества; 

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 

4) крупного акционера. 

113. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется 

Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего 

письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания 

Совета директоров. 

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания 

инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному 

директору, который обязан созвать заседание Совета директоров. 

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем 

Совета директоров или Генеральным директором не позднее десяти 

календарных дней со дня поступления требования о созыве. 

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением 

лица, предъявившего указанное требование. 

114. В соответствии с планом работы Совета директоров, а также 

повесткой дня конкретного заседания, определяется лицо, ответственное за 

подготовку вопроса. Таким лицом может быть как член Совета директоров, так 

и Генеральный директор. 

115. Представление материалов к заседанию Совета директоров 

осуществляется корпоративным секретарем. Такие материалы должны 

включать: 

1) пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия 

решения, подписанную Генеральным директором (если он является 

инициатором созыва) или копию требования лиц, предусмотренных пунктом 

112 настоящего Устава, и проект решения по рассматриваемому вопросу; 

2) проект внутреннего нормативного документа, если на рассмотрение 

Совета директоров выносится вопрос об его утверждении; 

3) по вопросам привлечения и распределения финансовых ресурсов – 

экспертное заключение соответствующего структурного подразделения 

(должностного лица), ответственного за организацию финансово-

экономической деятельности Общества с рекомендациями для принятия 

решения; 

4) заключение Службы внутреннего аудита Общества по каждому 

рассматриваемому вопросу;  

5) при необходимости презентацию, список лиц, приглашаемых на 

заседание по конкретному вопросу. 

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении 

крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, пояснительная записка должна включать сведения о 

сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме 

долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, 
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предусмотренном законодательством). 

116. Материалы по вопросу повестки дня представляются с проектом 

решения, который должен содержать: 

1) наименование вопроса повестки дня заседания Совета директоров, 

отражающее краткую суть вопроса; 

2) преамбулу решения, содержащую указания на цель принятия решения 

и на нормы законодательства и/или Устава и/или иного внутреннего 

нормативного документа Общества, на основании или в реализацию которых 

принимается решение; 

3) решение по вопросу; 

4) поручения по принятию мер, вытекающих из принятого решения, если 

принятое решение повлечет за собой необходимость принятия дополнительных 

единовременных мер; 

5) при необходимости срок введения в действие принятого решения. 

Проект решения должен предусматривать принятие решения Советом 

директоров исключительно по вопросам его компетенции, установленной 

законодательством и Уставом. 

117. Пояснительная записка визируется руководителем структурного 

подразделения, подготовившего вопрос и курирующим данное структурное 

подразделение заместителем Генерального директора и подписывается 

Генеральным директором.  

118. Проект решения Совета директоров визируется руководителем 

структурного подразделения, подготовившего вопрос, курирующим данное 

структурное подразделение заместителем Генерального директора и 

Генеральным директором. Кроме того, проект решения Совета директоров 

визируется руководителем структурного подразделения, ответственного за 

правовое обеспечение деятельности Общества, на предмет соответствия 

проекта решения требованиям законодательства.  

119. Корпоративный секретарь подготавливает бюллетени для заочного 

голосования (в случае заочного заседания Совета директоров) или проект 

протокола (в случае очного заседания Совета директоров) и вместе с 

материалами и уведомлением о предстоящем заседании рассылает всем членам 

Совета  директоров. Рассылка материалов к заседанию Совета директоров 

осуществляется посредством электронной связи на электронные адреса, 

представленные членами Совета директоров. Уведомления о предстоящем 

заседании и бюллетени для заочного голосования в обязательном порядке 

рассылаются также на бумажном носителе.  

120. Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров 

с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, как правило, 

должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь 

рабочих дней до даты проведения заседания.  

По решению Председателя Совета директоров или Генерального 

директора, уведомление с материалами могут быть направлены членам Совета 

директоров позже установленного срока, но не позднее 3 (трех) календарных 
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дней до даты проведения заседания Совета директоров. 

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров 

материалы могут направляться за 1 (один) рабочий день до даты проведения 

заседания.  

121. В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, 

предусмотренного настоящим Уставом, решением Председателя Совета 

директоров вопрос может быть снят с рассмотрения.  

122. Член Совета директоров вправе запросить через корпоративного 

секретаря у Общества дополнительные документы, информацию или 

разъяснение по существу вопроса, включенного в повестку дня заседания 

Совета директоров. Такие документы (информация, разъяснения) могут быть 

предоставлены до проведения заседания, а также в ходе проведения заседания, 

в том числе в форме письменных или устных ответов и разъяснений. 

123. Внесение изменений и/или дополнительных вопросов в повестку дня 

возможно на самом заседании Совета директоров при наличии кворума для 

проведения заседания, в случае согласия с таким изменением всех 

присутствующих на заседании членов Совета директоров.  

124. Внесение изменений в повестку дня заочного заседания Совета 

директоров, за исключением внесения дополнительных вопросов, после 

рассылки бюллетеней для заочного голосования возможно до установленной 

даты представления подписанных бюллетеней по решению инициатора созыва 

заседания Совета директоров путем направления уведомлений членам Совета 

директоров о причинах изменения повестки дня с приложением новых 

бюллетеней для заочного голосования. При этом оригинал представленного 

бюллетеня для заочного голосования возвращается подписавшему его члену 

Совета директоров.   

125. Все вопросы повестки дня должны иметь четкие формулировки, 

позволяющие сделать однозначный вывод о содержании рассматриваемого 

вопроса.  

126. Член Совета директоров обязан присутствовать на заседании Совета 

директоров, в противном случае член Совета директоров обязан заранее 

уведомить Генерального директора о невозможности его участия на заседании 

Совета директоров.  

127. В случае если член Совета директоров не может прибыть на 

заседание, он вправе представить в Совет директоров свое письменное мнение 

по рассматриваемым вопросам.  

128. Письменное мнение учитывается при подтверждении кворума и при 

подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания 

(смешанная форма голосования).  

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета 

директоров Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета 

директоров. 

129. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была 

включена в материалы, предоставленные членам Совета директоров к 
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заседанию, то председательствующий на заседании Совета директоров либо 

Корпоративный секретарь обязан огласить письменное мнение члена Совета 

директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала 

голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. 

130. В случае если член Совета директоров, ранее направивший 

письменное мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Совета 

директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное 

мнение не учитывается при определении кворума заседания Совета директоров 

и подсчете голосов по вопросам повестки дня. 

131. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета 

директоров или лицом, председательствующим на заседании Совета 

директоров, в объявленное время при наличии кворума, предусмотренного 

пунктом 135 настоящего Устава.      

132. При отсутствии кворума Председатель Совета директоров или лицо, 

председательствующее на заседании Совета директоров, устанавливает новые 

дату и/или время проведения заседания Совета директоров, о чем 

Корпоративный секретарь незамедлительно извещает отсутствовавших членов 

Совета директоров и приглашенных лиц.  

Отсутствие кворума в случае проведения заочного заседания фиксируется 

в протоколе отсутствия кворума, который подписывается корпоративным 

секретарем. Повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров 

вопросов, не рассмотренных им на заочном заседании по причине отсутствия 

кворума, должно быть вновь инициировано в установленном порядке. 

133. На заседание Совета директоров могут быть приглашены иные лица, 

присутствие которых необходимо для обсуждения вопроса. Список 

приглашенных лиц заносится в протокол.  

134. При необходимости заседание Совета директоров или рассмотрение 

вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров, может быть 

отложено (перенесено на новый срок) с согласия всех присутствующих членов 

Совета директоров. 

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего 

закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета 

директоров. 

135. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не 

менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с 

учетом отсутствующих членов Совета директоров, представивших письменное 

мнение.  

136. В случае, если общее количество членов Совета директоров 

недостаточно для достижения кворума, определенного в пункте 135 настоящего 

Устава, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Общего собрания 

акционеров вопрос об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся 

члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении 

такого вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров. 

137. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета 
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директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета 

директоров, присутствующих на заседании (голосующих, в случае заочного 

голосования), если иное не предусмотрено законодательством и настоящим 

Уставом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том 

числе другому члену Совета директоров, не допускается.  

 При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или 

лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является 

решающим. 

138. В случае, когда Совет директоров должен принять решение по 

сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, 

необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не 

менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не 

являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении 

Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не 

заинтересованных в ее совершении. В случае, если отсутствует необходимое 

количество голосов для принятия решения о заключении такой сделки Советом 

директоров, решение о ее заключении принимается Общим собранием 

акционеров. 

 Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, 

вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и 

голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в 

протоколе заседания Совета директоров. 

139. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется 

корпоративным секретарем.   

140. На заседании Совета директоров применяются следующие формы 

голосования: 

1) очная; 

2) заочная; 

3) смешанная. 

При этом рассмотрение и принятие решений по особо важным, 

ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества, как правило, 

осуществляется на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.  

141. Повестка дня заседания Совета директоров, место и время 

проведения заседания Совета директоров, а также форма голосования 

определяются инициатором созыва заседания Совета директоров. При этом 

место и время проведения заседания Совета директоров, инициируемого 

Генеральным директором, предварительно согласовываются с Председателем 

Совета директоров, в том числе в устном порядке.  

142. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению 

заседания Совета директоров в установленное время и в установленном месте, 

Председатель Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) день до 

проведения заседания, вправе принять решение об изменении времени и места 

его проведения. Такое решение доводится до членов Совета директоров и 
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приглашенных лиц в том же порядке, что и уведомление о предстоящем 

заседании Совета директоров. 

143. В случае использования процедуры заочного голосования к 

уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень 

для заочного голосования. 

144. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:  

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;  

2) сведения о члене Совета директоров; 

3) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания; 

4) дату направления бюллетеня члену Совета директоров; 

5) окончательную дату представления бюллетеней для заочного 

голосования и подсчета голосов;  

6) повестку дня заседания Совета директоров;  

7) формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование;  

8) варианты голосования по каждому вопросу (по каждому пункту 

решения по данному вопросу) повестки дня заседания Совета директоров, 

выраженные словами «за», «против», «воздержался»;  

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по вопросам 

повестки дня.  

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом 

Совета директоров. 

145. Заполненный бюллетень для заочного голосования может быть 

представлен членами Совета директоров корпоративному секретарю в 

подлиннике либо в электронном отсканированном виде (электронная копия 

документа). В случае если бюллетень для голосования состоит из нескольких 

страниц, подпись члена Совета директоров должна быть на каждой странице. 

146. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам 

Совета директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и 

единообразное составление своей подписью.  

147. Если заполненный бюллетень для голосования представлен членом 

Совета директоров без подписи корпоративного секретаря (посредством 

электронной связи), корпоративный секретарь проверяет идентичность 

составления бюллетеня и удостоверяет его своей подписью.   

148. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по 

которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, 

определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов 

голосования.  

149. В случае если член Совета директоров воздержался от принятия 

решения по вопросу повестки дня или проголосовал против принятия решения 

по поставленному на голосование вопросу, данный член Совета директоров в 

течение трех суток после проведения очного заседания Совета директоров 

может предоставить особое мнение в письменной форме. При заочном 

голосовании, особое мнение, подписанное таким членом Совета директоров, 

прикладывается к бюллетеню заочного голосования.  
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150. Решение посредством заочного голосования признается принятым 

при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.  

151. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется 

Корпоративным секретарем в виде протокола на государственном и/или 

русском языках, которое должно быть скреплено печатью Общества, подписано 

им и Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на 

заседании, не позднее трех дней с даты проведения заседания и содержать: 

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа; 

2) дату и место оформления решения заочного заседания; 

3) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания; 

4) дату направления бюллетеней членам Совета директоров; 

5) окончательную дату представления бюллетеней для заочного 

голосования и подсчета голосов;  

6) сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в 

установленный срок; 

7) сведения о членах Совета директоров, не представивших бюллетень в 

установленный срок; 

8) запись о наличии /отсутствии кворума для принятия решения; 

9) повестку дня заседания; 

10) принятые решения по каждому вопросу повестки дня; 

11) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним 

(по каждому пункту решения) с отражением результата голосования каждого 

члена Совета директоров по каждому вопросу (по каждому пункту решения) 

повестки дня заседания Совета директоров; 

12) при необходимости срок введения в действие принятого решения. 

13) иные сведения. 

При этом к решению заочного заседания Совета директоров 

прикладываются прошитые вместе бюллетени членов Совета директоров, на 

основании которых было принято решение посредством заочного голосования. 

152. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно 

быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, 

на основании которых было принято данное решение. 

153. Решения Совета директоров, которые были приняты на его 

заседании, проведенном в очном порядке, оформляются Корпоративным 

секретарем в виде протокола на государственном и/или русском языках, 

который должен быть скреплен печатью Общества, подписан Председателем 

Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, и 

Корпоративным секретарем не позднее трех дней с даты проведения заседания 

и содержать: 

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа; 

2) дату, время и место проведения заседания; 

3) сведения о членах Совета директоров присутствовавших и 

отсутствовавших на заседании Совета директоров;  

4) сведения о членах Совета директоров, представивших письменные 
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мнения по существу вопросов повестки дня;  

5) сведения о наличии /отсутствии кворума для принятия решений; 

6) сведения о лицах, приглашенных на заседание Совета директоров; 

7) повестку дня заседания; 

8) 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; 

9) принятые решения; 

10) иные сведения по решению Совета директоров.  

154. Регистрацию протоколов (решений) заседаний Совета директоров и 

их формирование в соответствующие дела осуществляет Корпоративный 

секретарь. Сохранность бумажных оригиналов обеспечивается работником, 

ответственным за ведение архива Общества, после передачи материалов в 

архив Корпоративным секретарем. 

155. Корпоративный секретарь ведет электронный архив протоколов 

(решений) заседаний Совета директоров. 

156. Корпоративный секретарь по письменному требованию члена Совета 

директоров обязан предоставить ему протокола заседаний Совета директоров и 

решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) 

выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью 

корпоративного секретаря и оттиском печати Общества. 

157. Корпоративный секретарь по письменному требованию 

должностного лица Общества, Службы внутреннего аудита, аудиторской 

организации, осуществляющей аудит Общества, руководителя структурного 

подразделения Общества предоставляет выписки из протокола заседания 

Совета директоров и решения, принятого путем заочного голосования, с 

соблюдением требований доступа к коммерческой и служебной тайне, 

установленных внутренним документом Общества.  
 

11. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И  

КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

 

158. Генеральный директор является лицом, единолично 

осуществляющим функции исполнительного органа и руководство текущей 

деятельностью Общества.  

159. Генеральный директор избирается, его полномочия досрочно 

прекращаются решением Общего собрания акционеров 

160. Избрание Генерального директора, а также досрочное прекращение 

его полномочий считается состоявшимся с момента принятия 

соответствующего решения Общего собрания акционеров, в соответствии с 

законодательством и Уставом. 

161. Не может быть избрано Генеральным директором лицо, ранее 

совершившее коррупционное преступление. Дополнительные требования к 

кандидатам в Генеральные директоры Общества устанавливаются 

законодательством и внутренними документами Общества. 
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162. Генеральный директор вправе принимать решения по любым 

вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством и Уставом 

к компетенции других органов Общества и его должностных лиц, в том числе: 

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета 

директоров; 

2) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с 

третьими лицами; 

3) выдает доверенности на право представления Общества в его 

отношениях с третьими лицами; 

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества 

(за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним 

меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает 

размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в 

соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры их 

премий, за исключением работников, входящих в состав Службы внутреннего 

аудита;  

5) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, 

составляющую до 10 процентов от размера собственного капитала Общества; 

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей 

на заместителя Генерального директора, за исключением полномочий, 

указанных в подпунктах 1)-4) пункта 162 и пунктом 167 настоящего Устава; 

7) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с 

законодательством; 

8) открывает банковские и другие счета Общества;   

9) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения; 

10) обеспечивает разработку Плана развития Общества, а также отчетов 

об их реализации (исполнении) в соответствии с внутренними  документами 

Общества; 

11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работ 

Общества; 

12) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и 

освобождает их от должностей; 

13) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную 

ответственность за указанную работу; 

14) утверждает штатное расписание Общества (филиалов и 

представительств) в соответствии, и в пределах утвержденной Советом 

директоров штатной численности Общества с учетом численности филиалов и 

представительств;  

15) утверждает годовой бюджет, на основании утвержденного Советом 

директоров Плана развития Общества, а также иные документы, принимаемые 

в целях организации деятельности Общества;   

16) принимает решения по текущим вопросам внутренней деятельности 

Общества; 

17) принимает решения о приобретении или отчуждении Обществом не 
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более десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 

юридических лиц; 

18) утверждает товарный знак и иные средства корпоративной 

идентификации Общества; 

19) принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к 

компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 

до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого 

принадлежит Обществу; 

20) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся 

текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, и не 

относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и 

Совета директоров.   

163. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания 

акционеров и Совета директоров. 

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной 

Генеральным директором с нарушением установленных Обществом 

ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о 

таких ограничениях. 

   

12. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИНЯТИЯ  

РЕШЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
 

164. Генеральный директор Общества не вправе занимать должность 

руководителя исполнительного органа либо лица, единолично 

осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического 

лица. 

165. В случае если Генеральный директор имеет заинтересованность в 

совершении Обществом сделки, то он обязан довести информацию, 

предусмотренную законодательством, до сведения Совета директоров. 

166. По решению Генерального директора, в установленном порядке 

могут быть переданы какие-либо из его полномочий заместителям 

Генерального директора. 

167. Персональное закрепление направлений деятельности Общества, 

которые курируют заместитель (-и) Генерального директора, осуществляется 

Генеральным директором исходя из его (-их) опыта и квалификации путем 

принятия соответствующего приказа о распределении обязанностей, 

ответственности, а также сферы полномочий. 

168. Иные функции, права и обязанности Генерального директора 

определяются законодательством, Уставом, а также трудовым договором, 

заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор, а также иные 

договоры от имени Общества с Генеральным директором подписываются 

Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим 

собранием или Советом директоров.   
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 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  

 

169. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита. 

170. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в 

состав Совета Директоров и исполнительного органа. 

171. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету 

Директоров и отчитывается перед ним о своей работе. 

 

14. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

 

172. Корпоративный секретарь обязан:  

1) контролировать подготовку и проведение заседаний Общего собрания 

акционеров и Совета директоров общества;  

2) обеспечивать формирование материалов по вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, 

осуществлять контроль за обеспечением доступа к ним; 

3) соблюдать в своей деятельности законодательство и внутренние  

документы; 

4) руководствоваться в своей деятельности действующим 

законодательством, решениями Общего собрания акционеров и Совета 

директоров;  

5) исполнять поручения Председателя Совета директоров;  

6) по требованию Совета директоров предоставить отчет о своей 

деятельности перед ним;  

7) оказывать содействие во введении в должность членов Совета 

директоров; 

8) информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, 

создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав 

акционера, а также возникновения корпоративного конфликта. 

173. Функции, права и иные обязанности Корпоративного секретаря 

определяются Кодексом корпоративного управления и Положением о 

корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров.   

  

15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ 

АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ 
 

174. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании 

сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества 

(только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, 

установленном уполномоченным органом). 

175. Общество представляет список своих аффилиированных лиц 

государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за 

рынком ценных бумаг, в установленном им порядке.   
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176. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными 

лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня 

возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.  

177. В случае, когда лицо, указанное ранее как аффилиированное, 

перестает быть таковым, аффилиированное Обществу физическое и/или 

юридическое лицо уведомляет об этом Общество в семидневный срок. 

178. Информация об аффилиированных лицах предоставляется Обществу 

по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, 

осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг. 

179. Лицо, в отношении которого иное аффилиированное Общество 

физическое и/или юридическое лицо предоставило сведения как о своем 

аффилиированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут 

предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по 

которым такое лицо было признано аффилиированным.  

180. Если непредставление аффилиированным Обществу физическим 

и/или юридическим лицом Обществу сведений о своих аффилиированных 

лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество 

вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого 

ущерба в полном объеме.  

  

16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА 

ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА  
 

181. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров 

информацию о деятельности Общество, о следующих корпоративных событиях 

общества: 

1) решения, принятые Общим собранием акционеров; 

2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, 

информация о которых в соответствии с внутренними документами общества 

должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов; 

3) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение 

уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг 

общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, 

аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества; 

4) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении 

которых обществом имеется заинтересованность; 

5) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, 

составляющую пять и более процентов от активов данного общества; 

6) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и 

более процентов от размера собственного капитала общества; 

7) получение обществом разрешений на осуществление каких-либо видов 

деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных 

обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности; 

8) участие общества в учреждении юридического лица; 
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9) арест имущества общества; 

10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в 

результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая 

стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера 

активов общества; 

11) привлечение общества и его должностных лиц к административной 

ответственности; 

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору; 

13) решения о принудительной реорганизации общества; 

14) иные события, признанные законодательством корпоративным 

событием, а также события затрагивающие интересы акционеров общества и 

инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска 

ценных бумаг общества.   

182. Предоставление информации о корпоративных событиях 

осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом. Общество 

обязано разработать и утвердить органом управления общества внутренний 

документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым 

советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения 

акционеров и инвесторов. 

183. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе Общества 

депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 

информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности 

общества и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных 

обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения 

Генерального директора по итогам года в порядке и сроки, установленные 

нормативным правовым актом уполномоченного органа. 

184. В случае если законодательством не предусмотрены сроки 

опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная 

информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех 

рабочих дней с даты ее возникновения.  

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору 

должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты 

получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по 

гражданскому делу по корпоративному спору. 

185. Общество размещает на корпоративном интернет-ресурсе Общества 

информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа 

управления общества, совмещающих руководящую должность или иную 

основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации 

об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, 

определяемом внутренними документами фондовой биржи.   
186. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников 

Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или 

коммерческую тайну. 
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187. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат 

хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту 

нахождения исполнительного органа Общества. 

Хранению подлежат следующие документы: 

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав 

Общества;  

2) протоколы учредительных собраний;  

3) учредительный договор (решение единственного учредителя), 

изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение 

единственного учредителя);  

4) разрешения на занятие Обществом определенными видами 

деятельности и (или) совершение определенных действий (операций); 

5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое 

находится (находилось) на его балансе; 

6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества; 

7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение 

отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, 

представленные в уполномоченный орган; 

8) положение о филиалах и представительствах Общества; 

9) протоколы Общих собраний акционеров, протоколы об итогах 

голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные 

недействительными), материалы по вопросам повестки дня Общих собраний 

акционеров; 

10) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания 

акционеров; 

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета 

директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные 

недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров; 

12) кодекс корпоративного управления.  

188. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, 

хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством.  

189. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему 

копии документов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, 

не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в 

Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление 

информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, 

размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, 

содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или 

иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для 

ознакомления акционеру по его требованию.  

190. Информация о деятельности Общества с пометкой 

«Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной 
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акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим 

лицам. Акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранять ее 

конфиденциальность.  

 

17. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА  
 

191.  Имущество Общества формируется за счёт:  

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;  

2) доходов, полученных в результате его деятельности;  

3) иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещённых 

законодательством.  

 

18. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 

 

192.  Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, 

конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и 

порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг 

Общества определяется законодательством о рынке ценных бумаг.    

193.  Общество выпускает только простые акции.  

194.  Простая акция предоставляет акционеру право на принятие решений 

по всем вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров. 

Простая акция также предоставляет акционеру права на получение дивидендов 

при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего 

решения общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при 

его ликвидации в порядке, установленном законодательством. 

195.  Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной 

форме. 

196.  Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества 

объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается 

Советом директоров.  

197. Общество размещает свои акции после государственной регистрации 

их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах 

объявленного количества акций. 

198.  В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, 

имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной 

собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом и иными законодательными актами. 

199.  Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, 

определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в 

соответствии с законодательством.  

200.  Ведение системы реестров держателей акций Общества 

осуществляется только регистратором Общества. 

201.  Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги 

только в случае, если: 
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1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены; 

2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и 

находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов 

размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных 

Обществом; 

3) договор о залоге акций одобрен Советом директоров.   

 

19. ДИВИДЕНДЫ 

 

202.  Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему 

акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Общего 

собрания акционеров. 

203.  Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными 

бумагами Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными 

бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется 

объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при 

наличии письменного согласия акционера. 

204.  Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется 

по итогам года. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества 

по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.  

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный годовым 

Общим собранием акционеров при принятии решения о выплате дивидендов.  

205.  Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате 

дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его 

в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня 

принятия решения.  

206.  В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате 

дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть 

опубликовано в средствах массовой информации.  

207.  Решение о выплате дивидендов должно содержать следующие 

сведения: 

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты 

Общества; 

2) период, за который выплачиваются дивиденды; 

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию; 

4) дату начала выплаты дивидендов; 

5) порядок и форму выплаты дивидендов. 

208.  Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые 

не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если 

судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.        

209. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов 

независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением 

случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным 

законодательством и Уставом.   
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20. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА 
 

210. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, 

Генеральный директор): 

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и  

используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы 

Общества и акционеров;  

2) не должны использовать или допускать использование имущества 

Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Общего собрания 

акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при 

совершении сделок со своими аффилиированными лицами; 

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита; 

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о 

деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства; 

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности 

Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в 

Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества. 

211. Члены Совета директоров Общества должны: 

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства, 

настоящим Уставом и внутренними документами Общества, на основе 

информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров; 

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное 

независимое суждение по корпоративным вопросам. 

212. Должностные лица несут ответственность, установленную 

законодательством перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их 

действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом. 

             

21. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ,  

УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ 

 

213. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 

осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой 

Советом директоров.  

Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, 

пояснительную записку, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

денежных средств, отчет об изменениях в капитале и иную отчетность в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. 

214. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному 

утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты 

проведения годового Общего собрания акционеров. Годовая финансовая 

отчетность утверждается на годовом Общем собрании акционеров. 
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В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному 

акционеру, годовая финансовая отчетность, предварительно утвержденная 

Советом директоров, может быть утверждена таким акционером в срок менее 

тридцати дней, установленный для извещения акционеров о предстоящем 

проведении Общего собрания акционеров. 

215. Общество обязан ежегодно публиковать в средствах массовой 

информации неконсолидированную годовую финансовую отчетность и 

аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом.  

216. 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 законодательства. Информация о 

сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на 

сумму десять и более 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. 

217. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой 

отчетности, а также текущего состояния дел, Общество обязано проводить 

аудит годовой финансовой отчетности.  

Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по 

инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо 

по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер 

вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.  

В случае проведения аудита по требованию крупного акционера, 

Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию 

(материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. 

Если Генеральный директор уклоняется от проведения аудита 

финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда 

по иску любого заинтересованного лица. 

 

22. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  
 

218. Решение о ликвидации, реорганизации Общества принимаются 

Правительством Республики Казахстан.  
219. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в 

случаях, предусмотренных законодательством. Требование о ликвидации 

Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если 

иное не предусмотрено законодательством. 

220. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения 

требований его кредиторов регулируются законодательством. При ликвидации 

Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат 

аннулированию в порядке, установленном законодательством. 

221. Распределение имущества при ликвидации производится в 

соответствии с законодательством. 
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23. 3AKJIIOqI4TEJIbHbIE IIOJIO}K EHWfl

'' 222. Bo BceM, llro He yperynl4poBaHo Hacrof,ulr4M Ycranou, O6utecrso
pyKoBoAcrByercr 3aKoHoAareJrbcrBoM r,r BHyrpeHHr4MZ AOKyMeH TaMLr.

223-Ycras Bcryraer B cLIny c Aarhl rocyAapcrneHnofi perzcrparlr4Lr B opraHax
IOCTLIULILI.

II.o. IenepaJrbHoro ArrpeKTopa O6rqecrBa A. MyHapa



14 orrx6ps 2016 ro1a. fl., Keuxexauona Llloruan XazpxanoBHa, Horap]Iyc ropoAa

Acrana, rocyAapcrBeuHiur Jurrleu3ll.u qacrHoro Horapllyca l\lb 0000420 or 23.03.2006 tola,
BbrAaHa Korrlnrerona 11o opraHr,r3ar1trvt npanonoft rIoMoIqrI u oKa3aHrIro rcpl{A}IqecKrIx ycnyr

HaceJreHuro Mraur.rcrepcrBa rocrlrquu Pecny6nut<u Kagaxcran, cBrIAereJIbcrByIo TIoAJII'IHHocrb

rroArrucfi feuepzurrnoro A]rpeKTopa Arcquonepnoro o6rqecrea <I4nQopnaaq]IoHHo-

aH4nr.rrr.rqecxnfi qeHrp ne(frn u ra36) rpaxAaHrIga Mynapa Acrqap, Koropat cAenaHa B MoeM

IlprrcyTcTBrll4.
Jlu.nrocrr rp. Mynapa Ac4ap ycrauoBneHa, rlpaBocuoco6nocrr AO <Zn(f opn'raqlloHHo-

aHanr,rrr4qecxufi qenrp ue(pru u rzrla>, norHoMorllls npeAcraBv:Tens. I4 ero Aeecnoco6Hocrb

rrpoBepeHbr.
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