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1-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МƏРТЕБЕСІ 
 

1.1. «Тараз Химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағының басқарушы 

компаниясы» акционерлік қоғамы (əрі қарай – Қоғам) Қазақстан Республикасы 

Президентінің ««Тараз Химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағын құру 

туралы»  2012 жылғы 13 қарашадағы № 426 Жарлығына жəне Қазақстан 

Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы 

Заңға (əрі қарай - Заң) сəйкес құрылған. 

1.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға 

болып табылады жəне өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, 

Қазақстан Республикасының «арнайы экономикалық жəне индустриялық аймақтар 

туралы» заңына жəне Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық 

актілеріне (əрі қарай – Заңнама), сонымен қатар осы Жарғыға (əрі қарай – Жарғы) 

жəне Қоғамды Корпоративтік басқару кодексіне сəйкес жүзеге асырады. 

1.3. Қоғам əділет органдарында мемлекеттік тіркелу сəтінен бастап заңды 

тұлға мəртебесіне ие.  

1.4. Қоғамның қаржы жəне өндірістік қызметі шаруашылық жекеменшік 

негізінде жүзеге асырылады. 

1.5. Қоғамның жекеменшік балансы, банк шоттары, мемлекеттік жəне орыс 

тілдеріндегі толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі бар. 

1.6. Қоғамның өзіндік логотипі бар, Қоғам Басқармасымен бекітілетін жəне 

белгіленген тəртіпте тіркелетін басқа да таңбалары, үлгілері, сонымен қатар 

мемлекеттік жəне орыс тіліндегі мөртабандары, фирмалық бланктері мен басқа да 

реквизиттері болуы мүмкін. 

 
2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ  

ЖƏНЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ МЕРЗІМІ 
 

2.1. Қоғамның атауы: 

Мемлекеттік тілдегі толық атауы – «Тараз химиялық паркі» арнайы 

экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы; 

Қысқартылған түрі – «Тараз ХимПаркі» АЭА БК» АҚ; 

Орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество «Управляющая компания 

специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»; 

Қысқартылған түрі - АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»; 

Ағылшын тіліндегі толық атауы – joint stock company «The management 

company of the special economic zone «Chemical Park Taraz»; 

Қысқартылған түрі – JSC «MC SEZ «ChemPark Taraz». 

2.2. Қоғамның (Басқармасының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 

Жамбыл облысы, Шу ауданы, Тасөткел ауылы, «Тараз химиялық паркі» арнайы 

экономикалық аймағы, 10-ғимарат. 

2.3. Қоғамның қызмет мерзімі – шектелмеген. 
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3-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ 
 

 

3.1. Қоғам акционерлері болып табылады: 

1) «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне 

жекешелендіру комитеті» мемлекеттік мекемесі БСН 980240000950, заңды 

мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс даңғылы, 11, банк 

реквизиттері: ЖСК KZ92040101KSN0000000 БСК KKMFKZ2A; 

2)  «Біріккен химиялық компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 

БСН 090140015077 заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан 

қаласы, Е10 көшесі, 17/10 үй, Т4 блогы, «Зеленый квартал» БО, 5 қабат, банк 

реквизиттері: ЖСК KZ806017111000010670 «Народный банк Казахстана» АҚ, БСК 

HSBKKZKX. 

 
4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ 

 
4.1. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады. 

4.2. Барлық мүдделі тұлғалардың  Жарғымен танысуға құқығы бар.  

  
5-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МƏНІ 

 
5.1. Қоғамның мақсаты «Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық 

аймағын (əрі қарай –«Химпарк» АЭА) ұйымдастыру жəне дамыту болып табылады. 

5.2. Қоғамның қызмет мəні болып табылады: 

1)  «Химпарк» АЭА қызметі мəселелері бойынша мемлекеттік 

органдармен əрекеттесу; 

2)  «Химпарк» АЭА қызметін ұйымдастыру; 

3) Жер учаскелерін екінші реттік жер пайдалануға (қосалқы жалгерлікке) 

ұсыну жəне инфрақұрылым объектілерін жəне «Химпарк» АЭА қатысушылары мен 

«Химпарк» АЭА аумағындағы қызметтің көмекші түрлерін жүзеге асыратын 

тұлғаларға жер учаскелерін екінші реттік жер пайдалануға (қосалқы жалгерлікке) 

ұсыну; 

4)  «Химпарк» АЭА аумағындағы қызметті жүзеге асыру туралы 

келісімшарттарды құру жəне бұзу; 

5) өкілетті орган мен бірыңғай үйлестіру орталығына «Химпарк» АЭА 

қызметінің нəтижесі бойынша өкілетті органмен бекітіліген тəртіпте, «Химпарк» 

АЭА қатысушыларының жыл сайынғы есептерінің негізінде есеп тапсыру; 

6)  «Химпарк» АЭА қатысушыларын тарту; 

7) инфрақұрылым объектілерін салу жəне «Химпарк» АЭА қызметінің 

басқа түрлерін жүзеге асыру үшін инвестицияларды тарту; 

8)  «Химпарк» АЭА аумағында өндірісті дамыту үшін инвестицияларды 

тарту, оның ішінде жəне АЭА аумағындағы қызмет түрлерімен шектелмейді: 

а) төмендегілерсіз өңдеуші өнеркəсіп: 

• тамақ өнімдерін шығару; 

• сусындарды өндіру; 

• шылым өнімдерін өндіру; 
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• жиһаздан басқа ағаш бұйымдарын өндіру; 

• өру үшін материалдардан бұйымдар өндіру; 

• басып шығару жəне жазылған материалдарды шығару; 

• жиһазды өндіру; 

• көлік жəне құралдарды жөндеу жəне орнату; 

б) төмендегі абзацтармен қарастырылған қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін 

арналған объектілерді салу жəне пайдалануға беру 

 а) жобалау-сметалық құжаттама негізінде осы тармақша; 

-  химиялық өнімдерді өндіру; 

- резеңке жəне пластмасс бұйымдарын өндіру; 

- басқа да металл емес минералдық бұйымдарды өндіру; 

- химиялық өндірістер үшін машина мен құралдарды өндіру; 

- жобалау-сметалық құжаттамаға сəйкес құрылыс жүргізу жəне химиялық 

өнеркəсіп, резеңке жəне пластмасс бұйымдарды, сонымен қатар басқа да металл 

емес минералдық өнім, машиналар мен құралдардың  химиялық өнеркəсіп 

мақсаттары үшін бұйымдарды өндіру үшін арналған өнеркəсіп объектілерін 

мемлекеттік қабылдау комиссиясымен қабылдау-тапсыру негізінде пайдалануға 

беру. 
9) инфрақұрылым объектілерінің құрылысы «Химпарк» АЭА 

қатысушыларына берілмеген жер учкаскелеріне бекітілген техникалық-

экономикалық негіздемеге сəйкес жүзеге асырылады, оған келесі түрлер қосылады, 

бірақ солармен шектелмейді: кейінгі қызмет көрсету, инфрақұрылым объектілерінің 

күрделі (ағымдағы) жөндеу жұмыстарын жүргізу, оның ішінде инфрақұрылым 

объектілерін қайта құру (кеңейту) жəне инфрақұрылымның қосымша (жаңа) 

объектілерін құру; 

10)  «Химпарк» АЭА қатысушылары мен «Химпарк» АЭА аумағындағы 

қызметтің көмекші түрлерін жүзеге асыратын тұлғаларға инфрақұрылым 

объектілерін пайдаланумен байланысты қызметтерді байланыстыру жəне ұсыну; 

11) АЭА аумағында кіші, орта жəне ірі бизнес, инновацияларды дамыту 

үшін жағымды жағдайды құруға байланысты іс-шараларды жүзеге асыру; 

12)  «бір терезе» принципі бойынша «Азаматтар үшін үкімет» мемлекеттік 

корпорацияның қызметі үшін қабылдау орнын ұйымдастыру; 

13)  «Химпарк» АЭА құру мақсаттарына жауап беретін қызметті жүзеге 

асыруда енгізілген тауарларды шынайы тұтынуды растау; 

14)  «Химпарк» АЭА аумағында қызметті жүзеге асыру туралы келісімшарт 

шарттарын орындау мониторингі; 

15)  «Химпарк» АЭА аумағындағы инжиниринг, жобалау жəне құрылысқа 

қажетті жəне байланысты іс-шараларды жүзеге асыру, оның ішінде, бірақ онымен 

шектелмей: «Химпарк» АЭА үшін жобалау, сатып алу жəне құрылыс 

келісімшарттары жəне барлық басқа да қосалқы келісімшартттар бойынша тапсырыс 

берушінің қызметі мен техникалық қадағалауды орындау; 

16)  «Химпарк» АЭА жүзеге асыру үшін қаржыландыруды тартумен 

байланысты іс-шараларды жүзеге асыру; 

17) «Химпарк» АЭА қатысушылары мен «Химпарк» АЭА аумағындағы 

қызметтің көмекші түрлерін жүзеге асыратын тұлғаларды қамтамасыз етумен 

байланысты барлық қажетті қызметті ұйымдастыру жəне ұсыну; 
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18)  «Химпарк» АЭА дамуымен байланысты іс-шараларды жүзеге асыру; 

19) Арнайы экономикалық аймақтың даму жоспарын (Бизнес-жоспарын) 

құру; 

20) арнайы экономикалық аймақта жаңа өндірістерді құру бойынша 

маркетинг зерттеулерін жүргізу; 

21) арнайы экономикалық аймақтың маркетингтік стратегияларын əзірлеу; 

22) арнайы экономикалық аймақтарды дамыту бойынша іс-шараларды 

жүргізу; 

23) арнайы экономикалық аймақ потенциалды қатысушыларын, өтініш 

иелерін, арнайы экономикалық аймақ қатысушыларын ақпаратпен қамтамасыз ету, 

оның ішінде арнайы экономикалық аймақ потенциалды қатысушыларын, өтініш 

иелерін, арнайы экономикалық аймақ қатысушыларын мемлекеттік органдар 

өкілдерімен жеке кəсіпкерлік субъектілерінің бірігуімен кездесулерді ұйымдастыру; 

24) арнайы экономикалық аймақ аумағында индустриалдық-инновациялық 

жобаларды жүзеге асыру үшін инвестицияларды тарту; 

25) арнайы экономикалық аймақ потенциалды қатысушыларын, өтініш 

иелерін, арнайы экономикалық аймақ қатысушыларымен «бір терезе» принципі 

бойынша əрекеттесіп жұмыс жасау; 

26) коммуналдық, логистикалық жəне қызмет көрсету қызметтерін ұсыну; 

27) мемлекеттік-жекеменшік серіктестік жобаларына қатысу; 

5.3. Заңнамамен белгіленген алуға қажетті лицензия немесе басқа да 

рұқсаттаманың болуын талап ететін қызмет түрлері сəйкес лицензиялар немесе 

рұқсаттың басқа да түрлерін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады. 

5.4. Қоғам Қоғамның негізгі мақсаты мен міндеттеріне сəйкес келетін жəне 

Қазақстан Республикасының заңнамасына қарсы келмейтін басқа да қызметті жүзеге 

асыра алады. 
 

6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
 

6.1. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған 

барлық құқықтары бар жəне жауапкершілікке ие. 

6.2. Қоғамның өзінің акционерлерінен бөлек мүлкісі бар. Қоғам Қоғам 

акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. 

6.3. Қоғам акционерлері Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді 

жəне Қоғам қызметімен байланысты Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа акциялар құны мөлшерінде 

шығындарды өтейді.   

6.4. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады. 

6.5. Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша жауапты емес, мемлекет те 

Қоғам міндеттемелері үшін жауапты болмайды. 

6.6. Қоғам өз атынан келісімшарт құруға (келісімдер, контракттар), мүліктік 

жəне жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алуға, сотта арызданушы 

немесе жауап беруші ретінде сөз сөйлеуге, сонымен қатар Заңнамаға қарсы 

келмейтін басқа да қызметті жүзеге асыруға құқылы.   
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6.7. Қоғам күзет құжаттамасы, технологиялар, «ноу-хау» жəне басқа да 

ақпаратты иемдену мен пайдалануды сатуға немесе пайдалану құқысын беруге 

құқылы. 

6.8. Қоғам Қазақстан Республикасы мен шет елдерде өз филиалдары мен 

өкілеттіктерін құруға, жекеменшік мүлкі есебінен оларды негізгі жəне айналым 

қаражатпен қамтуға жəне олардың қызметін Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес белгілеуге құқылы. Филиал немесе өкілеттіктің мүлкі олардың 

жеке балансы жəне жалпы Қоғам балансымен ескеріледі. 

6.9. Филиалдар немесе өкілеттіктер қызметіне басшылық жасауды 

Қоғамның басқарма Төрағасымен тағайындалатын тұлғалар жүзеге асырады. 

Филиалдар немесе өкілеттіктер жетекшілері Қоғаммен берілген сенімхат негізінде 

қызмет етеді. 

6.10. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлау, жұмыскерлер еңбегін төлеу, 

материалдық–техникалық қамту, əлеуметтік даму, кірісті реттеу, кадрларды іріктеу, 

тағайындау жəне қайта дайындаумен байланысты барлық мəселелерді шешеді. 

6.11. Қоғамның белгіленген тəртіпте Қазақстан Республикасының аумағы мен 

оның аумағынан тыс орналасқан банктер мен басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық 

немесе шетел валютада шот ашуға құқығы бар. 

6.12. Қоғамның Қазақстан Республикасының Заңнамасына сəйкес ұлттық 

немесе шетел валютада қарыз алып, несие пайдалануға құқығы бар.  

6.13. Қоғам ішкі нормативтік жəне техникалық құжаттаманы құрып бекітеді.  

6.14. Акционерлер Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан 

Республикасының Заңнамасымен белгіленетін шарттармен құнды қағаздарды 

шығарады; 

6.15. Қазақстан Республикасының Заңнамасына сəйкес сенімхаттар береді; 

6.16. Еркін негізде Қазақстан Республикасының аумағы мен шет елдерде 

жекеменшіктің жалпы нысандары ұйымдарымен бірлестіктерді құрып, Қазақстан 

Республикасының аумағы мен шет елдерде ұйымдар қатысушысы болады; 

6.17. Өздігінен Қазақстан Республикасы Заңнамасын есепке ала отырып, өз 

өнімдері мен қызметтеріне тапсырыс берушілермен келісімшарттар бойынша 

ұлттық жəне (немесе) шетел валютасында баға белгілейді жəне жеткізу мен қызмет 

көрстеудің шарттарын өздігінен келісімдейді; 

6.18. Қазақстан Республикасының аумағындағы заңды жəне жеке 

тұлғалармен, сонымен қатар шетелдік, мемлекеттік жəне халықаралық ұйымдармен 

байланыс орнатып, ресми хат алмасуды еркін жүргізеді; 

6.19. Қазақстан Республикасының Заңнамасына сəйкес басқа да құқықтарды 

жүзеге асырады; 

6.20. Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген кепілдер, 

кепілдіктер жəне басқа да қаржы міндеттемелерін қабылдайды жəне ұсынады; 

6.21. Қоғам қызметіне немесе оған сəйкес келетін əрекет түрлерін жүзеге 

асыру үшін қажетті заңды тұлғалар мүлкіндегі акциялар, үлестер немесе басқа да 

құқықтарын сатып алу, иелену, жалға беру, сату немесе басқаша өкім шығаруға 

құқығы бар;   

6.22. Өзінің жеке атынан немесе Қоғам атынан əрекет ететін үшінші 

тұлғалармен, сонымен қатар Қазақстан Республикасының аумағы мен шет елдерде 

қызметін жүзеге асыратын келісімшарт құру жолымен кез келген басқа да заңды 
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тұлғалар негізінде Жарғының осы бабымен қарастырылған құқықтарды жүзеге 

асырады; 

6.23. Қоғамның Заңнама жəне Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтары 

мен міндеттері болуы мүмкін. 

 
7-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

7.1. Қоғам Акционерлерінің құқығы бар: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне (немесе) Жарғысымен 

қарастырылған тəртіпте Қоғамды басқаруға қатысу; 

2) дивиденд алу; 

3) Қоғам қызметі туралы, оның ішінде үлестес ұйымдардан, оның ішінде 

құпия мінезді ақпаратты, Қоғам сұранысты алған күннен бастап отыз күннен кеш 

емес уақытта, сұраныста басқа мерзім көрсетілмеген жағдайда ақпарат алу, сонымен 

қатар акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе осы Жарғымен белгіленген 

тəртіпте Қоғамның қаржы есептілігімен танысу; 

4) Қоғамның құнды қағаздарына жекеменшік құқығын растайтын Қоғам 

тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушысынан үзінділерді алу; 

5) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау; 

6) Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді соттық тəртіпте даулау; 

7) Қоғам қызметі туралы жазбаша сұраныс жазу жəне белгіленген тəртіпте 

дəлелді жауап алу; 

8) Қоғам жабылғаннан кейін мүлік бөлігін алу; 

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған 

жағдайлардан басқа Заңмен белгіленген тəртіпте акцияларды немесе акцияға 

ауысатын Қоғамның басқа да құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алу; 

10) Директорлар кеңесіне Заңға сəйкес акционерлердің жалпы 

жиналысында қарастыру үшін сұрақтар енгізуге ұсыныс жасау; 

11) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап ету; 

12) аудиторлық ұйыммен өз қаражаты есебінен Қоғамның аудитін өткізуді 

талап ету; 

13) құзырлығына қатысты мəселелер бойынша шешімдерді қабылдау; 

14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда 

Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендерді төлемеу туралы шешімді 

қабылдау. 

7.2. Қоғам акционерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасы мен 

Жарғысымен қарастырылған басқа да құқықтары болуы мүмкін. 

7.3. Қоғам акционерлері міндетті: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Жарғысымен 

қарастырылған тəртіпте акцияларды төлеу; 

2) он күн ішінде Қоғам акционерлеріне тиісті Қоғам жəне акциялардың 

номиналдық ұстаушысының тіркеушісіне Қоғамның акция ұстаушылары реестрі 

жүйесін жүргізуге қажетті мəліметтердің өзгертілгені туралы хабарлау; 

3) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен сақталатын құпиялы 

Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламау; 
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4) Қазақстан Республикасының Заңы жəне басқа да нормативтік актілеріне 

сəйкес басқа да міндеттемелерді орындау. 

        

8-БАП. АКЦИЯЛАР ЖƏНЕ ҚОҒАМНЫҢ БАСҚА ДА ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ 
 

8.1. Қоғам акциялар мен басқа да құнды қағаздарды шығаруға құқылы. 

Қоғамның құнды қағаздарын шығару, орналастыру жəне жабудың шарттары мен 

тəртібі құнды қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

белгіленеді. 

8.2. Қоғам тек қарапайым акцияларды ғана шығарады.  

      Қарапайым акция Қоғам акционерлеріне құзырлығына қатысты барлық 

мəселелер бойынша шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Қарапайым акция Қоғам 

акционерлері үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қоғамның таза 

кірісі болған жағдайда дивиденд алуға жəне Қоғам таратылған жағдайда мүлік 

бөлігін алу құқығын береді. 

8.3. Қоғам акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.  

8.4. Қоғам жарияланған акция саны шегінде бір немесе бірнеше 

жариялаумен оларды мемлекеттік тіркеуден кейін өз акцияларын орналастыруға 

құқылы. 

8.5. Қойылған акциялардың төлемі есебінде Қазақстан Республикасының 

Заңы мен басқа заңнамалық актілермен қарастырылған басқа жағдайларды санамай, 

ақша, мүліктік құқық (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне қойылатын 

құқық) жəне басқа да мүлік қабылдануы мүмкін. 

     Ақшадан бөлек басқа мүлікпен төлеу (құнды қағаздарды есептемей) Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес берілген лицензия негізінде əрекет ететін 

бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады. 

 Егер Қоғамның қойылған акцияларының төлеміне мүлікті пайдалану құқығы 

енгізілсе, ондай құқықты бағалау Қоғамның пайдаланудың барлық мерзіміне төлеу 

мөлшерінен жүзеге асырылады. Көрсетілген мерзімі аяқталғаннан кейін ондай 

мүлікті тартып алу акционерлер жалпы жиналысының келісімінсіз рұқсат етілмейді. 

8.6. Қоғам акциялары ұстаушыларының реестрлер жүйесін жүргізу 

Қоғамның тіркеушісімен жүзеге асырылады. 

8.7. Қоғам қойылған құнды қағаздарын келесі жағдайларда ғана кепілдікке 

қабылдауы мүмкін: 

1) кепілдікке салынатын құнды қағаздар толығымен төленді; 

2) Қоғамға кепілдікке берілетін жəне оның кепілінде тұрған акциялардың 

жалпы саны Қоғамның қойылған акцияларының Қоғам сатып алған акцияларын 

есепке алмағанда жиырма бес пайыздан артық емес; 

3) кепілдікке салу туралы келісімшарт акционерлер Жалпы жиналысымен 

мақұлданды. 

8.8. Қоғамның қарапайым акциясына айырбасталатын, артықшылықпен сатып 

алу құқығы бойынша қабылданатын акциялар немесе басқа да құнды қағаздарды 

төлеу акционермен акцияларды қою күнінен бастап тоқсан күнтізбелік күн ішінде 

жүзеге асырылады. 
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9-БАП. ДИВИДЕНД  
 

9.1. Дивиденд - акционерлер Жалпы жиналысының шешіміне сəйкес 

Қоғамның меншік акциялары бойынша Қоғаммен төленетін акционерлер кірістері. 

9.2. Дивиденд төлеу Қоғамның ақшасы немесе құнды қағаздарымен жүзеге 

асырылады. Қоғамның акциялары бойынша өз құнды қағаздарымен дивиденд төлеу 

Қоғам акционерлерінің жазбаша келісімімен Қоғамның жарияланған акцияларымен 

жəне шығарылған облигацияларымен төлем болған жағдайда ғана жүзеге 

асырылады. 

9.3. Қоғам акциялары бойынша дивиденд төлеу жыл немесе тоқсан немесе 

жартыжылдық қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. 

9.4. Қарапайым акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім 

акционерлер Жалпы жиналысымен қабылданады.  

9.5. Дивиденд акционерлер Жалпы жиналысымен белгіленген мерзімде 

дивиденд төлеу туралы шешім қабылдауда төленеді. 

9.6. Акционерлер Жалпы жиналысы шешім қабылдау күнінен бастап он 

жұмыс күннің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялаумен 

қарапайым акциялар бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдауға 

құқылы. 

9.7. Он жұмыс күннің ішінде Қоғамның қарапайым акциялары бойынша 

дивиденд төлеу туралы шешімді қабылдау күнінен бастап бұл шешім бұқаралық 

ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.  

9.8. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы 

шешімнің келесі мəліметтері болуы тиіс: 

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк жəне басқа да реквизиттер; 

2) дивиденд төленетін мерзім; 

3) бір қарапайым акция есебімен дивиденд көлемі; 

4) дивиденд төлемінің басталу күні; 

5) дивиденд төлеудің тəртібі мен нысаны. 

9.9. Қоғам акционерлері Қоғам қарызының пайда болу мерзіміне тəуелді 

емес алынбаған дивиденд төлеуді талап етуге құқықтары бар.  

Төлеу үшін белгіленген дивидендті уақытында төлемеген жағдайда Қоғам 

акционерлері үшін  ақша міндеттемесі немесе оның сəйкесінше бөлігін орындалу 

күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банктің қайта қаржыландырудың ресми 

ставкасынан есептелінетін дивиденд негізгі сомасы мен өсімақы төленеді. 

9.10. Қоғам акционерлері үшін Қоғамның қарапайым акциялары бойынша 

дивиденд есептеуге рұқсат етілмейді: 

1) Қоғамның жекеменшік капиталының теріс мəнді болуы немесе егер 

Қоғамның меншік капиталы акциялары бойынша дивиденд есептеу нəтижесінде 

мөлшері теріс мəнге жеткен болса; 

2) Егер Қоғамның банкроттығы туралы Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес төлей алмау жағдайының белгілері болса немесе көрсетілген 

белгілер Қоғамның акциялары бойынша дивиденд есептеу нəтижесінде пайда 

болған жағдайда.  
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10-БАП. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ 
 

10.1. Қоғам органдары болып табылады: 

1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы; 

2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 

3) атқарушы орган -  Басқарма (алқалы орган); 

4) Қоғам жəне Қоғамның басқа да ұйымдарының қаржы-шаруашылық 

қызметі, ішкі бақылау саласындағы бағалау, тəуекелдерді басқару, корпоративтік 

басқарма саласындағы құжаттарды орындау жəне олардың қызметін жетілдіру 

мақсатында кеңес беру – Ішкі аудит жəне комплаенс-бақылау қызметін (əрі қарай - 

Ішкі аудит қызметі) қадағалауды жүзеге асыратын орган. 

 

11-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ 
 

11.1. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғам Жарлығымен 

акционерлер Жалпы жиналысының құзырлығына жататын мəселелер бойынша 

шешімдер Қоғам акционерлерлерімен қабылданады. 

11.2. Акционерлердің Жалпы жиналысы жыл сайын қаржы жылы 

аяқталғаннан кейін бес ай шінде міндетті: 

1)  шешім қабылдау: 

- Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіту; 

- өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін реттеу тəртібін анықтау 

жəне Қоғамның бір қарапайым акциясына есебінен дивиденд мөлшері; 

2) Қоғам акционерлерінің қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-

əрекетіне жүгінулері жəне оларды қарау қорытындылары туралы мəселені 

қарастыру. 

Көрсетілген мерзім есептік мерзім ішінде Қоғам аудитін аяқтау мүмкіндігі 

болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып есептелінеді. 

11.3. Акционерлер Жалпы жиналысының құзырлығына қатысты сұрақтарды 

дайындау Қоғам басқармасымен, жасалған келісімшартқа сəйкес Қоғам 

тіркеушісімен, Қоғамның Кеңес директорлары, таратылған жағдайда – Қоғамның 

тарату комиссиясымен жүзеге асырылады. 

11.4. Қазақстан Республикасының Заңнамасымен Акционерлер Жалпы 

жиналысының қарастыруына міндетті түрде сұрақ шығару жағдайлары 

қарастырылуы мүмкін. 

11.5. Акционерлер Жалпы жиналысының қарастыруына шығарылған 

Жарғының 11.2-тармағымен қарастырылған сұрақтарға Директорлар кеңесі 

бастамашылық жасайды. 

11.6. Акционерлер жалпы кеңесінің қарастыруына мəселелерді шығару 

бойынша шығындарды, Заңмен белгіленген жағдайлардан басқасын, Қоғам 

мойнына алады. 

11.7. Акционерлер Жалпы жиналысына шығарылатын сұрақтар бойынша 

материалдарда бұл сұрақтар бойынша дəлелді шешімдерді қабылдау үшін қажетті 

көлемде ақпарат болуы тиіс. 

11.8. Қоғам органдарын сайлау мəселелері бойынша материалдарда 

ұсынылатын үміткерлер туралы келесі ақпарат болу тиіс: 
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1) Тегі, аты, сонымен қатар қалауы бойынша - əкесінің аты; 

2) Білімі туралы мəліметтер; 

3) Қоғамның үлескерлері туралы мəліметтер; 

4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны мен атқарылған қызметі туралы 

мəліметтер; 

5) үміткерлердің жұмыс тəжірибесін, біліктілігін растайтын басқа да 

ақпарат. 

11.9. Акционерлер Жалпы жиналысының қарастыруына шығарылған 

Жарғының 11.2-тармағымен қарастырылған сұрақтар бойынша материалдарда 

келесідей ақпарат болуы тиіс: 

1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін, сонымен қатар Қоғамның жылдық 

есебі; 

2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп; 

3) Қоғамның таза кірісін реттеу тəртібі туралы өткен қаржы жылы жəне 

Қоғамның бір қарапайым акциясы есебінен бір дивиденд мөлшерінде директорлар 

кеңесінің ұсынысы; 

4) Қоғам акционерлерінің қоғамның жəне оның лауазымды тұлғаларының 

əрекеттеріне өтініштері жəне оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; 

5) көрсетілген жұмыс туралы директорлар Кеңесінің жылдық есебі; 

6) Қоғамның Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелері жəне Ішкі аудит қызметі 

қызметкерлерінің құрамы мен сыйақыларының мөлшері туралы ақпарат; 

7) Кеңес қарастыруы бойынша Қоғам директорларының басқа да құжаттары. 

11.10.  Акционерлер Жалпы жиналысының шешімдері Қоғам басқармасының 

орналасқан жері бойынша сақталуға жəне Қоғам акционерлеріне кез келген уақытта 

танысу үшін ұсынылуға тиісті. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша  оларға 

акционерлер Жалпы жиналысы шешімінің көшірмесі беріледі. 

 

12-БАП. АКЦИОНЕРЛЕР ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕ ҚҰЗЫРЕТІ 
 

12.1. Акционерлер жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мəселелер 

жатады: 

1) Жарғыға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу немесе оны жаңа 

редакцияда басып шығару; 

2) Корпоративтік кодексін басқару, сонымен қатар оған өзгерістер мен 

толықтыруларды енгізу; 

3) Қоғамның еркін қайтақұрылуы немесе таратылуы; 

4) Қоғамның жарияланған акция санын арттыру немесе Қоғамның 

қойылған жарияланбаған акция мөлшерінің түрін өзгерту туралы шешім қабылдау; 

5) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау жəне оларды өзгерту шарттары 

мен тəртібін анықтау; 

6) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын құнды қағаздарды 

шығару туралы шешімді қабылдау; 

7) бір түрдегі орналасқан акцияларды басқа түрдегі акцияға ауыстыру 

туралы шешімді қабылдау, ондай ауысымның шарттары мен тəртібін анықтау; 

8) Қоғамның қаржы есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық 

ұйымның белгіленгенін анықтау; 
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9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, 

оның мүшелерін сайлау жəне олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, 

директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін 

сыйақы жəне шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ ол 

туралы ережені бекіту; 

10) Директорлар кеңесінің  атқарылған жұмысы туралы жылдық есебін 

бекіту; 

11) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін, сонымен қатар Қоғамның жылдық 

есебін бекіту; 

12) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тəртібін бекіту, 

жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау жəне қоғамның бір 

қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 

13) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы 

шешім қабылдау; 

14) Қоғам акцияларының еркін делистингі туралы шешімді қабылдау; 

15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес жəне одан да көп 

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

арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне 

қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) 

құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау; 

16) «алтын акцияны» енгізу жəне күшін жою; 

17) заңға сəйкес қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып 

алған кезде олардың құнын айқындау əдістемесін жəне əдістемесіне өзгерістерді 

бекіту; 

18) дивиденд саясатын бекіту; 

19) Қоғам акционерлеріне Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тəртібін 

анықтау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау, Қоғам Жарғысымен 

бұл тəртіп анықталмаған болса; 

20) Басқарма мүшелері, Ішкі аудит қызметі қызметкерлері жəне 

Корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекақы мөлшері мен сыйақы беру 

шарттары жəне əлеуметтік қолдау анықтау саясатын бекіту; 

21) Қоғам акционерлерінің əрекеттесуі туралы ережені бекіту; 

22) Акционерлердің Жалпы жиналысын жинау туралы хабарлама нысанын 

анықтау жəне бұқаралық ақпарат құралдарында бұл ақпаратты орналастыру туралы 

шешімді қабылдау; 

23) Акционерлер Жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 

24) шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілерімен жəне (немесе) Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше 

құзыретіне жатқызылған өзге де мəселелер; 

12.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше 

көзделмесе, Жарғының 12.1-тармағында акционерлердің жалпы жиналысының 

айрықша құзыретіне шешімдер қабылдау жатқызылған мəселелерді қоғамның басқа 

органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол 

берілмейді. 
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12.3. Акционерлердің Жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне қатысты  

сұрақтар бойынша Қоғамның басқа да органдарының кез келген шешімдерін күшін 

жоюға құқығы бар.  

 

13-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
 

13.1. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілерімен жəне (немесе) Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының 

айрықша құзыретіне жəне қоғам басқармасының құзыретіне жатқызылған 

мəселелерді шешуді қоспағанда, қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге 

асырады. Директорлар кеңесінің шешімдері осы бапта белгіленген тəртіппен 

қабылданады.  

13.2. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның тұрақты дамуының енгізілуіне 

стратегиялық басшылықты жəне бақылауды жүзеге асырады. 

13.3. Директорлар кеңесі қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру 

үшін акционерлердің жалпы жиналысы алдында жауапты болады. 

13.4. Жыл қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі Акционерлердің 

жалпы жиналысына Директорлар кеңесі туралы ережеде көзделген тəртіппен 

атқарылған жұмыс туралы есеп береді. 

13.5. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Мемлекеттік 

қызметші болып табылмайтын Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне 

олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленуі жəне (немесе) олардың 

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты 

шығыстары өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері 

акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді. 

13.6. Егер заңда өзгеше белгіленбесе, Директорлар Кеңесінің айрықша 

құзыретіне мынадай мəселелер жатады: 

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау жəне қоғамның даму 

стратегиясын бекіту, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясын іске асыру 

мониторингін жүзеге асыру; 

2) орнықты даму саласындағы құжаттарды, оның ішінде іс-шаралар жоспарын 

жəне есепті бекіту;        

3) мəселелерді акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығару; 

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды 

сатып алуы жəне оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, Қоғамның 

акционерлеріне Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тəртібі жəне 

қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы ұсыныс 

беру; 

6) Қоғамның жылдық есебін алдын ала бекіту; 

7) қоғамның облигацияларын жəне туынды бағалы қағаздарын шығару 

шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау; 

8) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, 

Басқарма Төрағасын жəне басқарма мүшелерін (атқарушы органның функцияларын 

жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау (тағайындау), сондай-ақ олардың 
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өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жəне Қоғам Басқармасының Төрағасы мен 

мүшелеріне тəртіптік жаза қолдану тəртібі;  

9) акционерлердің жалпы жиналысының саясатын ескере отырып, басқарма 

төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін жəне 

еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру жəне əлеуметтік қолдау шарттарын анықтау; 

         10) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы Ережелерді бекіту, 

сондай-ақ комитеттердің мүшелерін сайлау; 

11) қызметкерлердің жалпы санын бекіту; 

12) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның 

басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен 

бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін айқындау, акционерлердің 

жалпы жиналысының саясатын ескере отырып, ішкі аудит қызметінің 

қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру жəне əлеуметтік қолдау мөлшері 

мен шарттарын жəне Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен 

қызметкерлеріне тəртіптік жаза қолдану тəртібін айқындау; 

13) ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту; 

14) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық жəне жылдық есептерін қарау жəне олар 

бойынша шешімдер қабылдау; 

15) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның 

өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ акционерлердің жалпы 

жиналысының саясатын жəне Қоғамның Корпоративтік хатшысына тəртіптік жаза 

қолдану тəртібін ескере отырып, корпоративтік хатшыны лауазымдық 

жалақысының мөлшерін, сыйақы жəне əлеуметтік қолдау шарттарын айқындау; 

16) аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудиті үшін, сондай-ақ 

Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мəміле мəні болып табылатын 

мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу 

мөлшерін айқындау; 

17) Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін тізбе бойынша Қоғамның ішкі 

қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам 

Басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу 

жəне қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тəртібін белгілейтін ішкі 

құжатты, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 

жəне корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту, 

оларға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар, оның ішінде қоғамның ішкі 

құжаттарына өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар, Қоғамның Басқарма Төрағасы 

мен мүшелеріне, ішкі аудит қызметінің басшысына, Қоғамның Корпоративтік 

хатшысына тəртіптік жаза қолдану тəртібін белгілейтін, сондай-ақ Директорлар 

Кеңесі қабылдаған құжаттардың күші жойылды деп тану; 

18) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қоғамның филиалдары мен 

өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы 

Ережелерді бекіту; 

19) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға 

қатысу үлестерінің) он жəне одан да көп пайызын сатып алуы немесе иеліктен 

шығаруы туралы шешімдер қабылдау; 
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 20) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі 

мəмілелерді қоспағанда, ірі мəмілелерді жəне жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар 

мəмілелерді жасау туралы шешім қабылдау; 

 21) Қоғамның инвестициялық бағдарламасын бекіту жəне оны іске асыру 

мониторингін жүзеге асыру; 

22) акционерлердің жалпы жиналысында белгіленген тəртіппен Қоғамның 

даму жоспарын (Бизнес-жоспарын) бекіту, сондай-ақ оны іске асыру мониторингін 

жүзеге асыру; 

23) Қоғамның жылдық бюджетін бекіту жəне оның орындалу мониторингін 

жүзеге асыру; 

24) Қоғам Басқармасының мүшелері, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 

басшысы үшін қызметтің уəждемелік негізгі көрсеткіштерін жəне олардың 

нысаналы мəнін бекіту, сондай-ақ корпоративтік хатшының қойылымдық 

мақсаттарын бекіту; 

25) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғамның қызметі туралы ақпаратты, 

оның ішінде қаржылық ақпаратты алу тəртібі мен мерзімдерін айқындау; 

26) Қоғамның есеп саясаты мен салықтық есепке алу саясатын бекіту; 

27) қоғам Тəуекелдерін басқару жүйесін реттейтін құжаттарды бекіту, қоғам 

Тəуекелдерін басқару жүйесінің тиімділігін бағалау жəне сақталуын қамтамасыз ету; 

28) қоғам тəуекелдерінің тізілімі мен картасын бекіту; 

29) қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтерін жəне қоғамның 

əкімшілік аппаратын орналастыруға арналған алаңдар нормаларын анықтау; 

30) қызметтік іссапарларға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығыстарын 

өтеу тəртібі мен шарттарын айқындау; 

31) өкілдік шығыстардың лимиттерін жəне өзге де лимиттерді айқындау; 

32) басқа ұйымдарда Қоғамның Басқарма мүшелерімен қоса атқару бойынша 

жұмысты келісу; 

33) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он жəне одан да 

көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (жалғыз акционерінің) 

жалпы жиналысының, қатысушыларының (жалғыз қатысушысының) жалпы 

жиналысының айрықша құзыретіне жататын қызметтің мəселелері бойынша 

шешімдер қабылдау; 

34) қоғамның уақытша бос ақшасын басқару саясатын бекіту; 

35) акцияларын (үлестерін) тікелей немесе жанама түрде қоғам иеленетін 

заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты əзірлеу; 

36) қоғам тобында корпоративтік басқаруды дамыту мониторингі; 

          37) АЭА-ның жұмыс істеуінің нысаналы индикаторларын орындау 

мониторингі жəне АЭА-ның нысаналы индикаторларына қол жеткізбеудің сыни 

деңгейі; 

          38) еңбекке ақы төлеу қағидаларын, лауазымдық жалақылар схемасын жəне 

қоғам қызметкерлеріне əлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекітеді; 

          39) Қоғам қызметі тиімділігінің тиісті жылға арналған түйінді көрсеткіштерін 

бекітеді; 

          40) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он жəне 

одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту; 
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41) осы Заңда жəне (немесе) қоғамның Жарғысында көзделген, 

акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де 

мəселелер.  

13.7. Қоғамның директорлар кеңесі тиіс: 

          1) қоғамның лауазымды тұлғалары мен акционерлері деңгейінде ықтимал 

мүдделер қақтығыстарын, оның ішінде қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды 

жəне мүдделілік бар мəмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау жəне 

мүмкіндігінше жою; 

2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды 

жүзеге асыру. 

         13.8. Тізбесі Жарғының 13.6-тармағында белгіленген мəселелер қоғам 

басқармасына шешу үшін берілмейді. 

Директорлар кеңесі Жарғыға сəйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне 

жатқызылған мəселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің 

жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы 

емес. 

13.9. Директорлар Кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан сайланады: 

a. директорлар Кеңесіне Қоғам акционерлерінің өкілдері ретінде сайлауға 

ұсынылған (ұсынылған) тұлғалардың; 

b. (Жарғының 13.10 тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып). 

13.10.  Директорлар кеңесінің мүшесі болып қоғамның акционері болып 

табылмайтын жəне қоғам акционерлерінің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне 

сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлға сайлана алады. Мұндай 

тұлғалардың саны директорлар Кеңесі құрамының елу процентінен аспауға тиіс. 

13.11.  Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың өз міндеттерін 

орындау жəне акционерлердің жалпы жиналысы мен қоғамның мүддесінде барлық 

директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс 

тəжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік жəне салалық ортада оң жетістіктері мен 

мінсіз беделі болуы тиіс. 

13.12.  Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына сайлана алмайды тұлға: 

заңнамада белгіленген тəртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар; 

белгіленген тəртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мəжбүрлеп 

тарату немесе акцияларды мəжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы 

шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын басқа заңды 

тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның 

басшысы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған жағдайда, бас бухгалтер 

болып табылады. Аталған талап белгіленген тəртіппен банкрот деп танылған басқа 

заңды тұлғаны мəжбүрлеп тарату немесе акцияларын мəжбүрлеп сатып алу немесе 

консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде 

қолданылады. 

13.13.  Басқарма Төрағасынан басқа, Қоғамның Басқарма мүшелері 

Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің 

төрағасы болып сайлана алмайды. 

13.14. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрайды. Кем 

дегенде отыз пайызы директорлар Кеңесінің құрамындағы тəуелсіз директорлар 

болуы тиіс. 
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Акционерлердің жалпы жиналысының директорлар кеңесін (Директорлар 

кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы шешімінде Директорлар кеңесінің сайланған 

мүшелерінің қайсысы тəуелсіз директор болып табылатыны көрсетілуге тиіс. 

13.15.  Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 жылды құрайды. 

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы жаңа 

директорлар кеңесін сайлау жүргізілетін шешім қабылдаған кезде аяқталады. 

Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген 

мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. 

        Директорлар кеңесінің құрамына кез келген тұлғаны қатарынан 6 жылдан астам 

мерзімге сайлау Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере 

отырып, ерекше қарауға жатады. Бір тұлға қатарынан тоғыз жылдан астам 

директорлар Кеңесіне сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда қатарынан тоғыз 

жылдан астам мерзімге сайлануға жол беріледі, бірақ бұл ретте мұндай тұлғаны 

Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын өткізілуі тиіс. 

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша 

мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде 

акционерлердің жалпы жиналысында жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің 

мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған 

кезден бастап тоқтатылады.  

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жəне 

акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған 

жағдайда, соңғысының өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 

аяқталысымен бір мезгілде аяқталады. 

13.16.  Директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің жалпы жиналысында 

сайланады (тағайындалады). 

Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне жарғыда белгіленген 

тəртіппен Директорлар кеңесінің төрағасы: 

1) Директорлар кеңесіне басшылық жасауға жауап береді жəне оның тиімді 

қызметін қамтамасыз етеді; 

2) Директорлар кеңесі отырысының күн тəртібін бекітеді; 

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады жəне оларға 

төрағалық етеді; 

4) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады; 

5) Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын жəне Директорлар кеңесі 

мүшелері мен Қоғам Басқармасы арасындағы сындарлы қатынастарды қамтамасыз 

етеді; 

6) акционерлердің жалпы жиналысымен тиімді байланысты жəне қоғам 

акционерлерінің көзқарасын жалпы Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз 

етеді; 

7) қоғамның даму стратегиясын қоғам акционерлерімен талқылауды 

қамтамасыз етеді; 

8) Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты жəне нақты ақпаратты уақтылы 

алуын қамтамасыз етеді; 

9) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне қызметке кіру 

бағдарламасын беруді қамтамасыз етеді; 
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10) Директорлар Кеңесінің шешіміне сəйкес лауазымдық жалақы мөлшерін, 

еңбекақы төлеу жəне əлеуметтік қолдау шарттарын белгілей отырып, Қоғам атынан 

Қоғамның Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасайды. Бұл ретте осы еңбек 

шарты Қоғамның директорлар Кеңесі белгілеген қоғам қызметінің негізгі 

көрсеткіштеріне қол жеткізуге материалдық көтермелеудің тікелей тəуелділігін 

көздеуі тиіс.;       

11) жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде қоғамның 

акционерлерін Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелері Ішкі аудит қызметінің 

қызметкерлері жəне Қоғамның Корпоративтік хатшысы сыйақысының мөлшері мен 

құрамы туралы хабардар етуге міндетті.; 

12) заңнамада жəне жарғыда көзделген өзге де функцияларды орындайды. 

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын 

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі 

жүзеге асырады. 

13.17.Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам 

Басқармасының бастамасы бойынша не талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.: 

1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің; 

2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым; 

3) акционерлердің жалпы жиналысы; 

4) Ішкі аудит қызметі. 

13.18.Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар 

Кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тəртібі бар 

тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады. 

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда 

бастамашы аталған талаппен қоғам басқармасына жүгінуге құқылы, ол директорлар 

кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. 

13.19.Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы 

немесе Қоғам Басқармасы шақыру туралы талап түскен күннен бастап он 

күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруы тиіс. 

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндетті 

түрде шақыра отырып өткізіледі.  

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу 

туралы хабарлама жіберу тəртібін Директорлар кеңесі айқындайды. 

13.20.Күн тəртібіндегі мəселелер бойынша материалдар Директорлар 

Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн 

бұрын ұсынылады. 

13.21.Ірі мəмілені жəне (немесе) жасалуына мүдделілік бар мəмілені жасасу 

туралы шешім қабылдау туралы мəселе қаралған жағдайда, мəміле туралы ақпарат 

мəміле тараптары, мəмілені орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған 

тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мəліметтерді, сондай-ақ 

бағалаушының есебін (нəтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он жəне одан да көп 

пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мəміле жасалған 

жағдайда) қамтуға тиіс. 

Қоғамның мəміле жасауына мүдделі тұлғалар жазбаша түрде Директорлар 

кеңесінің назарына ақпаратты жеткізуге міндетті.: 
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 1) олардың мəміле тарабы болып табылатыны немесе оған өкіл немесе делдал 

ретінде қатысатыны туралы;  

2) олармен аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде өздері 

дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп дауыс беретін 

акциялардың (үлестердің, пайлардың) он жəне одан да көп процентін иеленетін 

заңды тұлғалар туралы жəне органдарында олар қызмет атқаратын заңды тұлғалар 

туралы;  

3) өздеріне белгілі жасалған немесе болжанатын мəмілелер туралы, олар 

мүдделі тұлғалар деп танылуы мүмкін. 

Осы ақпарат Директорлар кеңесіне жіберілетін материалдарға қоса беріледі. 

Осы ақпарат Директорлар кеңесіне жіберілетін материалдарға қоса беріледі. 

 Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылатын мəмілелерді жасауға 

мүдделі тұлғалар отырысты көзбе-көз тəртіпте өткізу кезінде осы ақпаратты 

Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Корпоративтік хатшы арқылы 

ұсынады. 

 Аталған мəліметтерді бюллетеньдерде тиісті ақпаратты көрсету арқылы 

сырттай тəртіпте отырысты өткізу кезінде Қоғамның лауазымды тұлғалары болып 

табылатын қоғамның мəміле жасауына мүдделі тұлғалар ұсынады. 

13.22.  Директорлар кеңесінің отырысын сырттай өткізу туралы жазбаша 

хабарламаларға сондай-ақ сырттай дауыс беруге арналған бюллетень қоса беріледі, 

ол бірыңғай нысан бойынша Директорлар Кеңесінің барлық мүшелеріне 

ұсынылады. 

13.23.  Сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень: 

1) қоғамның (оның Басқармасының атауы жəне орналасқан жері); 

2) қол қойылған бюллетеньді Корпоративтік хатшыға беру күні; 

3) отырыстың күн тəртібі; 

4) дауыс беруге қойылған мəселелер жəне олар бойынша дауыс беру 

нұсқалары; 

5) өзге де мəліметтер. 

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған 

бюллетеньдерді жіберген кезде корпоративтік хатшы олардың дұрыс жəне біркелкі 

жасалуын өз қолымен куəландырады. 

13.24.  Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада көзбе-көз 

отырыс өткізілген жағдайда, Директорлар кеңесі мүшесінің күн тəртібі бойынша 

жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсініктеме 

қамтылуға тиіс, ол отырысқа қатыса алмайтын жағдайда.  

13.25.  Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына 

бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс 

(Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон кеңесі» режимінде бір мезгілде 

сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып 

қатыса алады. Директорлар кеңесінің осындай отырыстарда қабылданған 

шешімдерін ресімдеу тəртібі Директорлар кеңесі туралы ережемен айқындалады. 

13.26.  Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар Кеңесінің Төрағасын 

немесе корпоративтік хатшыны оның директорлар кеңесінің отырысына қатысу 

мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті. Отырыста болмаған 
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Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлама арқылы Директорлар кеңесі 

отырысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша дауыс беруге құқылы. 

Бұл ретте күн тəртібі бойынша мұндай жазбаша хабарлама: 

1) Жасалған күні; 

2) жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің пікірін 

білдіретін күн тəртібі; 

3) күн тəртібінің əрбір мəселесі бойынша айқын көрініс тапқан позиция; 

4) қолы; 

5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тəртібіне қатысты өзге 

де мəліметтер. 

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тəртібі бойынша жазбаша 

хабарлама кворумды жəне дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі 

жəне күн тəртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар 

кеңесінің осы мүшесінің дауыс беруі туралы жазба жасалатын отырыс хаттамасына 

тігіледі. 

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тəртібі бойынша жазбаша 

хабарлама кворумды жəне дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі 

жəне күн тəртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар 

кеңесінің осы мүшесінің дауыс беруі туралы жазба жасалатын отырыс хаттамасына 

тігіледі. 

Күн тəртібі бойынша жазбаша хабарламаны Директорлар Кеңесінің Мүшесі 

директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін директорлар Кеңесінің 

төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға ұсынуы тиіс. 

Егер күн тəртібі бойынша бұрын жазбаша хабарлама берген Директорлар 

кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру пайдаланылатын кеңес отырысына қатысу жəне 

дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі ескерілмейді. 

13.27.  Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Директорлар 

кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды жəне бейнеконференцияны 

(интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланысты ("телефон кеңесі" 

режимінде Директорлар кеңесі мүшелерінің бір мезгілде сөйлесуі), өзге де байланыс 

құралдарын пайдалануды ескере отырып, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жоқ 

мүшелерін (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған кезде) ескере 

отырып айқындалады. 

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы 

абзацында айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, 

Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына Директорлар 

кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мəселесін шығаруға міндетті. 

Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мəселені акционерлердің жалпы 

жиналысының қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы. 

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум 1), 5), 6), 8) 15), 20), 22), 

23) директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екісін құрайды, бұл ретте Директорлар 

кеңесінің отырысына тəуелсіз директорлардың көпшілігі қатысуы тиіс.  

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы 

абзацында айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, 

көрсетілген мəселелерді қарау Директорлар Кеңесінің келесі отырысына 

ауыстырылады. Осы тармақтың алдыңғы абзацында көрсетілген мəселелерді қайта 
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қарау кезінде кворумға жəне тəуелсіз директорлардың санына қойылатын талаптар 

қолданылмайды.     

13.28.  Директорлар кеңесінің əрбір мүшесінің бір дауысы болады. 

Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңнамада немесе жарғыда өзгеше 

көзделмесе, отырысқа қатысып отырған не жазбаша пікір берген Директорлар кеңесі 

мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.  

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар Кеңесі төрағасының немесе 

директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші 

болып табылады. 

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға 

құқылы, оған тек директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады. 

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар Кеңесі төрағасының немесе 

директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші 

болып табылады. 

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға 

құқылы, оған тек директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады. 

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның 

Директорлар кеңесі Заңда жəне жарғыда белгіленген тəртіпті бұза отырып 

қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот 

тəртібімен дау айтуға құқылы. 

Егер аталған шешіммен қоғамның жəне (немесе) қоғам акционерлерінің 

құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, акционерлердің жалпы жиналысы 

Заңда жəне Жарғының талаптарын бұза отырып қабылданған Қоғамның 

директорлар Кеңесінің шешіміне сотта дау айтуға құқылы. 

13.29.Жасалуына Қоғам мүдделі мəмілелерді жасау туралы шешім оны 

жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен 

қабылданады. Егер тəуелсіз директорлардан басқа Директорлар Кеңесінің барлық 

мүшелері осындай мəмілені жасауға мүдделі болған жағдайда, шешім тəуелсіз 

директорлардың жай көпшілік дауысымен қабылданады. 

Дауыстар тең болған жағдайда, қоғамның мүдделілігі бар мəмілені жасау 

туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. 

Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ірі мəмілелер мен жасалуына 

Қоғам мүдделі мəмілелерді жасасуының өзге тəртібін белгілеуі мүмкін. 

13.30.Қоғамның директорлар Кеңесі төрағасының қалауы бойынша 

Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мəселелер бойынша шешім 

қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн 

тəртібіндегі мəселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер 

қолданылады.  

Осы Жарғының 13.6 тармағының 1), 5), 6), 8) 15), 20), 22), 23), 33) 

тармақшаларымен айқындалған сұрақтар бойынша сырттай дауыс беру арқылы 

шешім қабылдана алмайды.  

Директорлар кеңесінің кем дегенде бір мүшесінің мəселені сырттай отырыста 

қарауға қарсылығы болған жағдайда, мəселе кезекті күндізгі отырыстың күн 

тəртібіне енгізіледі. 

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған 

бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады. Сырттай дауыс 
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беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Қол 

қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп саналады. Директорлар кеңесінің сырттай 

отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге жəне оған Корпоративтік хатшы 

мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюға, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 

төрағасы қол қоюға тиіс.: 

1) қоғамның (оның Басқармасының атауы жəне орналасқан жері); 

2) сырттай отырыс шешімінің жазбаша ресімделген күні мен орны; 

3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мəліметтер; 

4) отырысты шақыруды жүзеге асырған адамды (органды) көрсету; 

5) отырыстың күн тəртібі; 

6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы / болмауы туралы жазба; 

7) күн тəртібінің əрбір мəселесі бойынша дауыс беру қорытындылары жəне 

қабылданған шешім; 

8) өзге де мəліметтер. 

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол негізінде осы шешім 

қабылданған бюллетеньдерді қоса бере отырып, директорлар Кеңесінің мүшелеріне 

жіберілуі тиіс.  

13.31. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тəртібінде өткізілген отырысында 

қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткізілген күннен 

бастап үш күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелері мен Корпоративтік хатшы 

жасауға жəне оған қол қоюға тиіс жəне директорлар кеңесінің мүшелері мен 

Корпоративтік хатшы қол қоюға тиіс.: 

1) Қоғам басқармасының толық атауы жəне орналасқан жері; 

2) отырысты өткізу күні, уақыты жəне орны; 

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мəліметтер; 

4) отырыстың күн тəртібі; 

5) дауыс беруге қойылған мəселелер жəне директорлар кеңесі отырысының 

күн тəртібінің əрбір мəселесі бойынша Директорлар кеңесінің əрбір мүшесінің 

дауыс беру нəтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары; 

6) қабылданған шешімдер; 

7) күн тəртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар 

кеңесі мүшесінің дауыс беруі туралы жазба (мұндай жазбаша хабарлама болған 

жағдайда); 

8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мəліметтер.  

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары жəне сырттай дауыс беру 

жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ қол қойылған 

бюллетеньдер белгіленген тəртіппен корпоративтік хатшының қолында сақталады 

жəне қоғамның ведомстволық мұрағатына тапсырылады. 

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған 

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын жəне сырттай дауыс беру жолымен 

қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге жəне (немесе) оған Хаттама мен 

шешімнен оның қолымен жəне қоғамның тиісті мөрінің бедерімен расталған үзінді 

көшірмелерді беруге міндетті. 

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған 

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын жəне сырттай дауыс беру жолымен 

қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге жəне (немесе) оған Хаттама мен 
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шешімнен оның қолымен жəне қоғамның тиісті мөрінің бедерімен расталған үзінді 

көшірмелерді беруге міндетті. 

13.32.  Аса маңызды мəселелерді қарау жəне Директорлар кеңесіне ұсынымдар 

дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.: 

1) стратегиялық жоспарлау; 

2) кадрлар мен сыйақылар; 

3) Ішкі аудит. 

Қоғамның ішкі құжаттарында өзге мəселелер бойынша Директорлар кеңесінің 

комитеттерін құру көзделуі мүмкін. 

Комитеттерді Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелерінен құрады, 

олардың біреуін комитет төрағасы тағайындайды.  

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген Директорлар кеңесі 

комитеттерінің төрағалары тəуелсіз директорлар болып табылады. 

Қажет болған жағдайда Комитеттің құрамына нақты комитетте жұмыс істеу 

үшін қажетті кəсіби білімі бар сарапшылар енгізілуі мүмкін. Қоғам Басқармасының 

төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. 

 

14-БАП. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ 
 

14.1. Ағымдағы қызметті басқаруды Қоғам Басқармасы жүзеге асырады. 

Қоғам Басқармасын Басқарма Төрағасы басқарады. 

 Қоғам Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен жəне 

Жарғымен қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне 

жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мəселелері бойынша шешімдер 

қабылдауға құқылы, оның ішінде:  

 1) Қоғамның ағымдағы қызметін ұйымдастыру жəне жүзеге асыруға 

басшылық ету;  

  2) Заңнамамен жəне (немесе) Жарғымен белгіленген Қоғамның басқа 

органдарының, Қоғам басқармасы төрағасының өкілінің құзыретіне жатқызылған 

келісімдерден басқа, Қоғаммен келісімдерді жасасу туралы шешімдер қабылдайды;

 3) Директорлар кеңесінің қарауына оның құзіретіне сəйкес, басқа ұйымдарды 

құрудағы Қоғамның қатысуы жөніндегі ұсыныстарды, акционерлердің жалпы 

жиналысы немесе Директорлар кеңесінің шешімдері негізінде сатып алынған 

акциялар мен үлестер иелігінен айыру мəселесін шығарады; 

 4) Қоғамның басқа заңды тұлғалар он пайызға дейінгі акцияларын (жарғылық 

капиталдағы қатысу үлестерінің) сатып алуы немесе иелігінен айыру туралы 

шешімдерін қабылдайды;  

5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала мақұлдайды; 
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6) Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қоғамның 

филиалдарын, өкілдіктерін құру жəне жабу туралы ұсыныстар енгізеді; 

7) филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ еншілес жəне тəуелді ұйымдардың 

жұмысын үйлестіреді; 

8) Директорлар Кеңесі бекіткен Қоғамның орталық аппаратының құрылымын 

ескере отырып, қызметкерлердің жалпы саны шегінде штат кестесін бекітеді, 

сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктердің жалпы санын, құрылымын жəне штат 

кестесін бекітеді;     

9) қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер шығарады 

жəне нұсқаулар береді; 

10) Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін құжаттар тізбесіне кірмейтін, 

қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді; 

11) қоғамның акционердің (қатысушының) құқықтарын жүзеге асыруы кезінде 

құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимыл тəртібін айқындайды;);  

12) қоғамның даму стратегиясының, даму жоспарының (Бизнес-жоспарының) 

жəне бюджетінің жобаларын əзірлейді, мақұлдайды жəне директорлар Кеңесіне 

ұсынады; 

13) қоғамның даму стратегиясын, даму жоспарын (Бизнес-жоспарын) іске 

асыруды жүзеге асырады, олардың орындалуына жауапты болады, сондай-ақ жыл 

сайын директорлар Кеңесіне Қоғамның Даму стратегиясы мен даму жоспарын 

(Бизнес-жоспарын) іске асыру туралы есептерді ұсынады; 
14) қоғамда бухгалтерлік есепті ұйымдастырады, амортизацияның 

нормаларын белгілейді, бірақ заңнамада белгіленген шекті нормалардан аспайтын; 

15) Қоғам акционерлеріне Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер 

мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады; 

16) Қоғамның жылдық есебінің жобасын Директорлар кеңесінің алдын ала 

бекітуіне енгізеді; 

17) Қоғамның есеп саясаты мен салықтық есеп саясатын əзірлеуді жəне 

директорлар Кеңесінің бекітуіне ұсынуды қамтамасыз етеді; 

18) қоғамның негізгі тəуекелдерінің жай-күйі туралы Директорлар кеңесін 

уақтылы хабардар етеді; 

19) Директорлар кеңесінің, акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін, 

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық 

ұйымның ұсынымдарын, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау 

мониторингін жүзеге асырады; 

20) қоғам меншігіне қатысты заңсыз əрекеттерді тудыратын себептер мен 

жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады; 

21) Қоғамның Жарғысында белгіленген тəртіппен акционерлердің жалпы 

жиналысына қоғамның қызметі туралы ақпарат береді; 

22) акционерлердің жалпы жиналысына қарау үшін шешімдер қабылдау оның 

құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша құжаттарды дайындайды; 

23) қажет болған жағдайда Қоғам Басқармасы жанынан бизнес-бағыттар 

бойынша комитеттер құрады жəне таратады жəне олар туралы ережелерді бекітеді; 

          24) бекітілуі Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жəне 

акционерлердің жалпы жиналысына жатқызылған ішкі құжаттарды алдын ала 

мақұлдайды;  
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        25) Қоғамның Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда қоса атқаратын 

жұмысын алдын ала мақұлдайды; 

        26) Қоғам қызметінің заңнамаға сəйкестігін қамтамасыз етеді; 

        27) қоғамның ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуын бақылауды 

жүзеге асырады; 

        28) сатып алу жоспарын (сатып алудың алдын ала жоспарын)/ұзақ мерзімді 

сатып алу жоспарын бекітеді; 

        29) қоғамның тауар белгісін, логотипін жəне өзге де нышандарының үлгілерін 

бекітеді; 

        30) Директорлар кеңесі бекітетін уақытша бос ақшаны басқару саясатына 

сəйкес Қоғамның уақытша бос ақшасын басқарады; 

 31) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның директорлар Кеңесінің 

айрықша құзыретіне жатпайтын қоғамның қызметін қамтамасыз етудің өзге де 

мəселелері бойынша шешімдер қабылдайды. 

       14.2. Қоғам Басқармасы Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өздеріне жүктелген 

функцияларды орындау кезінде Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия 

сипаттағы ақпаратты Директорлар кеңесі белгілеген тəртіппен жəне сұрау салуды 

алған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмейтін мерзімде уақтылы 

ұсынуды қамтамасыз етеді. 

         14.3.  Қоғам Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, соның 

ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруге жол берілмейді. 

         14.4. Қоғам Басқармасы акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар 

кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. 

          14.5.Акционерлердің жалпы жиналысы, егер мəміле жасалған кезде Тараптар 

мұндай шектеулер туралы білгенін дəлелдесе, Қоғам Басқармасы қоғам белгілеген 

шектеулерді бұза отырып жасаған мəміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы. 

         14.6. Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын 

шақыру жəне өткізу тəртібі, сондай-ақ Қоғам Басқармасының өзге де өкілеттіктері 

Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам Басқармасы туралы ережемен айқындалады. 

         14.7.  Қоғам акционерлерінің өкілдері жəне қоғам акционерлерінің өкілдері 

болып табылмайтын қоғам қызметкерлері Қоғам Басқармасының мүшелері бола 

алады. Қоғамның Басқарма мүшесі тиісті жұмыс тəжірибесі, білімі, біліктілігі, 

іскерлік беделі болуы тиіс.  

         Басқарма төрағасын қоспағанда, Қоғам Басқармасы мүшесінің өкілеттігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылған жəне Директорлар кеңесі басқарманың жаңа мүшесін 

сайлаған (тағайындаған) жағдайда, соңғысының өкілеттігі жалпы Қоғам 

Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталысымен бір мезгілде аяқталады. 

       Қоғам Басқармасының мүшесі Директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа 

ұйымдарда қоса атқару бойынша жұмыс істеуге құқылы. 

        Қоғамның Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының не атқарушы 

органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның, басқа заңды 

тұлғаның қызметін атқаруға құқығы жоқ. 

      Қоғам Басқармасы мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, Жарғымен, сондай-ақ аталған 

тұлға қоғаммен жасасатын еңбек шартымен айқындалады. Қоғам атынан қоғам 

басқармасының төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы 
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немесе оған қоғамның акционері немесе директорлар Кеңесі уəкілеттік берген тұлға 

қол қояды. Қоғам Басқармасының қалған мүшелерімен еңбек шартына Қоғам 

Басқармасының төрағасы қол қояды. 

14.8. Қоғам Басқармасы кемінде 3 (үш) адамнан тұрады. 

      14.9. Отырыс, егер оған Қоғамның Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы 

қатысса, оның ішінде отырыстың күн тəртібіндегі мəселелер бойынша жазбаша 

түрде дауыс берген Қоғам Басқармасының жоқ мүшелері қатысса, жарамды деп 

есептеледі.  

       Қоғам Басқармасының мүшесі қоғам басқармасының отырысына өзінің 

қатысуының мүмкін еместігі туралы Қоғамның Басқарма төрағасын алдын ала 

хабардар етуге міндетті. Отырыста болмаған Қоғам Басқармасының мүшесі жазбаша 

хабарлама арқылы Қоғам Басқармасы отырысының күн тəртібіндегі мəселелер 

бойынша дауыс беруге құқылы. 

        Көрсетілген жазбаша хабарламаның мазмұны, оны ұсыну жəне ол білдірген 

дауысты есепке алу тəртібі Қоғам Басқармасы туралы Ережеде белгіленген 

тəртіппен жүзеге асырылады. 

          Қоғам Басқармасының сырттай отырыстарын өткізуге жол берілмейді. 

       14.10.  Қоғам Басқармасының шешімдері отырысқа қатысып отырған немесе 

жазбаша хабарлама берген Қоғам Басқармасы мүшелерінің көпшілік дауысымен 

қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Қоғам Басқармасының төрағасы 

дауыс берген шешім қабылданады. 

        Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді,оған отырысқа 

қатысып отырған қоғам басқармасының барлық мүшелері қол қоюға жəне дауыс 

беруге қойылған мəселелерді, əрбір мəселе бойынша Қоғам Басқармасының əрбір 

мүшесінің дауыс беру нəтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беру 

қорытындыларын қамтуға тиіс. 

14.11. Тəуекелдерді басқару мəселелері бойынша шешімдерді жедел қабылдау 

мақсатында қоғамда Қоғам Басқармасы жанынан тəуекелдер жөніндегі Комитет 

құрылуы мүмкін. Тəуекелдер жөніндегі комитеттің құрылу жəне жұмыс істеу 

тəртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы Қоғам Басқармасы бекітетін қоғамның ішкі 

құжатымен белгіленеді. 

Қоғам Басқармасы Қоғам Басқармасы жанынан өзге комитеттер (комиссиялар) 

құруға құқылы. 

14.12.  Қоғам Басқармасының Төрағасы: 

1) Қоғам Басқармасын басқарады; 

2) акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі жəне Қоғам 

Басқармасы шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады. ; 

3) шарттарға, кепілдіктерге қол қоюды қоса алғанда, үшінші тұлғалармен 

қарым-қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз əрекет етеді; 

4) Жарғының осы тармағының 5) тармақшасында көрсетілген мəмілелерді 

жасау жөніндегі құқықтарды қоса алғанда, үшінші тұлғалармен қатынастарда 

Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді.; 

5) мүліктік емес сипаттағы мəмілелерді жəне нəтижесінде қоғам құны 10 000 

000 (он миллион) теңгеге дейінгі мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын 

(сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мəмілелерді жасайды.; 
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6) заңнамамен жəне Жарғымен өзге органдардың құзыретіне жатқызылған 

құқықтарды қоспағанда, акционердің (оның ішінде ірі акционердің), акцияларының 

пакеттері немесе қатысу үлестері қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың қатысушысы 

құқықтарын жүзеге асырады; 

7) Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерін 

қабылдауды, ауыстыруды жəне жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға 

көтермелеу шараларын қолданады жəне тəртіптік жаза қолданады, қоғамның штат 

кестесіне сəйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін 

белгілейді, корпоративтік хатшыны, Қоғам Басқармасының жəне ішкі аудит 

қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлері 

сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды.;  

8) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Қоғамның Басқарма 

мүшелерінің біріне бұйрық негізінде жүктейді.; 

9) Қоғам Басқармасының мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ 

өкілеттілік жəне жауапкершілік салаларын бөледі; 

10) қоғамның жұмыс режимін белгілейді; 

11) Қоғамның ағымдағы жəне перспективалық жоспарларының орындалуын 

қамтамасыз етеді; 

12) Қоғамның Директорлар кеңесі мен акционерлері алдында қоғамның 

жұмысы үшін жауапты болады; 

13) қоғамның банктік жəне басқа да шоттарын ашады;   

14) құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді; 

15) қоғам басқармасының отырыстарын шақырады жəне басқарманың 

мүшелеріне отырыстың күн тəртібіндегі мəселелер бойынша қажетті материалдарды 

ұсынуды ұйымдастырады;  

16) құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді қоса алғанда, Қоғам 

Басқармасы айқындайтын тəртіппен ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді; 

17) Қоғамның атынан жыл сайынғы аудит жүргізуге аудиторлық ұйыммен 

шарт жасайды; 

18) қоғамның қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-

техникалық жəне өзге саясатын іске асыруды қоса алғанда, қоғамның операциялық 

қызметі бойынша жұмысты ұйымдастырады; 

19) директорлар кеңесін Қоғам қызметіндегі барлық маңызды оқиғалар туралы 

хабардар етеді;  

20) қоғамның кадр саясатын іске асырады, оның ішінде еңбек тəртібі 

қағидаларын бекітеді; 

21) Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді; 

22) алқалы атқарушы органның (басқарманың) функцияларын ол құрылған 

сəтке дейін жеке-дара орындайды; 

23) Қоғам қызметкерлерін оқытуға қатысты мəселелер бойынша шешімдер 

қабылдайды; 

24) қоғамның міндеттерін орындау үшін қажетті жəне акционерлердің жалпы 

жиналысы мен Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Қоғам 

Басқармасының құзыретіне жатпайтын Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты өзге 

де функцияларды жүзеге асырады. 
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14.13.  Қоғамның Басқарма төрағасының шешімі бойынша Қоғамның Басқарма 

мүшелеріне белгіленген тəртіппен Қоғамның Басқарма Төрағасының қандай да бір 

өкілеттілігі берілуі мүмкін. Басшы қызметкерлердің тізбесі қоғамның ішкі 

құжаттарына сəйкес анықталады. 

 

15-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ 
 

15.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін 

Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережеге сəйкес ішкі аудит қызметі құрылады. 

Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелері (ревизоры) белгіленген 

тəртіппен сайланған (тағайындалған) жағдайды қоспағанда, Ішкі аудит қызметінің 

қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесі мен басқармасының құрамына 

сайлана алмайды. 

15.2. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады жəне оның 

алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен 

функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, оның қызметінің тəртібі 

Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен 

айқындалады. 

15.3. Директорлар Кеңесі белгілеген тəртіппен ішкі аудит қызметі: 

1) директорлар Кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тəуелсіз объективті 

ақпарат береді; 

2) жүйеленген жəне дəйекті тəсілді пайдалана отырып, тəуекелдерді басқару, 

ішкі бақылау жəне корпоративтік басқару процестерін бағалауды жүргізеді жəне 

жетілдіруге ықпал етеді, қоғамдағы тəуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі 

кемшіліктер туралы Директорлар Кеңесін хабардар етеді; 

3) Ішкі аудит қызметі туралы Ережеге сəйкес оның құзыретіне кіретін өзге де 

функцияларды жүзеге асырады.   

15.4. Қоғам мен ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек 

қатынастары заңнамамен жəне жарғымен реттеледі. 
 

 

16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ 
 

16.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның Директорлар кеңесінің 

мүшелері, Қоғамның Басқарма мүшелері): 

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды жəне қоғам мен қоғам 

акционерлерінің мүдделерін неғұрлым жоғары дəрежеде көрсететін тəсілдерді 

пайдаланады; 

2) қоғам мүлкін қоғамның жарғысына, акционерлердің жалпы жиналысы мен 

Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдаланбауға немесе 

пайдалануға жол бермеуге, сондай-ақ өзінің үлестес тұлғаларымен мəмілелер жасау 

кезінде өз жағдайын асыра пайдаланбауға тиіс.; 

3) тəуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық 

есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті; 

4) заңнама талаптарына сəйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың 

ашылуын жəне берілуін бақылайды; 



 29

5) Егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі 

туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамда жұмыс тоқтатылған сəттен 

бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.  

16.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері:  

1) заңнама талаптарына, қоғамның жарғысына жəне ішкі құжаттарына сəйкес 

ақпараттылық, ашықтық негізінде, Қоғам жəне оның акционерлері мүддесінде 

əрекет ету; 

2) Қоғам акционерлеріне əділ қарауға, корпоративтік мəселелер бойынша 

объективті тəуелсіз пікір шығаруға құқылы. 

Қоғам Басқармасының мүшелері залалды болдырмау, Қоғам Басқармасының 

отырысын шақыруға бастамашылық жасау, қоғам басқармасының төрағасын 

хабардар ету арқылы немесе өзге де қолжетімді тəсілмен қоғам қызметін 

оңтайландыру үшін қажетті шаралар қабылдауға міндетті. 

Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғамның Басқарма Төрағасын өздері жетекшілік 

ететін мəселелер шеңбері бойынша істің жай-күйі туралы хабардар етеді. 

16.3. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің іс-əрекеттерімен жəне 

(немесе) əрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін жəне заңдарға сəйкес Қоғамның 

шеккен залалдары үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қоғам 

мен қоғам акционерлерінің алдында жауапты болады. 

16.4. Мемлекеттік қызметші болып табылатын жəне лауазымдық міндеттеріне 

сəйкес өз өкілеттігін жүзеге асыратын Қоғамның лауазымды адамдарына сыйақылар 

мен өтемақылар төленбейді. 

 

17-БАП. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ 
 

 17.1.  Корпоративтік хатшы директорлар Кеңесі тағайындайды Қоғам 

қызметкерлерінің арасынан мүшелері болып табылмайтын директорлар Кеңесінің 

не Қоғам Басқармасының есеп береді жəне оның алдында өз жұмысы туралы жəне 

жылдың қорытындысы бойынша өзге де мерзімде Қоғамның директорлар 

Кеңесінің шешімі бойынша. 

  17.2. Корпоративтік хатшының құзыретіне мынадай мəселелер жатады: 

  1) Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдар дайындау; 

  2) жарғы ережелеріне жəне қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сəйкес Қоғам 

органдары арасындағы нақты өзара іс-қимылды қамтамасыз ету; 

 3) Директорлар Кеңесін жəне қоғамның лауазымды тұлғаларын корпоративтік 

басқаруды дамытудағы жаңа үрдістер туралы хабардар ету; 

  4) қоғам туралы ақпаратты ашуды жəне ұсынуды қамтамасыз ету; 

  5) қоғамның тиісті органдарының Қоғам акционерлерінің өтініштерін тиісінше 

қарауын қамтамасыз ету жəне акционер құқықтарының бұзылуына байланысты 

жанжалдарды шешу; 

  6) қоғам органдарының Қоғам акционерлерінің, Директорлар кеңесі 

мүшелерінің өтініштерін уақтылы қаралуына бақылауды қамтамасыз ету; 

  7) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларын жəне сырттай дауыс 

беру жолымен қабылданған шешімдерді сақтауды қамтамасыз етеді;; 

  8) Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі 

отырысының хаттамасын не сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімді 
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танысу үшін береді жəне (немесе) оған қоғамның уəкілетті қызметкерінің 

қолымен жəне қоғам мөрінің бедерімен расталған хаттама мен шешімнің 

үзінділерін береді. 

    17.3.   Корпоративтік хатшының мəртебесі, функциялары, құқықтары мен 

міндеттері Директорлар кеңесі бекітетін Корпоративтік хатшы туралы ережемен 

айқындалады. 

 
18-БАП. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЖƏНЕ АУДИТ 

 
18.1. Күнтізбелік жыл Қоғамның қаржы жылы болып табылады (1 қаңтардан 

31 желтоқсанға дейін). 

Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу жəне қаржылық есептілігін жасау 

тəртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 

туралы заңнамасында белгіленеді. 

18.2. Қоғам Басқармасы жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына 

аудит Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сəйкес 

өткізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті оны талқылау жəне бекіту 

үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, Қоғам Басқармасы акционерлердің 

жалпы жиналысына аудитордың ұсынымдарын қоса алғанда, аудиторлық есепті 

(басшылыққа хат) ұсынады. 

18.3. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі оны акционерлердің 

жалпы жиналысының қарауына шығарған күнге дейін отыз күннен кешіктірмей 

алдын ала бекітуі тиіс. 

Қоғамның жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекіту Акционерлердің жалпы 

жиналысында жүргізіледі. 

18.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі заңнамада белгіленген 

тəртіппен жарияланады.  

Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік 

балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының 

қозғалысы туралы есепті жəне пайда мен зиян туралы есепті уəкілетті орган 

белгілеген мерзімде жариялауға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша 

жариялауға құқылы. 

Ірі мəміле жəне (немесе) жасалуына мүдделілік бар мəміле туралы ақпарат 

қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сəйкес жылдық қаржылық 

есептілікке түсіндірме жазбада ашылады. Нəтижесінде қоғам активтері мөлшерінің 

он жəне одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен 

шығарылатын мəміле туралы ақпарат мəміле тараптары, мəміленің мерзімдері мен 

шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы 

мəліметтерді, сондай-ақ мəміле туралы өзге де мəліметтерді қамтуы тиіс. 

18.5 қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті. 

18.6 қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының 

бастамасы бойынша Қоғам есебінен немесе қоғам акционерінің талабы бойынша 

оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Қоғам акционері аудиторлық ұйымды 

дербес айқындауға құқылы. Акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген 

жағдайда қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы 

(материалдарды) беруге міндетті. 
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Егер Қоғам Басқармасы Қоғамның аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез 

келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы 

мүмкін. 

 

19-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ 
19.1. Қоғамның қызметі туралы ақпарат Қоғамның ресми сайтында 

жарияланады www.seztaraz.kz бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс. 

Қоғам Заңда белгіленген корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты Қоғам 

акционерлері мен инвесторлардың назарына жеткізуге міндетті. 

Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 

туралы заңнамасына сəйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің 

интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық 

қаржылық есептілігін жəне аудиторлық есептерді бағалы қағаздар нарығын реттеу 

мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның нормативтік құқықтық 

актісінде белгіленген тəртіппен жəне мерзімде орналастыруды қамтамасыз етеді. 

Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру Заңға жəне Жарғыға сəйкес 

жүзеге асырылады. 

Егер заңда жəне Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде 

ақпаратты жариялау (Қоғам акционерлерінің назарына жеткізу) мерзімі көзделмесе, 

осы ақпарат пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады 

(Қоғам акционерлерінің назарына жеткізіледі). 

Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат қоғам 

корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын 

(шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде акционерлердің жалпы 

жиналысына ұсынылуы тиіс. 

19.2. Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын қоғамның қызметі туралы 

ақпарат беру Заңға жəне Жарғыға сəйкес жүзеге асырылады. 

Қоғам акционерлерінің оларға Жарғының осы бабында көрсетілген ақпаратты 

немесе құжаттардың көшірмелерін беру туралы сұрау салуы бойынша Қоғам сұрау 

салуды алған күннен бастап отыз күннен кешіктірмей, егер сұрау салуда өзге 

мерзімдер белгіленбесе, оларды өтініш берушіге белгіленген тəртіппен табыс етуге 

міндетті. 

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны 

құрайтын ақпаратты қамтитын қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, 

орналастырудың, айналысқа шығарудың жəне айырбастаудың жекелеген 

мəселелерін реттейтін құжаттар Қоғам акционерлеріне оның талап етуі бойынша 

танысу үшін ұсынылуы тиіс. 

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие 

Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді. 

19.3. Қоғамның оның қызметіне қатысты құжаттарын Қоғам Басқармасының 

орналасқан жері бойынша немесе Қоғам Басқармасының шешімі бойынша өзге 

жерде оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде қоғам сақтауға тиіс. 

Мынадай құжаттар сақтауға жатады: 

1) Қоғамның Жарғысы, қоғамның жарғысына енгізілген өзгерістер мен 

толықтырулар;  
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2) жалғыз құрылтайшының шешімі, өзгерістер мен толықтырулар, жалғыз 

құрылтайшының шешімі;  

3) қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға жəне (немесе) белгілі 

бір іс-əрекеттер жасауға арналған лицензиялары; 

4) қоғамның өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқығын растайтын 

құжаттар;  

5) қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;  

6) қоғамның бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы 

қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ уəкілетті органға 

ұсынылған қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру жəне өтеу қорытындылары 

туралы есептерді бекіту;  

7) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;  

8) Қоғам акционерлерінің шешімдері, акционерлердің жалпы жиналысының 

қарауына шығарылған мəселелер бойынша материалдар; 

9) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының 

шешімдері) жəне бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған 

бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тəртібіндегі мəселелер бойынша 

материалдар; 

10) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;  

11) корпоративтік басқару кодексі. 

19.4. 19.3-тармақта көрсетілмеген өзге де құжаттар Қоғамның қаржылық 

есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген мерзім 

ішінде сақталады. 

 19.5. Қоғам акционерлерінің талап етуі бойынша оларға Заңда жəне жарғыда 

көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті. Қоғамның акционерлеріне 

белгілі болған "құпия", "қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар 

Қоғамның қызметі туралы ақпаратты олардың құзыретіндегі мəселелер бойынша 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын қоспағанда, үшінші 

тұлғаларға жазбаша немесе өзге нысанда беруге болмайды. Құпия ақпаратты басқа 

тұлғаларға ашу Қоғам Басқармасы Төрағасының келісімі бойынша ғана мүмкін 

болады. 

 19.6. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынатын 

мəліметтер негізінде жүргізеді. 

 Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар рыногын реттеуді 

жəне қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға өзі белгілеген тəртіппен 

ұсынады. 

 19.7 Қоғамның акционерлері жəне қоғамның лауазымды тұлғалары қоғамға 

аффилиирленген тұлғалар туралы мəліметтерді үлестес болған күннен бастап жеті 

күн ішінде ұсынады. 

 Қоғамның акционерлеріне немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы 

аффилиирленген ретінде бұрын көрсетілген тұлға осындай болуын тоқтатқан 

жағдайда, Қоғамның акционерлері немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бұл туралы 

қоғамды бес күн ішінде хабардар етеді. 

 Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат қоғамға Бағалы қағаздар нарығын 

реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті талаптарын 

орындауға мүмкіндік беретін көлемде беріледі. 
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СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 
 

1.1. Акционерное общество «Управляющая компания специальной 

экономической зоны «Химический парк Тараз» (далее – Общество) создано в 

соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2012 года № 

426 «О создании специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» и 

Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» 

(далее - Закон). 

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству 

Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О 

специальных экономических и индустриальных зонах в Республике Казахстан» и 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – 

Законодательство), а также настоящим Уставом (далее – Устав) и Кодексом 

корпоративного управления Общества. 

1.3. Общество обладает статусом юридического лица с момента 

государственной регистрации в органах юстиции.  

1.4. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется 

на основе хозяйственной самостоятельности. 

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с 

указанием полного фирменного наименования на государственном и русском 

языках. 

1.6. Общество имеет свой логотип и может иметь иную символику, образцы, 

которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном 

порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и 

другие реквизиты. 

 
СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

2.1. Наименование Общества: 

полное наименование на государственном языке – «Тараз химиялық паркі» 

арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы; 

сокращенное – «Тараз ХимПаркі» АЭА БК» АҚ; 

полное наименование на русском языке – акционерное общество 

«Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк 

Тараз»; 

сокращенное - АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»; 

полное наименование на английском языке – joint stock company «The 

management company of the special economic zone «Chemical Park Taraz»; 

сокращенное – JSC «MC SEZ «ChemPark Taraz». 

2.2. Место нахождения Общества (его Правления): Республика Казахстан, 

область Жамбылская, район Шуский, село Тасоткель, Зона Специальная 

экономическая зона «Химический парк Тараз», здание 10. 

2.3. Срок деятельности Общества – не ограничен. 
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СТАТЬЯ 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА 
 

 

3.1. Акционерами Общества являются: 

1) Государственное учреждение «Комитет государственного имущества и 

приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», БИН 980240000950, 

юридический адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Победы, дом 

11, банковские реквизиты: ИИК KZ92040101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A; 

2)  Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная 

химическая компания», БИН 090140015077 юридический адрес: Республика 

Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, улица Е10, д 17/10, блок Т4, БЦ «Зеленый 

квартал», 5 этаж, банковские реквизиты: ИИК KZ806017111000010670 в АО 

«Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX. 

 
СТАТЬЯ 4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 

 
4.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. 

4.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.  

 
СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
5.1. Целью Общества является организация и развитие Специальной 

экономической зоны «Химический парк Тараз» (далее – СЭЗ «Химпарк»). 

5.2. Предметом деятельности Общества являются: 

1) взаимодействие с государственными органами по вопросам 

функционирования СЭЗ «Химпарк»; 

2) организация деятельности СЭЗ «Химпарк»; 

3) предоставление во вторичное землепользование (субаренду) земельных 

участков и предоставление в аренду (субаренду) объектов инфраструктуры 

участникам СЭЗ «Химпарк» и лицам, осуществляющим вспомогательные виды 

деятельности на территории СЭЗ «Химпарк»; 

4) заключение и расторжение договоров об осуществлении деятельности 

на территории СЭЗ «Химпарк»; 

5) представление уполномоченному органу и единому координационному 

центру отчетности о результатах деятельности СЭЗ «Химпарк» в порядке, 

установленном уполномоченным органом, на основании ежегодных отчетов 

участников СЭЗ «Химпарк»; 

6) привлечение участников СЭЗ «Химпарк»; 

7) привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры и 

для осуществления иных видов деятельности СЭЗ «Химпарк»; 

8) привлечени-е инвестиций для развития производств на территории СЭЗ 

«Химпарк», в том числе, но не ограничиваясь видами деятельности на территории 

СЭЗ: 

а) обрабатывающая промышленность, за исключением: 

• производство продуктов питания; 

• производство напитков; 
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• производство табачных изделий; 

• производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; 

• производство изделий из соломки и материалов для плетения; 

• печати и воспроизведения записанных материалов; 

• производства мебели; 

• ремонта и установки машин и оборудования; 

б) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных 

непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных абзацем 

а) настоящего подпункта в пределах проектно-сметной документации; 

-  производство продуктов химической промышленности; 

- производство резиновых и пластмассовых изделий; 

- производство прочей не металлической минеральной продукции; 

- производство машин и оборудования для химических производств; 

- строительство в соответствии с проектно-сметной документацией и ввод 

в эксплуатацию на основании акта-приемки государственной приемочной комиссии 

промышленных объектов, предназначенных непосредственно для производства 

продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий, а 

также прочей не металлической минеральной продукции, машин и оборудования 

для целей химических производств. 
9) осуществление строительства объектов инфраструктуры согласно 

утвержденному технико-экономическому обоснованию на земельных участках, не 

переданных участникам СЭЗ «Химпарк», включая, но, не ограничиваясь, 

последующее содержание, обслуживание, проведение капитальных (текущих) 

ремонтных работ объектов инфраструктуры, в том числе реконструкция 

(расширение) существующих объектов инфраструктуры и строительство 

дополнительных (новых) объектов инфраструктуры; 

10) организация и предоставление услуг, связанных с пользованием 

объектами инфраструктуры участниками СЭЗ «Химпарк» и лицами, 

осуществляющими вспомогательные виды деятельности на территории СЭЗ 

«Химпарк»;  

11) осуществление мероприятий, связанных с созданием благоприятных 

условий для развития малого, среднего и крупного бизнеса, инноваций на 

территории СЭЗ; 

12) организация места приема для функционирования Государственной 

корпорации «Правительство для граждан» по принципу «одного окна»; 

13) подтверждение фактического потребления ввезенных товаров при 

осуществлении деятельности, отвечающей целям создания СЭЗ «Химпарк»; 

14) мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении 

деятельности на территории СЭЗ «Химпарк»; 

15) осуществление мероприятий, необходимых и связанных с 

инжинирингом, проектированием и строительством СЭЗ «Химпарк», включая, но не 

ограничиваясь, выполнение функций заказчика и технического надзора по 

договорам на проектирование, закупку и строительство для СЭЗ «Химпарк» и по 

всем другим сопутствующим договорам; 

16) осуществление мероприятий, связанных с привлечением 

финансирования для реализации СЭЗ «Химпарк»; 
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17) организация и предоставление всех необходимых услуг, связанных с 

обеспечением деятельности участников СЭЗ «Химпарк» и лиц, осуществляющих 

вспомогательные виды деятельности на территории СЭЗ «Химпарк»; 

18) осуществление мероприятий, связанных с развитием СЭЗ «Химпарк»; 

19) разработка плана развития (Бизнес-плана) специальной экономической 

зоны; 

20) разработка маркетинговой стратегии специальной экономической зоны; 

21) проведение маркетинговых исследований по созданию новых 

производств на специальной экономической зоне; 

22) проведение мероприятий по развитию и продвижению специальных 

экономических зон; 

23) обеспечение информационного сопровождения потенциальных 

участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных 

экономических зон, в том числе организация встреч потенциальных участников 

специальных экономических зон, заявителей, участников специальных 

экономических зон с представителями государственных органов, объединений 

субъектов частного предпринимательства; 

24) привлечение инвестиций для реализации индустриально-

инновационных проектов на территории специальной экономической зоны; 

25) взаимодействие и работа с потенциальными участниками специальных 

экономических зон, заявителями, участниками специальных экономических зон по 

принципу «одного окна»; 

26) предоставление коммунальных, логистических и сервисных услуг; 

27) участие в проектах государственно-частного партнерства. 

5.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного 

разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством 

порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или 

иного вида разрешений. 

5.4. Общество вправе осуществлять иную деятельность, соответствующую 

основным целям и задачам Общества и не противоречащая законодательству 

Республики Казахстан. 
 

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

6.1. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан. 

6.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества его 

акционеров. Общество не несет ответственности по обязательствам акционеров 

Общества. 

6.3. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан.   

6.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах 

своего имущества. 
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6.5. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и 

государство не отвечает по обязательствам Общества. 

6.6. 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.   

6.7. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и 

использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации. 

6.8. Общество может создавать свои филиалы и представительства в 

Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными 

средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или 

представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в 

целом. 

6.9. Руководство деятельностью филиалов или представительств 

осуществляют лица, назначаемые Председателем Правления Общества. 

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, 

выданной Обществом. 

6.10. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с 

планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, 

материально–техническим снабжением, социальным развитием, распределением 

дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров. 

6.11. 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. 

6.12. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в 

тенге и иностранной валюте в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

6.13. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную и 

техническую документацию.  

6.14. выпускать по решению Общего собрания акционеров ценные бумаги на 

условиях, определяемых законодательством Республики Казахстан; 

6.15. выдавать доверенности в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

6.16. на добровольной основе вступать в объединения с организациями всех 

форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать 

участником организаций на территории Республики Казахстан и за рубежом; 

6.17. самостоятельно, с учетом норм законодательства Республики Казахстан 

устанавливать цены на свою продукцию и услуги в национальной и (или) 

иностранной валюте по договорам с заказчиками и самостоятельно согласовывать 

условия поставок и оказания услуг; 

6.18. свободно вести переписку и поддерживать связь с юридическими и 

физическими лицами на территории Республики Казахстан или за рубежом, а также 

с иностранными, государственными и международными организациями; 

6.19. приобретать, осуществлять или передавать все прочие права в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
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6.20. принимать и предоставлять в установленных законодательством 

Республики Казахстан случаях залоги, гарантии и другие финансовые 

обязательства; 

6.21. приобретать, иметь в собственности, арендовать, а также продавать или 

иначе распоряжаться акциями, долями или иными правами в имуществе 

юридических лиц, необходимыми для осуществления видов деятельности Общества 

или соответствующими ей;   

6.22. осуществлять права, предусмотренные настоящим пунктом Устава, от 

своего собственного имени или путем заключения договоров с третьими лицами, 

действующими от имени Общества, а также совместно с любыми другими 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Республики 

Казахстан и за рубежом; 

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

предусмотренные Законодательством и Уставом. 

 
СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

 

7.1. Акционеры Общества имеют право: 

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом; 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе в разрезе 

аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный 

характер, не позднее тридцати дней с момента получения Обществом запроса, если 

иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой 

отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или 

Уставом; 

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального 

держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества; 

5) избирать членов Совета директоров Общества; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и 

получать мотивированные ответы в установленные сроки; 

8) на часть имущества при ликвидации Общества; 

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 

10) предлагать Совету директоров включение вопросов для вынесения на 

рассмотрение Общим собранием акционеров в соответствии с Законом; 

11) требовать созыва заседания Совета директоров; 

12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за 

свой счет; 

13) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к его 

компетенции. 



 8

14) принимать решения о невыплате дивидендов по простым акциям 

Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

7.2. Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан и Уставом. 

7.3. Акционеры Общества обязаны: 

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан и Уставом; 

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального 

держателя акций, принадлежащих акционерам Общества, 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 Республики Казахстан. 

        

СТАТЬЯ 8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 
 

8.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. 

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг 

Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных 

бумаг. 

8.2. Общество выпускает только простые акции.  

      Простая акция предоставляет акционерам Общества право на принятие 

решений по всем вопросам, относящимся к их компетенции. Простая акция также 

предоставляет акционерам Общества права на получение дивидендов при наличии у 

Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его 

ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

8.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.  

8.4. Общество вправе размещать свои акции после государственной 

регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в 

пределах объявленного количества акций. 

8.5. 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 Республики Казахстан. 

     Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) 

осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании 

лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования 

имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за 

пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До 

истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего 

собрания акционеров не допускается. 

8.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется 

регистратором Общества. 
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8.7. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги 

только в случае, если: 

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 одобрен Общим собранием акционеров. 

8.8. Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции 

Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется 

акционером в течение девяноста календарных дней с даты начала размещения 

акций. 

 
СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ  

 

9.1. Дивидендом являются доходы акционеров Общества по 

принадлежащим им акциям, выплачиваемые Обществом в соответствии с решением 

Общего собрания акционеров. 

9.2. Выплата дивидендов производится деньгами или 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 акционеров Общества. 

9.3. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам 

года или квартала или полугодия. 

9.4. Решение о выплате дивидендов по простым акциям принимается Общим 

собранием акционеров.  

9.5. Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Общим собранием 

акционеров при принятии решения о выплате дивидендов. 

9.6. 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. 

9.7. 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.  

9.8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества 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. 

9.9. Акционеры Общества вправе требовать выплаты неполученных 

дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.  
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В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, 

акционерам Общества выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, 

исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального 

Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его 

соответствующей части. 

9.10. Не допускается начисление дивидендов акционерам Общества по 

простым акциям Общества: 

1) при отрицательном размере собственного капитала Общества или если 

размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате 

начисления дивидендов по его акциям; 

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или 

несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества в результате начисления 

дивидендов по его акциям.  

  
СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

 

10.1. Органами Общества являются: 

1) высший орган – Общее собрание акционеров; 

2) орган управления – Совет директоров; 

3) исполнительный орган -  Правление (коллегиальный орган); 

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества и иных организаций Общества, оценку в области 

внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области 

корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования их 

деятельности – Служба внутреннего аудита и комплаенс-контроля (далее - Служба 

внутреннего аудита). 

 

СТАТЬЯ 11. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА 
 

11.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики 

Казахстан и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, 

принимаются акционерами Общества. 

11.2. Общее собрание акционеров обязано ежегодно в течение пяти месяцев 

после окончания финансового года: 

1)  принять решения об: 

- утверждении годовой финансовой отчетности Общества; 

- определении порядка распределения чистого дохода Общества за 

истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 

Общества; 

2) рассмотреть вопрос об обращениях акционеров Общества на действия 

Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае 

невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. 

11.3. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров, осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества в 
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соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества, в 

случае ликвидации – ликвидационной комиссией Общества. 

11.4. Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены 

случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Общего собрания 

акционеров. 

11.5. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросы, 

предусмотренные пунктом 11.2 Устава, инициируется Советом директоров. 

11.6. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Общего собрания 

акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом. 

11.7. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания 

акционеров, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия 

обоснованных решений по данным вопросам. 

11.8. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать 

следующую информацию о предлагаемых кандидатах: 

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

2) сведения об образовании; 

3) сведения об аффилированности к Обществу; 

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

года; 

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы 

кандидатов. 

11.9. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания 

акционеров, предусмотренных пунктом 11.2 Устава, выносимым на рассмотрение 

Общего собрание акционеров, должны включать: 

1) годовую финансовую отчетность Общества, а также годовой отчёт 

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 Общества на действия Общества и 

его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 

5) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе; 

6) информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета 

директоров, Правления и работников Службы внутреннего аудита Общества; 

7) иные документы по усмотрению Совета директоров Общества. 

11.10.  Решения Общего собрания акционеров должны храниться по месту 

нахождения Правления Общества и предоставляться акционерам Общества для 

ознакомления в любое время. По требованию акционеров Общества им выдается 

копия решения Общего собрания акционеров. 

 

СТАТЬЯ 12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ 

 

12.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 

относятся следующие вопросы: 
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1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой 

редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и 

дополнений в него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций 

Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг 

Общества, а также их изменение; 

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

акции Общества; 

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

другого вида, определение условий и порядка такого обмена; 

8) определение в установленном порядке аудиторской организации, 

осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества; 

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета 

директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, 

определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов 

членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также 

утверждение положения о нём; 

10) утверждение годового отчёта Совета директоров о проделанной работе; 

11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, а также 

годового отчёта Общества; 

12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 

отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым 

акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 

Общества; 

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям 

Общества; 

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества; 

15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности 

иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных 

юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, 

в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих 

Обществу активов; 

16) введение и аннулирование «золотой акции»; 

17) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости 

акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с 

Законом; 

18) утверждение дивидендной политики; 

19) определение порядка предоставления акционерам Общества 

информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой 

информации, если такой порядок не определен Уставом общества; 

20) утверждение политики определения размеров должностных окладов и 

условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки членов Правления, 

работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря; 
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21) утверждение положения о взаимодействии с акционерами Общества; 

22) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве 

Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации 

в средствах массовой информации; 

23) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено 

законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров; 

12.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым 

отнесено пунктом 12.1 Устава к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников 

Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики 

Казахстан. 

12.3. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных 

органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.  

 
 

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
 

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными 

актами Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции 

Общего собрания акционеров и к компетенции Правления Общества. Решения 

Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.  

13.2. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство 

и контроль за внедрением устойчивого развития Общества. 

13.3. Совет директоров несёт ответственность перед Общим собранием 

акционеров за осуществление общего руководства деятельностью Общества. 

13.4. По итогам года Совет директоров представляет Общему собранию 

акционеров отчёт о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о 

Совете директоров. 

13.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров 

Общества, не являющимся государственными служащими, в период исполнения 

ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 

директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций 

устанавливается решением Общего собрания акционеров. 

13.6. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции 

Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и 

утверждение стратегии развития Общества, а также осуществление мониторинга 

реализации стратегии развития Общества; 

2) утверждение документов в области устойчивого развития, в том числе 

плана мероприятий и отчета;        

3) вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров; 
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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, 

представление предложения акционерам Общества о порядке распределения 

чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в 

расчете на одну простую акцию Общества; 

6) предварительное утверждение годового отчета Общества; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

Общества, а также принятие решений об их выпуске; 

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления 

Общества, избрание (назначение) председателя Правления и членов Правления 

(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также 

досрочное прекращение их полномочий, и порядка наложения дисциплинарных 

взысканий на Председателя и членов Правления Общества;  

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, 

премирования и социальной поддержки председателя Правления и членов 

Правления Общества с учетом политики Общего собрания акционеров; 

10) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а 

также избрание членов комитетов; 

11) утверждение общей численности работников, организационной 

структуры центрального аппарата Общества;  

12) определение количественного состава, срока полномочий Службы 

внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное 

прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего 

аудита, определение размера и условий оплаты труда, премирования и социальной 

поддержки работников Службы внутреннего аудита с учетом политики Общего 

собрания акционеров, и порядка наложения дисциплинарных взысканий на 

руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества; 

13) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита; 

14) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего 

аудита и принятие по ним решений; 

15) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, 

досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера 

должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки 

корпоративного секретаря с учетом политики Общего собрания акционеров, и 

порядка наложения дисциплинарных взысканий на корпоративного секретаря 

Общества; 

16) 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; 

17) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в 

целях организации деятельности Общества), по перечню, утверждаемому Советом 

директоров Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего 

условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а 
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также схемы должностных окладов членов Правления, работников Службы 

внутреннего аудита и корпоративного секретаря, внесение в них изменений и (или) 

дополнений, в том числе внутреннего документа, устанавливающего порядок 

наложения дисциплинарных взысканий на Председателя и членов Правления 

Общества, руководителя Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря 

Общества,  а также признание утратившими силу документов, принятых Советом 

директоров; 

18) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 

Общества за пределами Республики Казахстан, а также утверждение положений о 

них; 

19) принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом десяти и 

более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических 

лиц; 

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в 

совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением 

крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием 

акционеров общества; 

21) утверждение инвестиционной программы Общества и осуществление 

мониторинга ее реализации; 

22) утверждение в порядке, установленном Общим собранием акционеров, 

плана развития (Бизнес-плана) Общества, а также осуществление мониторинга его 

реализации; 

23) утверждение годового бюджета Общества и осуществление 

мониторинга его исполнения; 

24) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для 

членов Правления Общества, руководителя Службы внутреннего аудита Общества, 

и их целевых значений, а также утверждение постановочных целей Корпоративного 

секретаря; 

25) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров 

информации о деятельности Общества, в том числе финансовой информации; 

26) утверждение учетной политики и налоговой учетной политики 

Общества; 

27) утверждение документов, регулирующих систему управления рисками 

Общества, обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления 

рисками Общества; 

28) утверждение регистра и карты рисков Общества; 

29) определение нормативов положенности служебных легковых 

автомобилей и норм площадей для размещения административного аппарата 

Общества; 

30) определение порядка и условий возмещения расходов работникам 

Общества, направляемым в служебные командировки; 

31) определение лимитов представительских расходов и иных лимитов; 

32) согласование работы по совместительству членами Правления 

Общества в других организациях; 

33) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров (единственного 
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акционера), общего собрания участников (единственного участника) юридического 

лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых 

принадлежат Обществу; 

34) утверждение Политики управления временно свободными деньгами 

Общества; 

35) выработка политики в отношении назначения должностных лиц в 

юридических лицах, акциями (долями) участия которых прямо или косвенно 

владеет Общество; 

36) мониторинг развития корпоративного управления в группе Общества; 

37) мониторинг выполнения целевых индикаторов функционирования СЭЗ 

и критического уровня недостижения целевых индикаторов СЭЗ; 

38) утверждает правила оплаты труда, схемы должностных окладов  и 

правила оказания социальной поддержки работникам Общества; 

39) утверждает ключевые показатели эффективности деятельности Общества 

на соответствующий год; 

40) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и 

более процентов размера его собственного капитала; 

41) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом 

общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания 

акционеров; 

13.7. Совет директоров Общества должен: 

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты 

интересов на уровне должностных лиц и акционеров Общества, в том числе 

неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при 

совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного 

управления в Обществе. 

13.8. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 13.6 Устава, не могут 

быть переданы для решения Правлению Общества. 

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в 

соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также 

принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров. 

13.9. Члены Совета директоров избираются из числа: 

a. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров 

в качестве представителей акционеров Общества; 

b. других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 13.10 

Устава). 

13.10.  Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не 

являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к 

избранию в Совет директоров в качестве представителя акционеров Общества. 

Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета 

директоров. 

13.11.  Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать 

соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными 

достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, 

необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной 
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работы всего Совета директоров в интересах Общего собрания акционеров и 

Общества. 

13.12.  Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо: 

имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством 

порядке судимость; 

ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем 

(руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным 

бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до 

принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе 

акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в 

установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет 

после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном 

выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного 

банкротом в установленном порядке. 

13.13.  Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут 

быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран 

председателем Совета директоров. 

13.14. Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Не 

менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть 

независимыми директорами. 

В решении Общего собрания акционеров об избрании Совета директоров 

(нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов 

Совета директоров является независимым директором. 

13.15.  Срок полномочий Совета директоров составляет 3 года. Срок 

полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Общим собранием 

акционеров решения, которым производится избрание нового Совета директоров. 

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или 

отдельных членов Совета директоров. 

Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок больше 6 лет 

подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного 

обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в 

Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается 

избрание на срок более девяти лет подряд, но при этом избрание такого лица в 

Совет директоров должно происходить ежегодно. 

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его 

инициативе осуществляется Общим собранием акционеров на основании 

письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета 

директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом 

директоров.  

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. 

13.16.  Председатель Совета директоров избирается (назначается) Общим 

собранием акционеров. 
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Председатель Совета директоров в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан и Уставом: 

1) отвечает за руководство Советом директоров и обеспечивает его 

эффективную деятельность; 

2) утверждает повестку дня заседания Совета директоров; 

3) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на 

них; 

4) организует на заседаниях ведение протокола; 

5) обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров и 

конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением 

Общества; 

6) обеспечивает эффективную связь с Общим собранием акционеров и 

доведение точки зрения акционеров Общества до Совета директоров в целом; 

7) обеспечивает обсуждение стратегии развития Общества с акционерами 

Общества; 

8) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров 

точной и четкой информации; 

9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров 

программы вступления в должность; 

10) заключает от имени Общества трудовой договор с председателем 

Правления Общества, с установлением в соответствии с решением Совета 

директоров размера должностного оклада, условиями оплаты труда и социальной 

поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую 

зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей 

деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества;       

11) обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового 

года информировать акционеров Общества о размере и составе вознаграждения 

членов Совета директоров, Правления работников Службы внутреннего аудита и 

Корпоративного секретаря Общества; 

12) выполняет иные функции, предусмотренные Законодательством и 

Уставом.  

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции 

осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. 

13.17.  Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его 

председателя или Правления Общества либо по требованию: 

1) любого члена Совета директоров; 

2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 

3) Общего собрания акционеров; 

4) Службы внутреннего аудита. 

13.18.  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 в Правление Общества, 

которое обязано созвать заседание Совета директоров. 
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13.19.  Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем 

Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти календарных дней 

со дня поступления требования о созыве. 

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, 

предъявившего указанное требование. 

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении 

заседания Совета директоров определяется Советом директоров. 

13.20.  Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета 

директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. 

13.21. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении 

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

информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и 

условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а 

также отчет оценщика (в случае заключения сделки, в результате которой 

приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от 

размера активов общества). 

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в 

письменной форме, довести до сведения Совета директоров информацию: 

 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве 

представителя или посредника;  

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о 

юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со 

своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций 

(долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;  

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они 

могут быть признаны заинтересованными лицами. 

Данная информация прикладывается к материалам, направляемым Совету 

директоров. 

        Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, являющиеся 

должностными лицами Общества, при проведении заседания в очном порядке 

представляют данную информацию до проведения заседания Совета директоров 

через корпоративного секретаря. 

        Указанные сведения представляются лицами, заинтересованными в 

совершении Обществом сделки, являющимися должностными лицами Общества 

при проведении заседания в заочном порядке путем указания соответствующей 

информации в бюллетенях. 

13.22.  К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета 

директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного 

голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета 

директоров. 

13.23.  Бюллетень для заочного голосования должен содержать: 

1) наименование и место нахождения Общества (его Правления); 

2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю; 

3) повестку дня заседания; 

4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним; 

5) иные сведения. 
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При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета 

директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное 

составление своей подписью. 

13.24.  Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно 

содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена 

Совета директоров проголосовать посредством направления письменного 

сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в 

заседании.  

13.25.  Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета 

директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной 

связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в 

режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. 

Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях 

определяется положением о Совете директоров. 

13.26.  Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета 

директоров или корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании 

Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе 

посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня 

заседания Совета директоров. 

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать: 

1) дату составления; 

2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров 

посредством направления письменного сообщения; 

3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня; 

4) подпись; 

5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета 

директоров. 

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по 

повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и 

подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании 

данного члена Совета директоров посредством направления письменного 

сообщения по повестке дня. 

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом 

Совета директоров председателю Совета директоров или корпоративному 

секретарю до проведения заседания Совета директоров. 

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение 

по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором 

используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается. 

13.27.  Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не 

менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом 

использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), 

конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме 

«телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих 

членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном 

виде). 
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В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для 

достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, 

Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров 

вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены 

Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса 

на рассмотрение Общего собрания акционеров. 

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным 

в подпунктах 1), 5), 6), 8) 15), 20), 22), 23) пункта 13.6 настоящего Устава, 

составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета 

директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.  

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для 

достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, 

рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее заседание Совета 

директоров. При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем 

абзаце настоящего пункта, требования к кворуму и к количеству независимых 

директоров не применяются.     

13.28.  Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета 

директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета 

директоров, присутствующих на заседании либо предоставивших письменное 

мнение, если иное не предусмотрено Законодательством или Уставом.  

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, 

председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим. 

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого 

заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров. 

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета 

директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров 

Общества в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом, вправе 

оспорить его в судебном порядке. 

 Общее собрание акционеров вправе оспаривать в суде решение Совета 

директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если 

указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) 

акционеров Общества. 

13.29.  Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом 

имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов 

Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены 

Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении 

такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых 

директоров. 

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении 

которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Общим собранием 

акционеров. 

Общее собрание акционеров могут устанавливать иной порядок заключения 

Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется 

заинтересованность. 

13.30.  По усмотрению председателя Совета директоров Общества, принятие 

решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, 
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возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования 

по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.  

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по 

вопросам, определенным подпунктами 1), 5), 6), 8), 15), 20), 22), 23), 33) пункта 13.6 

настоящего Устава.  

В случае наличия возражений хотя бы одного члена совета Директоров против 

рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня 

очередного очного заседания. 

Решение посредством заочного голосования признается принятым при 

наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для 

заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень 

без подписи считается недействительным. Решение заочного заседания Совета 

директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано 

корпоративным секретарем и председателем Совета директоров, а также содержать: 

1) наименование и место нахождения Общества (его Правления); 

2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания; 

3) сведения о составе Совета директоров; 

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

5) повестку дня заседания; 

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

7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение; 

8) иные сведения. 

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть 

направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании 

которых было принято данное решение.  

13.31.  Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, 

проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть 

составлен и подписан членами Совета директоров и корпоративным секретарем в 

течение трех дней со дня проведения заседания и содержать: 

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества; 

2) дату, время и место проведения заседания; 

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании; 

4) повестку дня заседания; 

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с 

отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому 

вопросу повестки дня заседания Совета директоров; 

6) принятые решения; 

7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления 

письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного 

сообщения); 

8) иные сведения по решению Совета директоров.  

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, 

принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями в 

установленном порядке хранятся у корпоративного секретаря и сдаются в 

ведомственный архив Общества. 
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Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан 

предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые 

путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из 

протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском соответствующей 

печати Общества. 

13.32.  Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки 

рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета 

директоров по вопросам: 

1) стратегического планирования; 

2) кадров и вознаграждений; 

3) внутреннего аудита. 

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание 

комитетов Совета директоров по иным вопросам. 

Комитеты создаются Советом директоров из членов Совета директоров, один 

из которых назначается председателем комитета.  

Председателями комитетов Совета директоров, указанных в части первой 

настоящего пункта, являются независимые директора. 

В случае необходимости в состав комитета могут включаться эксперты, 

обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в 

конкретном комитете. Председатель Правления Общества не может быть 

председателем комитета Совета директоров. 

 

СТАТЬЯ 14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
 

14.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением 

Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления. 

 Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам 

деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики 

Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, 

в том числе:  

1) организация и осуществление руководства текущей деятельностью 

Общества; 

2) принимает решения о заключении Обществом сделок, за исключением 

сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных 

органов Общества, Председателя Правления Общества; 

3) выносит на рассмотрение Совета директоров, в соответствии с их 

компетенцией, предложения об участии Общества в создании других организаций, а 

также отчуждении долей и акций, приобретенных на основании решений Общего 

собрания акционеров или Совета директоров; 

4) принимает решения о приобретении или отчуждении Обществом до десяти 

процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;  

5) предварительно одобряет годовую финансовую отчетность Общества; 

6) вносит предложения Совету директоров о создании и закрытии филиалов, 

представительств Общества за пределами Республики Казахстан; 

7) координирует работу филиалов и представительств, а также дочерних и 

зависимых организаций; 
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8) утверждает штатное расписание в пределах общей численности 

работников с учетом структуры центрального аппарата Общества, утвержденных 

Советом директоров, а также утверждает общую численность, структуру и штатное 

расписание филиалов и представительств;     

9) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 

10) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности 

Общества, не входящие в перечень документов, утверждаемых Советом директоров 

Общества; 

11)  определяет порядок взаимодействия структурных подразделений при 

осуществлении Обществом прав акционера (участника);  

12) разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров проекты 

стратегии развития, плана развития (Бизнес-плана) и бюджета Общества; 

13) осуществляет реализацию стратегии развития, плана развития (Бизнес-

плана) Общества, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно 

представляет Совету директоров отчеты о реализации стратегии развития и плана 

развития (Бизнес-плана) Общества; 

14) организует бухгалтерский учет в Обществе, устанавливает нормы 

амортизации, но не выше предельных норм, установленных Законодательством; 

15) представляет акционерам Общества прогнозные показатели размера 

дивидендов по акциям Общества; 

16) вносит проект годового отчета Общества на предварительное утверждение 

Советом директоров; 

17) обеспечивает разработку и представление на утверждение Совета 

директоров учетной политики и налоговой учетной политики Общества; 

18) своевременно уведомляет Совет директоров о состоянии ключевых рисков 

Общества; 

19) осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров, 

Общего собрания акционеров, рекомендаций аудиторской организации, 

осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также 

рекомендаций Службы внутреннего аудита; 

20) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих 

неправомерные действия в отношении собственности Общества; 

21) в порядке, установленном Уставом Общества, представляет Общему 

собранию акционеров информацию о деятельности Общества; 

22) подготавливает для рассмотрения Общему собранию акционеров 

документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к его 

компетенции; 

23) в случае необходимости создает и упраздняет комитеты при Правлении 

Общества по бизнес-направлениям и утверждает положения о них; 

24) предварительно одобряет внутренние документы, утверждение которых 

отнесено к компетенции Совета директоров Общества и Общему собранию 

акционеров;  

25) предварительно одобряет работу по совместительству членами Правления 

Общества в других организациях; 

26) обеспечивает соответствие деятельности Общества Законодательству; 



 25

27) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Службы 

внутреннего аудита Общества; 

28) утверждает план закупок (предварительный план закупок)/план 

долгосрочных закупок; 

29) утверждает товарный знак, логотип и образцы иной символики Общества; 

30)  управляет временно свободными деньгами Общества в соответствии с 

Политикой управления временно свободными деньгами, утверждаемой Советом 

директоров; 

31) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности 

Общества, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества. 

14.2. Правление Общества обеспечивает своевременное представление 

членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, 

информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный 

характер, в порядке, определенным Советом директором, и в срок не позднее 

тридцати календарных дней с даты получения запроса. 

14.3. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том 

числе другому члену Правления Общества, не допускается. 

14.4. Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания 

акционеров и Совета директоров. 

14.5. Общее собрание акционеров вправе оспаривать действительность 

сделки, совершенной Правлением Общества с нарушением установленных 

Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны 

знали о таких ограничениях. 

14.6. Организация работы Правления Общества, порядок созыва и 

проведения его заседаний, а также иные полномочия Правления Общества 

определяются положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом 

директоров. 

14.7. Членами Правления Общества могут быть представители акционеров 

Общества и работники Общества, не являющиеся представителями акционеров 

Общества. Член Правления Общества должен обладать соответствующим опытом 

работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.  

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Общества, за 

исключением Председателя Правления, и избрания (назначения) Советом 

директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают 

одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом. 

Член Правления Общества вправе работать по совместительству в других 

организациях только с согласия Совета директоров. 

Председатель Правления Общества, не вправе занимать должность 

руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего 

функции исполнительного органа, другого юридического лица. 

Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются 

законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым 

договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от 

имени Общества с Председателем Правления Общества подписывается 

председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это акционером 
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Общества или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами 

Правления Общества подписывается председателем Правления Общества. 

14.8. Правление Общества состоит не менее чем из 3 (трех) человек. 

14.9. Заседание считается действительным, если в нем участвует не менее 

половины членов Правления Общества, в том числе отсутствующие члены 

Правления Общества, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в 

письменном виде.  

Член Правления Общества обязан заранее уведомить Председателя Правления 

Общества о невозможности своего участия на заседании Правления Общества. 

Отсутствующий на заседании член Правления Общества вправе посредством 

письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания 

Правления Общества. 

Содержание указанного письменного сообщения, порядок его представления и 

учета выраженного им голоса осуществляются в порядке, определяемом 

положением о Правлении Общества. 

Проведение заочных заседаний Правления Общества не допускается. 

14.10. Решения Правления Общества принимаются большинством голосов 

членов Правления Общества, присутствующих на заседании или представивших 

письменные сообщения. В случае равенства голосов принимается решение, за 

которое проголосовал Председатель Правления Общества. 

Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен 

быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Общества 

и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с 

отражением результата голосования каждого члена Правления Общества по 

каждому вопросу. 

14.11. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления 

рисками в Обществе может создаваться Комитет по рискам при Правлении 

Общества. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его 

количественный состав устанавливается внутренним документом Общества, 

утверждаемым Правлением Общества. 

Правление Общества вправе создавать иные комитеты (комиссии) при 

Правлении Общества. 

14.12.  Председатель Правления Общества: 

1) возглавляет Правление Общества; 

2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета 

директоров и Правления Общества; 

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

третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий; 

4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях 

с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 

5) настоящего пункта Устава; 

5) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате 

которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или 

отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 10 000 000 (десять 

миллионов) тенге; 
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6) осуществляет права акционера (в том числе крупного акционера), 

участника юридических лиц, пакеты акций или доли участия которых принадлежат 

Обществу, за исключением прав, отнесенных Законодательством и Уставом к 

компетенции иных органов; 

7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за 

исключением случаев, установленных Законом, применяет к ним меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов 

работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, 

определяет размеры премий работников Общества, за исключением корпоративного 

секретаря, работников, входящих в состав Правления Общества и Службы 

внутреннего аудита;  

8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на 

одного из членов Правления Общества на основании приказа; 

9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности 

между членами Правления Общества; 

10) устанавливает режим работы Общества; 

11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; 

12) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и 

акционерами Общества; 

13) открывает банковские и другие счета Общества;   

14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения; 

15) созывает заседания Правления Общества и организует представление 

членам Правления необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания;  

16) утверждает внутренние нормативные документы, в порядке, определяемом 

Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях; 

17) заключает от имени Общества договор с аудиторской организацией на   

проведение ежегодного аудита; 

18)  организует работу по операционной деятельности Общества, включая 

реализацию финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-

технической и иной политики Общества; 

19)  информирует Совет директоров обо всех важных событиях в деятельности 

Общества;  

20)  реализует кадровую политику Общества, в том числе утверждает правила 

трудового распорядка; 

21)  утверждает должностные инструкции работников Общества; 

22)  единолично выполняет функции коллегиального исполнительного органа 

(Правления), до момента его формирования; 

23)  принимает решения по вопросам, касающимся обучения работников 

Общества; 

24) осуществляет иные функции, касающиеся текущей деятельности 

Общества, необходимые для выполнения задач Общества и не относящиеся к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а 

также к компетенции Правления Общества. 

14.13.  По решению Председателя Правления Общества членам Правления 

Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из 
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полномочий Председателя Правления Общества. Перечень руководящих работников 

определяется в соответствии с внутренними документами Общества. 

 

СТАТЬЯ 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
 

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего 

аудита Общества образуется Служба внутреннего аудита. 

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав 

Совета директоров и Правления Общества, за исключением случая избрания 

(назначения) в установленном порядке членами ревизионной комиссии (ревизором) 

Общества. 

15.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету 

директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы 

внутреннего аудита, ее права и ответственность, порядок ее деятельности 

определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым 

Советом директоров. 

15.3. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров 

порядке: 

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию 

о деятельности Общества; 

2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, 

используя систематизированный и последовательный подход, уведомляет Совет 

директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе; 

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии 

с Положением о Службе внутреннего аудита.   

15.4. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы 

внутреннего аудита регулируются Законодательством и Уставом. 

 

СТАТЬЯ 16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА 
 

16.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, 

члены Правления Общества): 

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и 

используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества 

и акционеров Общества; 

2) не должны использовать или допускать использование имущества 

Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества, а также в личных целях и 

злоупотреблять своим положением при совершении сделок со своими 

аффилированными 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; 
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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.  

16.2. Члены Совета директоров Общества должны:  

1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, Уставом 

и внутренними документами Общества на основе информированности, 

прозрачности, в интересах Общества и его акционерами Общества; 

2) относиться к акционерам Общества справедливо, выносить объективное 

независимое суждение по корпоративным вопросам. 

Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для 

предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем 

инициирования созыва заседания Правления Общества, информирования 

Председателя Правления Общества или иным доступным способом. 

Члены Правления Общества информируют Председателя Правления 

Общества о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов. 

16.3. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную 

законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами Общества за 

вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные 

Обществом в соответствии с Законодательством. 

16.4. Должностным лицам Общества, являющимся государственными 

служащими и осуществляющим свои полномочия в соответствии с должностными 

обязанностями, не выплачиваются вознаграждения и компенсации. 

 

 

 

СТАТЬЯ 17. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
 

17.1. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров из числа 

работников Общества, не являющихся членами Совета директоров либо Правления 

Общества и отчитывается перед ним о своей работе по итогам года и в иной срок по 

решению Совета директоров Общества. 

17.2. К компетенции корпоративного секретаря относятся следующие 

вопросы: 

1)  подготовка материалов к заседаниям Совета директоров; 

2) обеспечение четкого взаимодействия между органами Общества в 

соответствии с положениями Устава и другими внутренними документами 

Общества; 

3) информирование Совета директоров и должностных лиц Общества о новых 

тенденциях в развитии корпоративного управления; 

4) обеспечение раскрытия и предоставления информации об Обществе; 

5) обеспечение надлежащего рассмотрения соответствующими органами 

Общества обращений акционеров Общества и разрешение конфликтов, связанных с 

нарушением прав акционера; 

6) обеспечение контроля за своевременным рассмотрением органами 

Общества обращений акционеров Общества, членов Совета директоров; 
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7) обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и 

решений, принятых путем заочного голосования; 

8) по требованию члена Совета директоров предоставляет ему протокол 

заседания Совета директоров либо решение, принятое путем заочного голосования, 

для ознакомления и (или) выдает ему выписки из протокола и решения, заверенные 

подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества. 

17.3. Статус, функции, права и обязанности корпоративного секретаря 

определяются положением о корпоративном секретаре, утверждаемом Советом 

директоров. 

 
СТАТЬЯ 18. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ 

 

 18.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 

31 декабря). 

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 

Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

18.2. Правление Общества ежегодно представляет Общему собранию 

акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был 

проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской 

деятельности для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, 

Правление Общества представляет Общему собранию акционеров аудиторский 

отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству). 

18.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному 

утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты 

вынесения ее на рассмотрение Общему собранию акционеров. 

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества 

производится Общим собранием акционеров. 

 18.4. Годовая финансовая отчетность Общества публикуется в порядке, 

установленном Законодательством. 

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации 

годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, 

отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, 

установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно 

опубликовать иную финансовую отчетность. 

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. 

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. 

18.5 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. 

 18.6 Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, 

Правления Общества за счет Общества либо по требованию акционера Общества за 

его счет, при этом акционер Общества вправе самостоятельно определять 
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аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию акционера 

Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), 

запрашиваемую аудиторской организацией. 

Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит 

может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица. 

  

СТАТЬЯ 19. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. 
ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 

  19.1. Информация о деятельности Общества публикуется на официальном 

сайте Общества www.seztaraz.kz или в официальных периодических средствах 

массовой информации. 

Общество обязано доводить до сведения акционеров Общества и инвесторов 

информацию о корпоративных событиях, определенных Законом. 

Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария 

финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 

информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества 

и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым 

актом государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за 

рынком ценных бумаг. 

Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в 

соответствии с Законом и Уставом. 

В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики 

Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения 

акционеров Общества) информации, данная информация публикуется (доводится до 

сведения акционеров Общества) в течение пяти рабочих дней с даты ее 

возникновения. 

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна 

быть представлена Общему собранию акционеров в течение семи рабочих дней с 

даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по 

гражданскому делу по корпоративному спору. 

19.2. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей 

интересы акционеров Общества, осуществляется в соответствии с Законом и 

Уставом. 

По запросу акционеров Общества о предоставлении им информации или 

копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество не позднее 

тридцати дней со дня получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, 

обязано представить их заявителю в установленном порядке. 

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 акционерам Общества по его 

требованию. 

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, 

обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. 
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 19.3. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат 

хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения 

Правления Общества или в ином месте, по решению Правления Общества. 

Хранению подлежат документы следующие документы: 

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

2) Решение единственного учредителя, изменения и дополнения, решение 

единственного учредителя;  

3) Лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и 

(или) совершение определенных действий; 

4) Документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое 

находится (находилось) на его балансе;  

5) Проспекты выпуска ценных бумаг Общества;  

6) 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;  

7) Положение о филиалах и представительствах Общества;  

8) Решения акционеров Общества, материалы по вопросам вынесенным на 

рассмотрение Общего собрания акционеров; 

9) Протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и 

бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по 

вопросам повестки дня Совета директоров; 

10) Протоколы заседаний (решений) Исполнительного органа;  

11) Кодекс корпоративного управления. 

 19.4. Иные документы, не указанные в пункте 19.3. Устава, в том числе 

финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 19.5. По требованию акционеров Общества обязаны представить им копии 

документов, предусмотренных Законом и Уставом. Информация о деятельности 

Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая 

известной акционерам Общества, не может быть передана письменно или в иной 

форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики 

Казахстан по вопросам их компетенции. Раскрытие конфиденциальной информации 

иным лицам возможно только по согласованию с председателем Правления 

Общества. 

19.6. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании 

сведений, предоставляемых этими лицами. 

Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному 

органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в 

установленном им порядке. 

 19.7 Акционеры Общества и должностные лица Общества предоставляют 

Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о 

своих аффилированных лицах. 

В случае, когда лицо, указанное ранее акционерам Общества или 

должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым,  
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