1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. «ҚазМұнайГаз – Сервис NS» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам)
коммерциялық емес ұйым ретінде заңды тұлға болып табылады әрі өз қызметін
Қазақстан
Республикасының
Азаматтық
кодексіне,
Қазақстан
Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы», «Коммерциялық емес
мекемелер туралы» Заңдарына және Қазақстан Республикасының өзге де
нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі – Заңнама), сондай-ақ осы Жарғыға
(бұдан әрі – Жарғы) сәйкес жүзеге асырады.
2. Қоғамның атауы:
мемлекеттік тілдегі толық атауы: «ҚазМұнайГаз – Сервис NS»
акционерлiк қоғамы, қысқартылған атауы: «ҚМГ – Сервис NS» АҚ;
орыс тілдегі толық атауы: – акционерное общество «КазМұнайГаз –
Сервис NS», қысқартылған атауы: АО «КМГ – Сервис NS»;
ағылшын тілдегі толық атауы: Joint Stock company «KazMunayGas –
Service NS», қысқартылған атауы: «KMG- - Service NS» JSC.
3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: Астана
қаласы, Республика данғылы 34 А, бизнес-орталық «Нұр Тау»
4. Қоғамның қызмет ету мерзімі– шектеусіз.
5. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі дербес шаруашылық
негізінде жүзеге асырылады.
6. Қоғамның дербес балансы, банк шоттары, мөрі, мөртаңбасы және
мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы мен басқа да
деректемелері көрсетілген бланкілері бар.
7. Қоғам Басқармасымен белгіленген тәртіпте үлгілері бекітілген және
тіркелген, Қоғамның тауарлық белгісі мен рәмізі болуы мүмкін.
8. Қоғамның Заңмен бекітілген тәртіппен тіркелген Сарыағаш филиалы
бар, филиалдың орналасқан жері – Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш
ауданы, Көктерек п.
9. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің мүлігінен оқшауланған мүлікке ие
болады, және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
10. Қоғамның Жалғыз акционері оның міндеттемелері бойынша жауап
бермейді және Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен қарастырылған
жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акция құны көлемінде Қоғамның
қызметіне байланысты залалдар қаупін көтереді.
2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ
11. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.
12. Үш жұмыс күні ішінде Қоғам Жалғыз акционердің оған Жарғының
көшірмесін беру туралы жасаған талабын орындауға міндетті.
3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН НЫСАНЫ
13. Қоғам қоғамның игілігін қамтамасыз етуге бағытталған басқа да
міндеттерге жету үшін басқару мақсатында құрылды.
14. Қоғам қызметінің нысандары болып табылады:

1) «Алтын бұлақ» шипажайы және спорттық-тұрмыстық құрылыстарын
(тенистік корд) пайдалану ;
2) гольф-клуб құрылысын салу және (немесе) пайдалану;
3) Заңнамамен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.
Заңнамамен белгіленген тәртіпте алынуы тиісті лицензияның немесе
басқа да рұқсат түрлерінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті
лицензияны немесе басқа да рұқсат түрін алғаннан кейін ғана жүзеге
асырылады.
4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
15. Жарғы мақсаттарын жүзеге асыру үшін Қоғам құқылы:
1) Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан банктер мен қаржы
мекемелерінде, ал одан тыс жерлерде ұлттық және шетел валютасы түрінде
шоттар ашуға;
2) мемлекеттік және орыс тілдерінде Қоғамның толық атауы жазылған
мөрі, мөртаңбасы және бланкілері, сондай-ақ белгіленген тәртіпте тіркелген
таңбасының (рәмізінің) және тауарлық белгісі болуына;
3) меншігінде оқшауланған мүлікінің, сондай-ақ дербес балансының
болуына;
4) өз атынан мәміле жасауға (келісімдер, шарттар) мүліктік және жеке
мүліктік емес құқықтарға ие болуға және жүзеге асыруға құқылы;
5) қауымдастықтарға және одақтарға кіруге, сондай-ақ олардың
қызметіне қатысуға;
6) Жарғыда қарастырылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін
қаражаттарды пайдалануға;
7) сотта талапкер және жауапкер болуға;
8) құнды қағаздар шығаруға;
9) Заңнамамен және/немесе Жарғыға сәйкес берілген басқа да
құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
16. Қоғам міндетті:
1) Заңнаманы сақтауға;
2) белгіленген тәртіпте бюджетке салық және басқа да міндетті
төлемдерді төлеуге;
3) өз мүліктер аясында ғана міндеттемелерге үшін жауап беруге;
4) Қоғамның Жалғыз акционерімен Қоғам бас директорының (Басқарма
төрағасы) шетелге іссапарын келісуге;
5) Қоғамның Жалғыз акционерімен Қоғам бас директорының (Басқарма
төрағасы) еңбек демалысын
және басқа да жалақысы сақталмайтын
демалыстарын келісуге;
6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес
жауапкершілікті көтеруге;
7) Заңнамамен және/немесе Жарғымен қарастырылған басқа да
міндеттерді орындауға.

5. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
17. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқығы бар:
1) Заңнамамен және Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды
басқаруға қатысуға;
2) Жалғыз акционермен немесе Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғамның
қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен
танысуға;
3) Қоғамның тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан Қоғамның бағалы
қағаздарына оның меншік құқығын растайтын үзінді алуға;
4) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерін сайлауға (тағайындауға);
5) сот тәртібімен Қоғамның органдары қабылдаған шешімімен дауласуға;
6) Қоғамның лауазымдық қызметкерлері Қоғамға шығын келтірген
жағдайда заңнамада қарастырылғандай Қоғам лауазымдық қызметкерлерінен
және (немесе) Қоғамның лауазымдық қызметкерлерінің аффилиирленген
тұлғалары ірі мәміле жасасу нәтижесінде (жасауға ұсыныс білдіру) нәтижесінде
және (немесе) одан тапқан пайданы жасырған кезде Қоғамға келген шығынды
өтеуді өз атынан сот органдарына жүгініп талап етуге ;
7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен өтініш білдіруге
және сұраныстың Қоғамға келіп түскен күнінен бастап отыз күннен асырмай
дәлелді жауап алуға;
8) Қоғамды таратқан жағдайда мүліктің бір бөлігіне;
9) Заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын сатып алуда
артықшылыққа ие болуға;
10) Заңнамаға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына қарастыруға
Директорлар кеңесіне қосымша сұрақтар енгізуді ұсынуға;
11) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;
12) Қоғамның өз есебінен аудиторлық ұйымдардан аудит жүргізуді талап
етуге;
13) Қоғамның Жалғыз акционерінің құзырына енетін мәселелер бойынша
қабылданған шешімдерді қабылдауға бастамшылық етуге құқылы.
18. Қоғамның Жалғыз акционерінің Заңнамамен не/немесе Жарғымен
қарастырылған басқа да құқықтарына ие болуы мүмкін.
19. Қоғамның Жалғыз акционері міндетті:
1) Заңнама және/немесе Жарғы нормаларында қарастырылған тәртіппен
акцияларды төлеуге;
2) Қоғамның тіркеушісін және Жалғыз акционерге тиесілі акцияның
атаулы ұстаушысын Қоғамның акция ұстаушысының тізбе жүйесіне енгізу
үшін қажетті мәліметтердің өзгерістері туралы он күн ішінде хабардар етуге;
3) Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық
немесе заңмен қорғалатын басқа да ақпараттарды жария етпеуге;
4) Заңнамаға сәйкес басқа да міндеттемелерді орындауға.
20. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі осы баптың 19-тармағы 2)
тармақшасымен белгіленген талаптарды Жалғыз акционердің орындалмауы
нәтижесіне жауап бермейді.

21. Қоғамның өз қызметі жайлы ақпаратты Жалғыз акционерге ұсыну
тәртібі мен мерзімі.
1) Қоғам Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Жалғыз акционердің
мүддесіне тиесілі Қоғамның қызметі жайлы ақпаратты береді.
Жалғыз акционердің мүддесіне тиесілі мәлімет болып танылады:
- Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Қоғам басқармасының,
Тексеру комиссиясының шешімдері және осы қабылданған шешімдердің
орындалуы туралы мәлімет алуға;
- Қоғамның жеке қорының 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын
құрайтын көлемде Қоғам қарыз алғанда;
- Қоғам әлдебір қызмет түрімен айналысуға лицензия алса және (немесе)
кейбір қызмет әрекетін жүргізсе оның қызметін тоқтатуға және жабуға,
сонымен қатар Қоғамның әлдебір қызмет түрімен айналысуға және (немесе)
кейбір қызмет әрекет жасау үшін алдындағы алған лицензиясынан айыруға;
- Қоғамның мүлкіне тыйым салуға;
- Қоғамды және (немесе) Басқарма төрағасын, басқарма тұлғаларын
әкімшілік жауапкершілікке тартуға;
- Қоғамды тарату жөнінде күшпен шешім қабылдауға;
- аудиторлық есеп (егер ол болса);
- Жарғыға байланысты Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесіне
тиесілі басқа да ақпараттарды алуға;
2) Жалғыз акционердің мүддесіне тиесілі Қоғамның қызметі туралы
ақпаратты беру Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамаларына сай
жүзеге асырылады.
3) Жалғыз акционердің талап етуі бойынша, Тексеру комиссисының,
аудиторлық ұйымдардың аудит өткізетін мүшесіне Қоғам бес күн мерзім ішінде
Қоғамның қызметі туралы ақпараттар мен құжаттармен танысуға мүмкіндік
береді.
6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА ДА ҚҰНДЫ
ҚАҒАЗДАРЫ
22. Қоғам тек жай акцияларды шығаруға құқылы.
23. Қоғам артықшылылықты акцияларды, туынды және конверсияланған
құнды қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқығы жоқ. Қоғамның басқа
құнды қағаздарын шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу талаптары мен
тәртібі Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы
заңнамасымен анықталады.
24. Жай акция Қоғамның Жалғыз акционеріне акционерлердің жалпы
жиналысының құзырына енетін барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауға,
сондай-ақ Заңнамамен белгіленген тәртіпте оны таратқан жағдайда Қоғам
мүлікінің бөлігін алуға құқық береді.
25. Қоғам өзінің акцияларын олардың шығарылымын мемлекеттік
тіркеуден өткізгеннен кейін жарияланған акциялар шегінде бір немесе бірнеше
орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

Қоғамның акцияларын оның жарияланған акциялар саны шегінде
орналастыру (іске асыру) туралы, оларды ораналстыру (іске асыру) әдісі мен
бағасы туралы шешім, Қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданады.
26. Қоғамның орналастырылатын акцияларының төлеміне, Заңнамамен
қарастырылған жағдайларды қоспағанда ақша, мүлік құқығы (соның ішінде
зияткерлік меншік нысандарына құқығы) және басқа да мүлік енгізілуі мүмкін.
Ақшадан өзге, басқа да мүлікпен төлеу Заңнамаға сәйкес берілген
лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушымен анықталған баға бойынша
жүзеге асырылады.
27. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті
пайдалану құқығы енгізілетін болса, осындай құқықты бағалау оны Қоғаммен
пайдаланудың барлық мерзімінде осы мүлікті пайдаланғаны үшін төлем
мөлшеріне сүйене отырып жүргізіледі. Көрсетілген мерзімнің аяқталуына дейін
осындай мүлікті Қоғамның Жалғыз акционерінің келісімінсіз алып қоюға
тыйым салынады.
28. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізім жүйесін жүргізуді тек
Қоғамның «Құнды қағаздарды бірыңғай тіркеушісі» ғана жүзеге асыра алады.
29. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізім жүйесін жүргізу тәртібі,
сондай-ақ құзырлы органға ақпараттар беру құнды қағаздар нарығы туралы
Қазақстан Республикасы заңнамасымен анықталады.
30. Орналастырылған акцияны толығымен өтегенге дейін Қоғам аталған
акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізбесі жүйесінде (атаулы сатып
алушының есепке алу жүйесіне) оны сатып алушының жеке шотына аудару
туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.
31. Қоғам орналастырылған құнды қағаздарды кепілге мына жағдайда
қабылдайды, егер:
1) кепілге берілген құнды қағаздар толық төленгенде;
2) Қоғамға кепілге берілетін және ондағы кепілдегі акциялардың жалпы
саны Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, Қоғам орналастырған
акциялардың жиырма бес пайызынан артық еместі құрайды;
3) Акцияны кепілге беру туралы шарт Жалғыз акционермен
мақұлданады.
7. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ КӨЗДЕРІ
Заңнамаға сәйкес ақшалай және басқа да нысанда Қоғамның мүлкін
қалыптастыру көздері болып табылады:
1) Жалғыз акционерден түскен түсімдер;
2) ерікті мүліктік салымдар және жанашырлықпен жәрдем ету;
3) Заңнамамен белгіленген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды,
қызметтерді іске асырудан түскен түсім (кіріс);
4) дивидендтер (акциялардан алынған кірістер, сыйақылар (мүдделер),
басқа да құнды қағаздар мен салымдар (депозиттер);
5) Заңнамамен тыйым салынбаған басқа да түсімдер.

8. ДИВИДЕНДТЕР
33. Қоғам өз акциялары бойынша дивиденттерді аудармайды және
төлемейді.
9. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ
34.Қоғамның органдары болып табылатындар:
1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
2) басқарушы орган – Директорлар кеңесі;
3) атқарушы орган - Басқарма;
4) тексеруші орган – Тексеріс комиссиясы.

10. ҚОҒАМНЫҢ ЖЕКЕ АКЦИОНЕРІ
35. Заңнамамен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының
құзырына енгізілетін мәселелер бойынша шешім Заңнама мен оның
Жарғысында белгіленген тәртіпте Жалғыз акционермен қабылданады.
36. Қоғамның Жалғыз акционері жыл сайын қаржы жылының
аяқталуынан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының
құзырына кіретін мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті.
Көрсетілген мерзім, егер есептілік кезеңіне Қоғамның аудитін аяқтау
мүмкін болмаған жағдайда, үш айға дейін ұзартылатын болып саналады.
37. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзырына кіретін
мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығаруда Директорлар кеңесі
бастамшылық етеді.
38. Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына кіретін қалған
мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару Директорлар кеңесімен,
Қоғамның Жеке акционерімен бастамшылық етіледі, ал Қоғамды ерікті түрде
тарату барысында осылайша тарату комиссиясымен бастамшылық етіледі.
Мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына міндетті түрде шығару
жағдайлары Заңнамамен қарастырылуы мүмкін.
39. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізілген мәселелер
жөніндегі материалдарда аталған мәселелер бойынша дәлелді шешім қабылдау
үшін қажетті көлемде ақпараттар болуы тиіс.
40. Қоғамның органына сайлау мәселелері бойынша материалдарда
ұсынылатын кандидаттар туралы келесі ақпараттар болуы тиіс:
1) тегі, аты, сондай-ақ қалауынша - әкесінің аты;
2) білімі туралы мәлімет;
3) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары
туралы мәлімет;
4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын басқа да
мәліметтер.

Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау
(тағайындау) мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылатын тұлға тәуелсіз
директор лауазымына кандидат болып табылатыны көрсетілуі тиіс.
41. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзырына кіретін
мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін Қоғамның Жалғыз акционеріне
берілуі қажет материалдарға келесілер енгізілуі тиіс:
1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі және жеке шоғырланбаған
қаржылық есебі;
2) жылдық қаржылық есепке аудиторлық есеп;
3) Қоғамның Жалғыз акционерінің Қоғамның және оның
қызметкерлерінің іс-әрекеті жөнінде ұсыныстары мен оның қаралу
қорытындысы туралы;
4) бастамшы тұлғаның қарауы бойынша Қоғамның Жалғыз акционерінің
қарастыруына ұсынылған басқа да құжаттар ;
42. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына ұсынылатын мәселелерді
Қоғамның Директорлар кеңесі құрастырады, сонымен қатар Қоғамның Жалғыз
акционерінің бастамшылығы бойынша толықтырылуы мүмкін.
11. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ АЙЫРЫҚША
ҚҰЗЫРЫ
43. Қоғамның Жалғыз акционерінің айырықша құзырына келесі
мәселелер жатады:
1) Жарғыға өзгертулер мен қосымшалар енгізу немесе оны жаңа
басылымда бекіту;
2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
3) Қоғамның бизнес-жоспарын бекіту және Қоғамның бизнес –жоспарына
түзетулер енгізу;
4) Қоғамның жарияланған акциялары санының өсуі немесе Қоғамның
орналастырылмаған жарияланған акцияларының өзгеруі туралы шешім
қабылдау;
5) Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттілігінің сандық құрамын,
мерзімін анықтау, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің
төрағасын сайлау (тағайындау), олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын
тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің
мөлшері мен шарттарын анықтау;
6) Жалғыз акционердің келісімі бойынша Бас директордың (Басқарма
төрағасы) тағайындайтын лауазымдар тізімдемесін бекіту;
7) Заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғам аудитін жүзеге асыратын
аудиторлық ұйымдарды және оның қызметін төлеу мөлшерін анықтау;
8) Қоғамның қаржылық жылдық есебін бекіту;
9) Қоғамның жеке қорының көлемінен 25 және одан да көп пайызына
мәміле жасауды бекіту;
10) Қоғам акцияларының өз еркімен делистингісі туралы шешімін
қабылдау;

11) Қоғамға тиесілі барлық активтерден жиырма бес және одан да артық
пайызын құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін
тапсыру арқылы басқа да заңды тұлғаларды құру немесе қызметіне қатысу
туралы шешім қабылдау;
12) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына
сәйкес акцияларды Қоғам сатып алғанда олардың құнын анықтау әдісін,
сондай-ақ оған енгізілген толықтырулар мен өзгерістерді бекіту;
13) Қоғамның қызметі туралы ақпараттарды Жалғыз акционерге ұсыну
тәртібін анықтау, соның ішінде, егер ондай тәртіп Қоғам Жарғысында
қаралмаса, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
14) Қоғамның Бас директорын (Басқарма төрағасын) сайлау (тағайындау)
және оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
15) Қоғамның тексеріс комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың
өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, тексеріс комиссиясының жылдық
жұмыс жоспарын бекіту;
16) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына
және Жарғыда Қоғамның Жалғыз акционерінің ерекше құзырына енгізілген
басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдау.
44. Шешім қабылдау Заңнамамен және Жарғымен Қоғамның Жалғыз
акционерінің айрықша құзырына енгізілетін басқа да мәселелерді, егер басқасы
Заңнамамен қарастырылмаған болса, басқа органдардың, лауазымды
тұлғалардың және Қоғам жұмыскерлерінің құзырына тапсыруға жол
берілмейді.
45. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның басқа органдардың кез-келген
шешімін жоюға құқылы.
Жалғыз акционер Қоғамның қызметіне тиісті кез келген сұрақтарды
қарастырып, шешім қабылдауға құқылы.
12. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
46. Директорлар кеңесі, Қазақстан Республикасының «Акционерлік
қоғамдар туралы» Заңымен және Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционерінің
айырықша құзырына енгізілетін мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның
қызметіне жалпы басшылық етуді жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің
шешімі аталған бапта анықталған тәртіппен қабылданады.
Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасағанда Директорлар кеңесі
Жалғыз акционердің алдында жауап береді.
47. Жалғыз акционердің шешімі бойынша, мемлекеттік қызметкер болып
табылмайтын Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне, олар өз
міндеттерін атқарған кезеңде Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің
функциясын атқаруына байланысты сыйақылар төленуі және (немесе)
шығыстарының орны толтырылуы мүмкін. Осындай сыйақы мен өтемақылар
мөлшері Жеке акционердің шешімімен белгіленеді.
48. Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзырына келесі
мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау және Қоғамның даму
стратегиясын жүзеге асыру немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту;
2) Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды
немесе оның жаңа басылымын мақұлдау;
3) жарияланған акциялардың көлемінде акцияларды орналастыру (сату)
сонымен бірге орналастырылған (сатылған) акциялар туралы, оларды
орналастыру (сату) құны мен әдісі туралы шешім қабылдау;
4) Оранластырылған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздардың
бағалары мен оны Қоғамның сатып алуы туралы шешім қабылдау;
5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін және жеке шоғырланбаған есебін
алдын-ала бекіту,
6) Қоғамның және оның филиалы қызметкерлерінің жалпы санын бекіту;
7) Қоғам Басқарманың сандық құрамын, мерзімін, оның мүшелерін
сайлау (тағайындау), сондай-ақ олардың өкілеттілігін Бас директорды
(Басқарма төрағасын) қоспағанда, мерзімінен бұрын тоқтату туралы анықтау;
8) Қоғам Басқармасының төрағасы мен мүшелеріне сыйлықақы беру,
лауазымдық еңбекақы мөлшерін және еңбекақыны төлеу шарттарын анықтау;
9) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміле нысаны
болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының
қызметін төлеу мөлшерін Заңнамамен белгіленген тәртіпте анықтау;
10) тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі қызметін
реттейтін құжаттарды, сонымен қатар Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу
мен аукциондарды өткізу тәртібін және шарттарын белгілейтін ішкі
құжаттарды бекіту;
11) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы
шешім қабылдау және олар туралы ережені бекіту;
12) Басқа да заңды тұлғалардың акцияларын (жарғы қорына қатысу
үлесін) Қоғамның сатып алуы туралы шешім қабылдау;
13) Қоғамның он және одан да көп пайызын құрайтын акциялары (жарғы
қорындағы қатысу үлесі) бар заңды тұлғаларға (қатысушылар) жататын
акционерлердің жалпы жиналысының құзырына тиісті мәселелер бойынша
шешім қабылдау;
14) Қоғам туралы ақпарат және оның қызметі туралы қызметтік,
коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын
ақпараттарды анықтау;
15) ірі мәмілелер жасау туралы сонымен бірге жасалуына Қоғам
қызығушылық танытқан мәмілелер бойынша шешім қабылдау ;
16) Қоғамның жеке қорының көлемінің 2 ден 25 пайызға дейін құрайтын
қаражатына Қоғамның мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;
17) Жалғыз акционердің бекіткен Бизнес-жоспары, оған енгізілген
түзетулер негізінде жасалған Қоғамның жылдық бюджетін бекіту;
18) Қоғамның негізгі қорының құнсыздануы бойынша қор құру, негізгі
қорды қайта бағалау туралы Бас директордың (Басқарма төрағасының) шешімін
бекіту;

19) Қоғамның есепке алу саясатын және салық есептілік саясатын
бекіту;
20) Қоғам жұмысшыларының еңбекақысын төлеу мен оны ұйымдастыру
туралы Ережесін бекіту;
21) Қоғам жұмысшыларының қызметтік іссапарлары туралы Ереже
бекіту;
22) Қоғамның келісілген шығындарына бөлінген қаражатты пайдалану
Ережесін бекіту;
23) Қоғамның қызметі, соның ішінде қаржы туралы ақпараттарды
Директорлар кеңесі мүшелеріне беру мерзімі мен тәртібін анықтау;
24) Қоғам Басқармасының Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің
қорытындысы туралы есебін бекіту;
25) қауіптерді басқару бойынша, Қоғамның ішкі істері қаупін басқару
туралы Қоғамның Басқармасының жылдық есебін бекіту;
26) қызметтік жеке көліктердің жағдайы нормативтерін бекіту және
әкімшілік аппараттың орналасу алаңы көлемін, сонымен бірге басқа да
нормативтерді бекіту;
27) Келісілген шығын лимиттерін, ұялы байланыс пайдалану құқығын
ұсынғанда, Қоғам қаражаты есебінен шығындары арқылы өтелетін лимиттерді
анықтау:
28) Қоғам қызметкерлерінің қызметтік іссапарлар шығынын өтеу
жағдайы мен тәртібін анықтау;
29) Қоғамның Жалғыз акционерінің құзырына енбейтін, Қазақстан
Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы мен Жарғыда
қарастырылған басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдау;
49. Осы баптың 48 тармағындағы тізімі бекітілген мәселелер Қоғам
Басқармасына шешу үшін берілмейді.
50. Қоғамның Директорлар кеңесі Жарғы бойынша Қоғам
Басқармасының құзырына берілген мәселелер бойынша шешім қабылдай
алмайды, сонымен қатар Қоғамның Жалғыз акционеріннің шешіміне қарамақайшы келетін шешім қабылдауға құқысы жоқ.
51. Тек жеке тұлға ғана Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола
алады.
Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесінде Директорлар кеңесінің
барлық жұмысын тиімді ұйымдастыруы және өз міндеттерін орындауы үшін,
Директорлар кеңесіне мүше кандидаттар мен Директорлар кеңесіне мүшелердің
тиісті жұмыс өтімі, білімі, біліктілігі, оңтайлы жетістіктері және іскерлік,
салалық ортада беделі болуы қажет;
Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына сайланбайтын тұлғалар:
1) жоғары білімі жоқ;
2) заңда белгіленген тәртіппен сотталғандығы жойылмаған не алынбаған;
3) басқа заңды тұлғаның акцияны мәжбүрлеп сатып алу не мәжбүрлеп
жою туралы шешім қабылдағанға не белгіленген тәртіппен бонкрот деп
танылған басқа заңды тұлғаның консервациясына дейін бір жылдан кем емес
кезеңде, ертеректе Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарма

төрағасы), бірінші басшының орынбасары, басқа заңды тұлғаның бас
бухгалтері болғандар. Басқа заңды тұлғаның акциясын мәжбүрлеп сатып алу
немесе мәжбүрлеп жою туралы не белгіленген тәртіппен бонкрот деп танылған
басқа заңды тұлғаның консервациясы туралы шешім қабылдаған күннен бастап
бес жыл ішінде аталған талап қолданылады.
52. Директорлар кеңесі мүшелері төменде көрсетілгендер қатарынан
сайланады:
1) Жалғыз акционердің мүддесін білдіруші ретінде Қоғамның
директорлар кеңесіне сайлауға (тағайындауға) ұсынылған (ұсыныс жасалған)
тұлғалардан;
2) осы баптың 53 тармағымен бекітілген шектеулерліктерді есептегенде
қойылған басқа да тұлғалар;
53. Директорлар кеңесі мүшесі болып Қоғамның Жалғыз акционерінің
мүддесін білдіруші ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға (тағайындалуға)
ұсынылмаған (ұсыныс жасалмаған) жеке тұлға сайлана алады. Осындай
тұлғалардың саны Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан
аспауы тиіс.
54. Бас директордан (Басқарма төрағасынан) басқа, Қоғамның басқарма
мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана (тағайындала) алмайды.
Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) Қоғамның Директорлар
кеңесінің төрағалығына сайлана (тағайындала) алмайды.
55. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем
емес санды құрауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің отыз
пайызынан кем емесі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.
Жалғыз акционердің Директорлар кеңесін сайлау (тағайындау) туралы
шешімінде, сайланған Директорлар кеңесінің мүшелері ішінде сайланған
(тағайындалған) кім тәуелсіз директор екені көрсетілуі (Директорлар кеңесінің
жаңа мүшесі) тиіс.
56. «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
көрсетілген тәуелсіздік белгілерге сәйкес келетін тұлға, тәуелсіз директор
болып сайланады, сонымен бірге:
1) соңғы бес жыл ішінде Қоғамның не оның еншілес ұйымдарында
жұмыскер болмаған және болған емес;
2) Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде алатын сыйақыны қоспағанда,
Қоғамнан қосымша сыйақы алмаған және алмайтын;
3) басқа ұйымда не органда осындай лауазымда отырып, осындай қатысу
арқылы басқа ұйымдар мен органдардағы Директорлар кеңесінің басқа
мүшелерімен байланыс жасамаған;
4) Жалғыз акционердің не мемлекеттік басқару органдарының өкілі емес;
5) қатарынан тоғыз жыл Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі
болмаған не болған емес.
57. Қатарынан 6 жыл Директорлар кеңесінің кез келген мерзіміне сайлау
Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін есепке ала
отырып ерекше қарауға жатады. Бір тұлға Директорлар кеңесіне қатарынан
тоғыз жылдан артық сайлана алмайды. Егер бұндай тұлғаны Директорлар

кеңесіне сайлау, ерекше жағдайларда тоғыз жылдан артық мерзімге
сайланғанда, жыл сайын болып отырады.
58. Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімі Қоғамның
Жалғыз акционерімен белгіленеді.
Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімі Қоғамның Жалғыз
акционері Қоғамның жаңа Директорлар кеңесін сайлау (тағайындау) туралы
шешім қабылдаған кезеде бітеді.
59. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның Директорлар кеңесінің
барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын
тоқтатуға құқылы.
60. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен
бұрын тоқтату оның ынтасымен Қоғамның Директорлар кеңесінің жазбаша
ескертпесі негізінде жүзеге асырылады.
Қоғамның Директорлар кеңесінің осындай мүшелерінің өкілеттілігі
Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің аталған ескертпесін алған кезінен
бастап тоқтатылады.
Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылғанда
және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Жалғыз акционер сайлағанда
(тағайындағанда) соңғының өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттік
мерзімімен бір мезгілде аяқталады.
61. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның Жалғыз
акционерінің
шешімімен
оның
мүшелері
қатарынан
сайланады
(тағайындалады).
Қоғамның Жеке акционері кез-келген уақытта Қоғамның Директорлар
кеңесі төрағасын сайлауға құқылы.
62. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы, Заңнама мен Жарғыда
белгіленген тәртіпте:
1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және онда
төрағалық етеді;
3) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;
4) Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесі мүшелерінің
сыйлықақыларының көлемі және құрамы туралы Қоғамның Жалғыз
акционеріне жыл сайын ақпарат береді.
5) Заңнамамен және Жарғымен қарастырылған өзге де қызметтерді
жүзеге асырады.
63. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның
функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, Қоғамның
Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.
64. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе
Қоғам Басқармасының бастамасы талаптарымен шақырыла алады:
1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесін;
2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдарды;
3) Қоғамның Жалғыз акционерін.

65. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап
Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесі
ұсынған күн тәртібі бар тиісті ескертпе хат жіберу арқылы қойылады.
Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасы отырысты шақырудан бас
тартқанда бастамашы аталған талаппен Қоғамның Директорлар кеңесі
отырысын шақыруға міндетті Қоғам Басқармасына өтініш білдіруге құқылы.
Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы Қоғамның Директорлар
кеңесінің төрағасымен немесе Қоғам Басқармасымен шақыру туралы талап
келіп түскен күннен он жұмыс күнінен кеш емес уақытта шақырылуы тиіс.
Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты ұсынған тұлғаны
міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.
66. Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы Директорлар кеңесінің
мүшелеріне ескертпе жіберу тәртібін Басқарма анықтайды.
Отырысты көзбе көз өткізген жағдайда
өткізу туралы ескертпеде
Директорлар кеңесінің мүшелерінің, аталған отырысқа қатыса алмағанда, күн
тәртібі бойынша жазбаша хабарлама беру арқылы дауыс беру мүмкіндігі бар
екендігі туралы түсініктеме болуы тиіс.
67. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына
бейне конференциялар (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференцбайланыс («телефон бойынша мәжіліс» режимінде Директорлар кеңесі
мүшелерінің бір уақытта сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ басқа да байланыс
құралдарын пайдалану арқылы қатыса алады.
Директорлар кеңесінің мүшесі алдын ала Қоғам Басқармасын өзінің
Директорлар кеңесі отырысына қатыса алмайтындығы туралы ескертуі тиіс.
Мәжіліске қатыспаған Директорлар кеңесі мүшесі жазбаша хабарлама арқылы
күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беруге құқығы бар.
Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаның мазмұны былай:
1) жасалған мерзімі;
2) күн тәртібі, сол бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы
Директорлар кеңесі мүшелерінің пікірі мазмұндалады;
3) күн тәртібінің әр мәселесі бойынша айқын білдірілген ұстаным;
4) қойылған қол;
5) Директорлар кеңесі мүшелерінің қарауы бойынша күн тәртібіне
жататын басқа да мәліметтер.
Күн тәртібі бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі берген жазбаша
хабарлама кворумды және дауыс берудің қорытындысын есептегенде
ескеріледі және аталған Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша хабарлама
жіберу арқылы дауыс бергені туралы жазба мәжіліс хаттамасына тігіледі.
Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесі
мәжілісін өткізгенге дейін Директорлар кеңесінің төрағасына немесе
Директорлар кеңесінің хатшысына беруі тиіс.
Егер күн тәртібі бойынша алдын ала жазбаша хабарлама жіберген
Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру қолданылған Кеңес
отырысына келсе, онда оның жазбаша хабарламасы ескерілмейді.

68. Директорлар кеңесі мәжілісін өткізуге арналған кворум директорлар
кеңесі мүшелерінің санының жартысынан азын құрайды және бейне
конференция (интерактивті тыңдалымкөру байланысы), конференц-байланыс
(«телефон кеңесі» тәртібі) басқа да құралдарды пайдаланумен, сонымен бірге
жоқ Директорлар кеңесі мүшелерін есепке ала отырып (жазбаша түрде дауыс
бергенде) анықталады. Егер Қоғамның Директорлар кеңесінің жалпы саны
аталған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қоғамның
Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы
осындай мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына енгізуге міндетті.
Қоғамның директорлар кеңесінің қалған мүшелері Қоғамның Жалғыз
акционерінің қарауына тек осындай мәселені енгізу туралы шешімді
қабылдауға құқылы.
Аталған баптың 48 тармағы 1) -,8), 15), 16), 17) тармақшаларында
көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін кворум Директорлар
кеңесінің үштен екісін құрайды, бұл жағдайда Директорлар кеңесінің
отырысына көп тәуелсіз директорлар қатысуы қажет.
69. Қоғамның Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие болады.
Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі, егер басқасы «Акционерлік қоғам
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында қарастырылмаған болса,
отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелерінің берген жай
дауыстарының көпшілігімен қабылданады.
Берген дауыстар тең болған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі
төрағасының немесе төрағалық етуші тұлғаның берген дауыстары шешуші
болып табылады.
Директорлар кеңесі отырысына қатыспаған не «Акционерлік қоғам
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Жарғыда белгіленген
тәртіпті бұзатын Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген
Директорлар кеңесінің мүшесі сот тәртібімен дауласуға құқылы;
«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының Заңын және
Жарғының талаптарын бұзатын Директорлар кеңесінің шешімін Жалғыз
акционер сот тәртібімен даулауға құқылы, егер аталған шешіммен Қоғам мен
(не) Жалғыз акционердің құқықтар мен заңды мүдделері бұзылса;
70. Қоғамның Директорлар кеңесі тек басқару органы мүшелері ғана
қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға
құқылы.
71. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының қарауы бойынша оның
қарауына енгізілген мәселелер жөнінде Директорлар кеңесінің шешімін
қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады. Бұл жағдайда
отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша бюллетеньдер қолданылады.
Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу туралы хабарлама жазбамен бірге
жіберіледі.
Осы баптың 48 тармағымен 1)- 8),15),16) 17) және тармақшаларында
анықталған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау
мүмкін емес.

72. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің мазмұны былай
болуы тиіс:
1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы мен орналасқан жері;
2) қол қойылған бюллетеньді Директорлар кеңесінің хатшысына беру
мерзімі;
3) мәжілістің күн тәртібі;
4) дауыс беруге қойылған сұрақтар және дауыс беру нұсқалары;
5) басқа да мәліметтер.
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Директорлар кеңесі
мүшелеріне жіберген жағдайда Басқарма органы хатшысы өзінің қойылған
қолымен олардың дұрыс және біркелкі құрылғандығын куәләндырады.
73. Бюллетеньдерде кворумдар болған жағдайда шешім сырттай дауыс
беру арқылы қабылданған болып танылады.
Сырттай дауыс берген бюллетеньге Директорлар кеңесі мүшесі қол
қойуы керек. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз деп танылады.
Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде
рәсімделуі және Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатышысы қол қоюы тиіс,
онда төменде аталғандар болуы тиіс:
1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы мен орналасқан жері;
2) сырттай отырыс шешімін жазбаша рәсімдеу мерзімі мен орны;
3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәлімет;
4) шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазба;
5) отырыстың күн тәртібі;
6) күн тәртібінің әр мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы және
қабылданған шешім;
7) басқа да мәліметтер.
Шешімді қабылдаған күннен бастап жиырма күн ішінде ол
бюллетеньдермен қоса, сол бойынша
қабылданған аталған шешім,
Директорлар кеңесі мүшелеріне жіберілуі тиіс.
74. Директорлар кеңесінің іштей өткізілген отырыста қабылданған
шешімі хаттамамен рәсімделеді, оны отырыс өткізген күннен бастап үш күн
ішінде отырыста төрағалық еткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы
құруы және қол қоюы тиіс және онда төменде аталғандар берілуі тиіс:
1) Қоғамның Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
4) отырыстың күн тәртібі;
5) дауыс беруге қойылған сұрақтар және олар бойынша дауыс беру
қорытындылары;
6) қабылданған шешімдер;
7) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны (егер осындай жазбаша
хабарлама болған жағдайда) жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің
дауыс беруі туралы жазба;
8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

75. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс
беру жолымен қабылданған шешімдер, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер
Қоғамның мұрағатында сақталады.
Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі
бойынша оған танысу үшін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және
сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімді беруге және (немесе)
Қоғамның өкілетті жұмыскерінің қолымен және Қоғамның мөрімен
куәландырылған хаттамадан және шешімнен үзінді беруі тиіс.
13. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ
76. Ағымдағы қызметке басшылық етуді Қоғам Басқармасы жүзеге
асырады. Қоғам Басқармасын Бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады.
Басқарманың жұмысын ұйымдастыру, оның отырысын шақыру және
өткізу тәртібі Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғам Басқармасы туралы
Ережемен анықталады.
77. Басқарма Заңнамамен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары
мен лауазымды тұлғаларының құзырына енгізілмеген Қоғам қызметінің кезкелген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:
1) Қоғамның мүддесін білдіреді;
2) Қоғамның құрылымы мен штаттық кестесін бекітеді;
3) Қоғамның барлық жұмыскерлері орындауы үшін шешім шығарады
және міндетті түрде орындауы үшін тапсырмалар береді;
4) акцияларды орналастыру бойынша жұмыстар ұйымдастырады;
5) Қоғамның филиалдарының жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;
6) Қоғам қызметінің қаржы-шаруашылық және өндірістік мәселелері
бойынша шешім қабылдайды;
7) Жарғының 12-бабы 48-тармағы 10) тармақшасында көрсетілген
құжаттардың тізбесіне кірмейтін, Қоғамның қызметін ұйымдастыру
мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;
8) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын
шешім қабылдау бойынша, мәселелерді алдын – ала мақұлдайды;
9) Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің шешімдерінің, Қоғамның
жылдық қаржы есебі, аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдардың
ұсыныстарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;
10) Қоғамның жеке меншік құқығына қарсы әрекет жасауды туындататын
себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады;
11) Директорлар кеңесіне келесі есептерді ұсынады:
- жылдық-қауіптерді басқару бойынша, тиімділікті саралау мен сақтауды
қамтамасыз ету, сонымен бірге осындай процедураларды жетілдіріп отыру
туралы;
- тоқсандық-Қоғамның бюджетін іске асыру, күрделі құрылыс бойынша
жобалау-сметалық құжыттардың орындалуы, Қоғамның жеке қорының 5 (бес)

одан да көп пайызын құрайтын құн мөлшерінде әкімшілік және әлеуметтік
нысандарды жөндеу мен жаңалау, қайта құрастыру жұмысын жүргізу;
12) Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімін
жүзеге асыру;
13) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің ерекше
құзіретіне қатысты емес, Қоғамның қызметін қамтамасыз ететін басқа да
мәселелер бойынша шешім қабылдайды.
78. Басқарма Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің
шешімін орындауға міндетті.
79. Қоғам Басқармасы жасаған мәмілелердің ақиқаттығына, егер мәмілені
жасаған кезеңде тараптар осындай шектеулердің бұзылғанын анықтап
дәлелдесе, Қоғам Қоғаммен белгіленген шектеулерді бұза отырып , дауласуға
құқылы.
80. Жалғыз акционердің өкілдері және Қоғамның акционері болып
табылмайтын жұмыскерлер Басқарма мүшелері бола алады.
Басқарма мүшесінің тиісті жұмыс өтілі, білімі, біліктілігі, іскерлік беделі
болуы қажет.
Бас директор (Басқарма төрағасы) мен Директорлар кеңесі Басқармаға
жаңа мүше сайлаған (тағайындаған) жағдайды қоспағанда, Басқарма мүшесі
өкілеттігін алдын ала тоқтатқанда, Басқарманың өкілеттік мерзімімен бір
уақытта толығымен өкілеттілігі тоқтатылады.
Басқарма мүшесі басқа мекемелерде тек Қоғамның Директорлар
кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.
Бас директор (Басқарма төрағасы) атқарушы органның басшысы
лауазымын атқаруға немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының
функциясын жүзеге асыратын дара тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.
Қоғам Басқармасы мүшелерінің функциясы, құқығы мен міндеттері
Заңнамамен, Жарғымен, Басқарма туралы ережемен, сондай-ақ аталған
тұлғаның Қоғаммен жасасқан жеке еңбек шартымен анықталады. Қоғамның
атынан Бас директорымен (Басқарма төрағасымен) жасалған жеке еңбек
шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған уәкілетті
тұлға, Жалғыз акционер немесе Директорлар Кеңесі қол қояды. Қоғам
Басқармасының қалған мүшелерімен жасалған жеке еңбек шартына Қоғамның
Бас директоры (Басқарма төрағасы) қол қояды.
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 54 бабында қарастырылған
жұмыс берушінің бастамасы негізінде, Бас директорды (Басқарма төрағасы)
қоспағанда, Басқарманың мүшесі болып саналатын Қоғамның жұмыскерімен
еңбек қатынасын бұзу, Директорлар кеңесінің келісімі бойынша жүзеге
асырылады.
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 27 бөлімінде
қарастырылған жұмыс берушінің бастамасы негізінде, Басқарманың мүшесі
болып саналатын Қоғамның жұмыскерімен еңбек қатынасын бұзу Директорлар
кеңесінің тиісті шешімімен, ал Бас директормен (Басқарма төрағасы) Жеке
акционердің шешімі негізінде жүзеге асырылады.
81. Қоғамның Басқармасы 3 (үш) адамнан кем болмауы керек.

82. Қоғамның Басқармасы әдеттегідей айына бір реттен аз емес уақытта
жиналады. Басқарма, егер оның отырысында сайланған (тағайындалған)
Басқарма мүшелерінің санынан 2/3 аз емесі қатысқан болса, шешім қабылдауға
құқылы.
83. Басқарманың әр мүшесі бір дауысқа ие. Басқарма шешімі отырыста
қатысқан, Басқарма мүшелерінің берген жай дауысының көпшілігімен
қабылданады. Берілген дауыстар тең болған жағдайда Қоғамның Бас директоры
(Басқарма төрағасы) дауыс берген шешім қабылданады.
Басқарма мүшесі дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде Қоғам
Басқармасының басқа мүшесіне тапсыруға құқығы жоқ.
84. Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы):
1) Қоғам Басқармасына басшылық етеді;
2) Жалғыз акционердің, Қоғамның Басқармасы және Директорлар
кеңесінің шешімін орындауды ұйымдастырады;
3) үшінші тұлғалармен Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
4) үшінші тұлғамен қарым-қатынаста Қоғамның мүддесін білдіру
құқығына сенімхат береді;
5) Қоғам жұмыскерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан
босатуды жүзеге асырады, көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік
жауапкершілікке тартады, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақы
мөлшерін және жеке үстеме ақы мөлшерін Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес
белгілейді (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы
мен Жарғы бекіткен жағдайдан басқа), Басқарма құрамына кіретін
қызметкерлерді қоспағанда Қоғам жұмыскерлерінің сыйлықақы мөлшерін
анықтайды;
6) Жалғыз акционердің келісімі бойынша, Жалғыз акционермен
белгіленген
номенклатура
бойынша
Қоғамның
басшылық
ететін
қызметкерлерін ауыстырады және қызметінен босатады;
7) Қоғамның Жалғыз акционерімен шетелдік іссапарларды келіседі;
8) Қоғамның Жалғыз акционерімен жыл сайынғы еңбек демалысын және
басқа да жалақы сақталмайтын демалыстарды келіседі;
9) Қоғамның жұмыс тәртібін белгілейді;
10) Қоғам жұмысының ағымдағы және болашақтағы жоспарлары мен
бағдарламаларын жасауды және орындауды қамтамасыз етеді;
11) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционеріне бизнесжоспардың орындалуы туралы есеп ұсынады:
12) Қоғамның атынан Қоғамның жеке қорының 2 (екі) пайызынан
аспайтын сомаға шарттар (келісім-шарттар, келісімдер) жасайды;
13) Қоғамның жеке қорының бес пайызына дейінгі көлемде сомасын
көбейту міндеттемесі туралы шешім қабылдайды;
14) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;
15) өз құзыры шегінде бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
16) Қоғам Басқармасының отырысын шақырады және қарастыруына
қажетті материалдарды ұсынады;

17) Директорла кеңесі мен Жалғыз акционер алдында Қоғам жұмыс үшін
жауапкершілікке ие болады;
18) өзінің болмаған кезінде міндеттерін атқаруды Басқарманың
мүшелерінің біеуіне жүктейді;
19) Қоғамның басқарма мүшелерінің арасында міндеттері, сондай –ақ
өкілеттіліктері мен жауапкершіліктері салалары бөледі;
20) Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер, Қоғамның
Басқарамасының айрықша құзырлығына жатпайтын және қажетті
міндеттемелерді, Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты басқа да мәселелер
бойынша шешімдер қабылдайды.
14. ТЕКСЕРІС КОМИССИЯСЫ
85. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру
үшін Қоғамның Жалғыз акционері өкілдерінің санынан тексеріс комиссиясын
құрады.
Тексеру комиссиясы үш адамнан кем емес құрамда құралады.
86. Қоғамның тексеру комиссиясы Қоғамның Жалғыз акционерімен үш
жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Тексеру комиссиясы мүшелерінің
өкілеттілік мерзімі Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен мерзімінен
бұрын тоқтатылуы мүмкін.
87. Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқарма мүшелері тексеріс
комиссиясының мүшелері болып сайлана алмайды.
88. Тексеру комиссиясы кез-келген уақытта өз қалауы бойынша Жалғыз
акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасымен Қоғам
қызметіне тексеру жүргізуіге құқылы. Тексеру комиссиясының осы мақсатта
Қоғамның құжаттарына сөзсіз қол жеткізуі үшін рұқсат алуға құқығы бар.
Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Басқарма мүшелері ауызша
немесе жазбаша түрде қажетті түсініктеме беруге міндетті.
15. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ
89. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің және
Басқарманың мүшелері):
1) оларға жүктелген міндеттерді жауапкершілікпен орындайды және
Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделерін анағұрлым биік дәрежеде
көрсететін әдістерді пайдаланады;
2) Қоғамның мүлкін пайдалануға Жарғыға сәйкес жол бермеуі тиіс
немесе оны Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешіміне
қайшы, сондай-ақ өз мақсатына пайдалануға және өзінің аффилиирленген
тұлғалармен мәміле жасасуда қиянат жасауға жол бермеуі тиіс;
3) тәуелсіз аудит жүргізуді қосқанда бухгалтерлік есеп пен қаржылық
есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуі тиіс;
4) Заңнама талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпаратты
ұсынуды, ашуды және беруді бақылайды.

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, соның ішінде
Қоғамдағы жұмысын тоқтатқан кезден бастап үш жыл ішінде, сақтауға
міндетті.
90. Қоғамның лауазымды тұлғалары:
1) Заңнама талаптарына, Жарғы мен Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес
ақпаратты біле отырып, айқындылық негізінде Қоғам мен Жалғыз акцоинер
мүддесі үшін әрекет етуі керек.
2) Жалғыз акционерге шыйнайлылықпен қатынаста болы, корпоративті
мәселелер бойынша тәуелсіз объективті қорытынды жасуы тиіс;
91. Қоғамның және Жалғыз акционердің алдында лауазымды тұлғалар
Заңнамаға сәйкес өз әрекеті (әрекетсіздігі) арқылы келтірген зияны үшін жауап
береді, және нәтижесінде келтірілген шығындарды қосқандағымен шектеліп
қоймай:
1) адастыруға әкеліп соғатын ақпараттар беру, немесе біле отырып
жалған ақпарат ұсыну;
2) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен
бекітілген ақпаратты беру тәртібін бұзғаны үшін;
3) мәмілелер мен ірі мәмілелер жасауға ұсыныс беру және (немесе) жасау
жөнінде шешім қабылдаса, оның нәтижесінде ыждағатсыз іс-әрекет
(әрекетсіздік) көрсетуі Қоғамның мүддесіне шығындар алып келетін болса,,
сонымен қатар өзлерімен бірге аффилиирленген тұлғаларымен қосыла отырып
пайда (кіріс) көру мақсатымен келісімдер жасау арқылы Қоғамға пайда әкелген
болса;
Жалғыз акционердің Қоғамның Жарғысымен және (немесе) Заңнамамен
қарастырылғандай ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасау туралы шешім
қабылдауға қызығушылық танытса да лауазымдық тұлғаны жауапкершіліктен
босатпайды, оны жасауға ұсыныс білдірген, немесе лауазымдық тұлға,
Қоғамның отырысында оның мүшесі бола отырып, ыждағатсыздық көрсетсе
және (немесе) әрекетсіздік етсе, сонымен бірге пайда көру және
аффилиирленген тұлғалармен пайда (кіріс) көру нәтижесінде орындалуы
Қоғамға зиян мен шығын келтірілсе.
92. Жалғыз акционердің шешімі негізінде Қоғам сотқа лауазымдық
тұлғаның Қоғамға келтірген шығыны мен залалдарын талап етіп шағымдалуға
құқылы.
93. Қоғамның лауазымды тұлғалары, егер Қоғамға не Жалғыз акционерге
шығын келтірген Қоғамның органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген
жағдайда немесе дауыс беруге қатыспаса жауапкершіліктен босатылады.

16. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ МЕН АУДИТІ
94. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу, жылдық қаржылық есебін
және шоғырланған қаржылық есептілікті құру тәртібі Қазақстан
Республикасының бухгалтерлік есеп және есептілік туралы заңнамасымен және
халықаралық қаржылық есеп стандартымен белгіленеді.

95. Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге өткен жылға қаржылық есеп,
аудиторлық есеп Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілген
аудитті, аудиторлық қызмет туралы талқылау және бекіту үшін береді.
Қаржылық есептіліктен басқа Басқарма Жалғыз акционерге аудиторлық есеп
береді.
96. Жылдық қаржылық есептілік пен шоғырланған қаржылық есептілік
Қоғамның Директорлар кеңесі оны Қоғамның Жалғыз акционеріне бергенге
дейін отыз күннен кем емес уақытта алдын ала бекітуі тиіс.
Жылдық қаржылық есептілігі мен шоғырланған қаржылық есептілікті
Жалғыз акционер соңынан бекітеді.
97. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жеке
шоғырландырылмаған қаржылық есеп, уәкілетті органдар белгілеген мерзімде
жариялауға міндетті.
98. Қоғам жылдық қаржылық есептің аудитін жүргізуі тиіс.
99. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың ынтасы
бойынша Қоғам есебінен немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің талабы
бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл жағдайда Жалғыз акционер
аудиторлық мекемені дербес түрде анықтауға құқылы. Қоғамның Жалғыз
акционерінің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам
аудиторлық ұйымдар сұратқан барлық қажетті құжаттарды (материалдарды)
беруге міндетті.
100. Егер Басқарма аудит жүргізуден бұлтаратын болса, аудит кез-келген
мүдделі тұлғаның талап етуі бойынша соттың шешімімен тағайындалуы
мүмкін.
17. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
101. Қоғам Жалғыз акционерді оның жазбаша сұранысы бойынша
Қоғамның қызметі туралы кез келген ақпаратты, соның ішінде Жалғыз
акционердің мүддесін қамтитын ақпараттармен «Акционерлік қоғамдар
туралы» Қазақстан Республикасының Заңнамасының 79-бабына сәйкес
хабардар етуге міндетті.
Жалғыз акционердің мүддесін қамтитын Қоғамның қызметі туралы
ақпараттарды беру жөніндегі Жалғыз акционердің жазбаша талабын Қоғам,
егер басқасы Жалғыз акционермен басқаша қарастырымаған болса, осындай
талапты алған күннен бастап он жұмыс күн ішінде орындауы тиіс.
Соттағы корпоративтік талас туралы қозғалған іс туралы ақпарат Жалғыз
акционерге жеті жұмыс күн ішінде берілуі тиіс, тиісті соттың хабарламасы
(шақыруы) Қоғамның оны алғаны жөніндегі күннен бастап
азаматтық іс
бойынша есептеледі.
102. Қоғам Жалғыз акционердің жазбаша талап етуі бойынша Қазақстан
Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 80-бабында
қарастырылған құжаттардың көшірмесін, Жарғының 2-бабы 12-тармағымен
қарастырылған жағдайды қоспағанда, осындай талаптарды алған күннен бастап
он жұмыс күні ішінде беруі тиіс.

Құжаттардың көшірмесін беру үшін төлем мөлшерін Қоғам Басқармасы
белгілейді және Жалғыз акционерге құжаттардың көшірмесін даярлауға
шыққан шығыстар сомасынан және құжаттарды жеткізуге байланысты
шығыстарды төлеуден аспауы қажет.
103. Қоғам туралы және оның қызметі туралы ақпарат Жалғыз
акционерге белгіленген тәртіппен беріледі.
Қызметтік, коммерциялық немесе Заңнамамен қорғалатын басқа да
құпияны құрайтын ақпараттары бар, Қоғамның құнды қағаздарын шығару,
орналастыру, айналысқа шығару және конверсиялаудың жекелеген мәселелерін
реттейтін құжаттар Жалғыз акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін
берілуі тиіс.
104. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын
ақпаратты білетін Қоғамның жұмыскерлерінің міндетті түрде тізімін жүргізуді
қамтамасыз етеді.
105. Қоғам ғаламтор-қорларында қаржылық есептілік депозитариясы
орналастыруын қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік
есеп пен қаржылық есеп туралы заңнамаларына сәйкес анықталған
коропративтік оқиғалар туралы ақпараттар, қоғамның жылдық есептілігі және
аудиторлық есепті мерзімінде белгіленген тіртіпте, өкілетті органдардың
нормативтік құқықтық актілерімен бекітілгендей қамтамасыз етуі тиіс.
106. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес
анықталған тәртіппен күнделікті баспа беттерінде және (немесе) Қоғамның
корпоративтік веб-сайттарында өзінің қызметі туралы ақпаратты жариялайды
107. Осы бап бойынша белгіленген міндеттемелерді тиісті дәрежеде
атқаруға Қоғам Басқармасы жауапты болып табылады.

18. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ
108. Қоғамды қайтадан құру (біріктіру, қосылу, бөліну, бөлініп шығу,
қайта өзгерту) Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
109. Қоғам бөлу немесе бөлініп шығу жолымен қайта құрылған
жағдайданесиегерлер қарызгері Қоғам болып табылатын міндеттемелерді
мерзімінен бұрын тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.
110. Егер қайта құрылатын жағдайда Қоғам өзінің қызметін тоқтатады,
оның акциясын шығару тоқтатылады және Заңнамамен белгіленген тәртіпте
жойылуға жатады.
19. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ
111. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қоғамның Жалғыз
акционері тарату рәсімдерін анықтайтын Заңнамаға сәйкес несиегерлердің
келісімімен және олардың бақылауымен келісім бойынша шешім қабылдайды.
112. Қоғамды еріксіз түрде тарату Заңнамада қарастырылған жағдайларда
сот арқылы жүзеге асырылады.

Қоғамды
тарату
туралы
талап,
егер
Заңнамамен
басқаша
қарастырылмаған болса, мүдделі тұлғалары тарапынан сотқа берілуі тиіс.
113. Соттың және Қоғамның Жалғыз акционерінің Қоғамды тарату
туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде басқару құзыретіне және
Заңнамамен анықталған тізбе бойынша қызметтерді жүзеге асыру өкілеттікке
ие болады.
Ерікті түрде тарату жағдайында тарату комиссиясының құрамына Қоғам
несие берушілерінен өкілдер, Қоғамның Жалғыз акционерінің өкілдері, сондайақ Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес басқа да тұлғалар кіреді.
114. Қоғамды тарату рәсімі және оның несие берушілерінің талабын
қанағаттандыру тәртібі Заңнамамен реттеледі.

115. Қоғамды тарату туралы жарияланған соң оның жарияланған, соның
ішінде орналастырылған акциялары Заңнамамен белгіленген тәртіппен күші
жойылуы тиіс.
116. Несиегерлермен есептескеннен кейінгі қалған Қоғам мүлкі
Қоғамның Жалғыз акционеріне табыс етіледі.
20. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ
117. Егер Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болса, онда бұл
қалған ережелердің жарамдылығына ықпал етпейді. Жарамсыз ереже Заңнама
талаптарына жауап беретін басқасымен алмастырылады.
118. Жарғыға енгізілетін өзгерістер мен қосымшалар Қоғамның Жалғыз
акционерінің шешімімен енгізілуі мүмкін.
119. Жарғы оны әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен
бастап күшіне енеді.

Утвержден решением
Единственного акционера
Акционерного общества
«КазМунайГаз–Сервис NS»
от « 14 » января 2014 года
(приказ № 5)

УСТАВ
акционерного общества
«КазМунайГаз–Сервис NS»

г. Астана, 2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Акционерное общество «КазМунайГаз–Сервис NS» (далее – Общество)
является юридическим лицом в виде некоммерческой организации и
осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом
Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных
обществах», «О некоммерческих организациях» и иными нормативными
правовыми актами Республики Казахстан (далее – Законодательство), а также
настоящим Уставом (далее - Устав).
2. Наименование Общества:
полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз–Сервис
NS» акционерлік қоғамы, сокращенное «ҚМГ–Сервис NS» АҚ;
полное наименование на русском языке – акционерное общество
«КазМунайГаз–Сервис NS», сокращенное – АО «КМГ–Сервис NS»;
полное наименование на английском языке – «KazMunayGas–Service NS»
Joint Stock Company, сокращенное – «KMG–Service NS» JSC.
3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: г. Астана,
район «Алматы», проспект Республики, дом 34 А, бизнес-центр «Нур Тау».
4. Срок деятельности Общества – не ограничен.
5.
Финансовая
и
производственная
деятельность
Общества
осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать,
штампы и бланки с указанием полного фирменного наименования на
государственном и русском языках и другие реквизиты.
7. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы,
которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в
установленном порядке.
8.
Общество
имеет
зарегистрированный
в
установленном
законодательством порядке Сарыагашский филиал, место нахождения филиала
– Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, п. Коктерек.
9. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего
Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам.
10. Единственный акционер Общества не отвечает по его обязательствам
и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах
стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
11. Учредительным документом Общества является Устав.
12. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование
Единственного акционера о предоставлении ему копии Устава.
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
13. Общество создано для достижения управленческих целей, а также в
других целях, направленных на обеспечение общественных благ.
14. Предметами деятельности Общества являются:

1) эксплуатация санатория «Алтын Булак» и спортивно-бытового
сооружения (теннисный корт);
2) строительство и (или) эксплуатация гольф-клуба;
3) любые виды деятельности, не запрещенные Законодательством.
Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида
разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством
порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий
или иного вида разрешений.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
15. Для осуществления уставных целей Общество имеет право:
1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях,
расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в
национальной, так и в иностранной валюте;
2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Общества на
государственном и русском языках, а также товарный знак и эмблему
(символику), зарегистрированные в установленном порядке;
3) иметь в собственности обособленное имущество, а также
самостоятельный баланс;
4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
5) вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их деятельности;
6) использовать средства на осуществление предусмотренных в Уставе
целей;
7) быть истцом и ответчиком в суде;
8) выпускать ценные бумаги;
9) осуществлять иные права, предоставленные Обществу в соответствии с
законодательством и/или Уставом.
16. Общество обязано:
1) соблюдать законодательство;
2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в
установленном порядке;
3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;
4) согласовывать с Единственным акционером Общества зарубежные
командировки Генерального директора (председателя Правления) Общества;
5) согласовывать с Единственным акционером Общества ежегодные
трудовые отпуска Генерального директора (председателя Правления) Общества
и иные отпуска без сохранения заработной платы;
6) нести ответственность в соответствии с законодательными актами
Республики Казахстан;
7) исполнять иные обязанности, возложенные на него Законодательством
и/или Уставом.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
17. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном
Законодательством и Уставом;
2) получать информацию о деятельности, в том числе знакомиться с
финансовой отчетностью, в порядке, определенном Единственным акционером
или Уставом;
3) получать выписки от регистратора Общества или номинального
держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
4) избирать (назначать) членов Совета директоров;
5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества
решения;
6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях,
предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении Обществу
должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате
Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными
лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о
заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности
и получать мотивированные ответы в установленные сроки, но не более
тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
8) на часть имущества при ликвидации Общества;
9) преимущественной покупки акций Общества в порядке, установленном
Законодательством;
10) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов
для внесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с
Законодательством;
11) требовать созыва заседания Совета директоров;
12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за
свой счет;
13) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к
компетенции Единственного акционера Общества.
18. Единственный акционер Общества может иметь и другие права,
предусмотренные Законодательством и/или Уставом.
19. Единственный акционер Общества обязан:
1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и/или
Уставом;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и
номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об
изменении сведений, необходимых для ведения реестра 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 Законодательством.

20. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за
последствия
неисполнения
Единственным
акционером
требования,
установленного подпунктом 2) пункта 19 настоящей статьи.
21. Порядок и сроки представления Единственному акционеру
информации о деятельности Общества.
1) Общество по требованию Единственного акционера предоставляет
информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы
Единственного акционера.
Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера,
признаются:
- решения Единственного акционера, Совета директоров, Правления,
Ревизионной комиссии Общества и информация об исполнении принятых
решений;
- получение Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать
пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов
деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление
или прекращение
их действий, а также лишение раннее полученных
Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или)
совершение определенных действий;
- арест имущества Общества;
- привлечение Общества и (или) председателя Правления,
управленческого персонала к административной ответственности;
- решение о принудительной реорганизации Общества;
- аудиторский отчет (при его наличии);
- иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера
или Общества, в соответствии с Уставом.
2)
Предоставление
информации
о
деятельности
Общества,
затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
3) По требованию Единственного акционера, члена Ревизионной
комиссии, аудиторской организации, осуществляющей
аудит, Общество
обязано в пятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с
документами и информацией о деятельности Общества.
6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
22. Общество вправе выпускать только простые акции.
23. Общество не вправе осуществлять выпуск привилегированных акций,
производных и конвертируемых ценных бумаг. Условия и порядок выпуска,
размещения, обращения и погашения других ценных бумаг Общества
определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
24. Простая акция предоставляет Единственному акционеру Общества
право принимать решения по всем вопросам, относящимся к компетенции
Единственного акционера Общества, а также на получение части имущества
Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

25. Общество вправе размещать свои акции после государственной
регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в
пределах объявленного количества акций.
Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве
размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается
Единственным акционером Общества.
26. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги,
имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной
собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных
Законодательством.
Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене,
определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в
соответствии с Законодательством.
27. 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 Единственного акционера Общества запрещается.
28. Ведение системы реестров держателей акций Общества вправе
осуществлять только акционерное общество «Единый регистратор ценных
бумаг».
29. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а
также предоставления уполномоченному органу информацию по нему
определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
30. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать
приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе
реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).
31. 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 акций одобрен Единственным акционером.
7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА
32. Источниками формирования имущества Общества в денежной и иных
формах в соответствии с Законодательством являются:
1) поступления от Единственного акционера;
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в
установленных Законодательством случаях;

4) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям,
другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);
5) другие, не запрещенные Законодательством поступления.
8. ДИВИДЕНДЫ
33. Общество не начисляет и не выплачивает дивидендов по своим
акциям.
9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
34. Органами Общества являются:
1) высший орган – Единственный акционер;
2) орган управления – Совет директоров;
3) исполнительный орган – Правление;
4) контрольный орган – Ревизионная комиссия.
10. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА
35. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к
компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным
акционером в порядке, установленном Законодательством и Уставом.
36. Единственный акционер Общества обязан ежегодно в течение пяти
месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам,
отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров.
Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае
невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
37. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов,
отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров,
инициируется Советом директоров.
38. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров,
инициируется Советом директоров, Единственным акционером Общества, а в
процессе добровольной ликвидации Общества может инициироваться также
ликвидационной комиссией.
Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного
вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.
39. Материалы по вопросам, вынесенным на рассмотрение Единственного
акционера Общества, должны содержать информацию в объеме, необходимом
для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
40. Материалы по вопросам избрания (назначения) органов Общества
должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
2) сведения об образовании;
3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три
года;
4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы
кандидатов.

В материалах по вопросам избрания (назначения) Совета директоров
(нового члена Совета директоров) должно быть также указано, является ли
предлагаемое лицо кандидатом на должность независимого директора.
41. Материалы, подлежащие представлению Единственному акционеру
Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
годового общего собрания акционеров, должны включать:
1) годовую финансовую отчетность Общества и неконсолидированную
финансовую отчетность;
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
3) информацию об обращениях Единственного акционера Общества на
действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на
рассмотрение Единственного акционера Общества.
42. Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного
акционера, формируется Советом директоров Общества, а также может быть
дополнен Единственным акционером Общества по его инициативе.
11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА
43. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества
относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в
новой редакции;
2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
3) утверждение Бизнес-плана Общества и корректировок в Бизнес-план
Общества;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций
Общества или изменении вида не размещенных объявленных акций Общества;
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета
директоров Общества, избрание (назначение) его членов, в том числе
председателя Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий,
определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета
директоров;
6) утверждение номенклатуры должностей, назначение на которые
осуществляется Генеральным директором (председателем Правления) по
согласованию с Единственным акционером;
7) определение в установленном Законодательством порядке аудиторской
организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг;
8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
9) утверждение сделок на сумму 25 и более процентов от размера
собственного капитала Общества;
10) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности
иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в

сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих
Обществу активов;
12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе
Обществом, а также изменений и дополнений, вносимых в нее, в соответствии с
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
13) определение порядка предоставления Единственному акционеру
информации о деятельности Общества, в том числе определение средства
массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
14) избрание (назначение) Генерального директора (председателя
Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
15) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное
прекращение их полномочий, определение порядка работы ревизионной
комиссии, утверждение ежегодного плана работы Ревизионной комиссии
Общества;
16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к
исключительной компетенции Единственного акционера Общества.
44. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым
отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера Общества,
в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если
иное не предусмотрено Законодательством.
45. Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение
иных органов Общества.
Единственный акционер вправе принять к рассмотрению любой вопрос,
связанный с деятельностью Общества.
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
46. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к
исключительной компетенции Единственного акционера Общества. Решения
Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.
Совет директоров несет ответственность перед Единственным
акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.
47. По решению Единственного акционера членам Совета директоров, 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 Единственного акционера.
48. К исключительной компетенции Совета директоров относятся
следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и
стратегии развития Общества или утверждения плана развития Общества;

2) одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или
его новой редакции;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о
количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или
других ценных бумаг и цене их выкупа;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности
Общества и неконсолидированной финансовой отчетности;
6) утверждение общей численности работников Общества, его филиала;
7) определение количественного состава, срока полномочий Правления
Общества, избрание (назначение) его членов, а также досрочное прекращение
их полномочий, за исключением Генерального директора (председателя
Правления);
8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и
премирования председателя и членов Правления Общества;
9) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной
стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо
являющегося предметом крупной сделки;
10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества, перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе
внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения
аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и
представительств Общества и утверждение положений о них;
12) принятие решения о приобретении Обществом пакетов акций (долей
участия в уставном капитале) других юридических лиц;
13) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к
компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица,
десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого
принадлежит Обществу;
14) определение информации об Обществе или его деятельности,
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом
тайну;
15) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в
совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
16) принятие решения о заключении Обществом сделок на сумму,
составляющую от 2 до 25 процентов от размера собственного капитала
Общества;
17) утверждение ежегодного бюджета Общества, на основании
утвержденного Единственным акционером Бизнес-плана, а также вносимых в
них корректировок;

18) утверждение решений Генерального директора (председателя
Правления) о переоценке основных фондов, о создании резервов по
обесценению основных средств Общества;
19) утверждение учетной политики и налоговой учетной политики
Общества;
20) утверждение Положения об организации и оплате труда работников
Общества;
21) утверждение Правил о служебных командировках работников
Общества;
22) утверждение Правил использования средств, выделяемых на
представительские расходы Общества;
23) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров
информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;
24) утверждение ежеквартальных отчетов Правления Общества об итогах
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
25) утверждение годового отчета Правления Общества по управлению
рисками, внутренних процедур Общества по управлению рисками;
26) определение нормативов положенности служебных легковых
автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата,
а также иных нормативов;
27) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств
Общества при предоставлении права пользования мобильной связью, лимитов
представительских расходов;
28) определение порядка и условий возмещения расходов работникам
Общества, направляемых в служебные командировки;
29) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан
«Об акционерных обществах» и Уставом, не относящиеся к исключительной
компетенции Единственного акционера Общества.
49. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 48 настоящей статьи,
не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
50. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по
вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции
Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям
Единственного акционера Общества.
51. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое
лицо.
Кандидаты в члены Совета директоров и 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 работы всего Совета директоров в интересах Единственного
акционера и Общества.
Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:
1) не имеющее высшего образования;
2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом

порядке судимость;
3) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым
руководителем
(председателем
Правления),
заместителем
первого
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.
52. Члены Совета директоров избираются из числа:
1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию (назначению) в
Совет директоров Общества в качестве представителей интересов
Единственного акционера;
2) других лиц, с учетом ограничения установленного пунктом
52 настоящей статьи.
53. Членом Совета директоров может быть избрано (назначено)
физическое лицо, не предложенное (не рекомендованное) к избранию
(назначению) в Совет директоров в качестве представителя интересов
Единственного акционера Общества. Количество таких лиц не может
превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров Общества.
54. Члены Правления Общества, кроме Генерального директора
(председателя Правления), не могут быть избраны (назначены) в Совет
директоров Общества. Генеральный директор (председатель Правления)
Общества не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров
Общества.
55. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не
менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета
директоров Общества должны быть независимыми директорами.
В решении Единственного акционера об избрании (назначении) Совета
директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из
избранных (назначенных) членов Совета директоров является независимым
директором.
56. Независимым директором избирается лицо, которое соответствует
критериям независимости, установленным Законом Республики Казахстан «Об
акционерных обществах», а также которое:
1) не является и не являлось работником Общества или его дочерней
организации в течение последних пяти лет;
2) не получало и не получает дополнительное вознаграждение от
Общества, за исключением вознаграждения как члена Совета директоров;
3) занимая подобную должность в других организациях или органах, не
имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое
участие в других организациях или органах;

4) не является представителем Единственного акционера или
государственных органов управления;
5) не является и не являлось членом Совета директоров Общества более
девяти лет подряд.
57. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок более 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, но
при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить
ежегодно.
58. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается
Единственным акционером Общества.
Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент
принятия Единственным акционером Общества решения об избрании
(назначении) нового Совета директоров Общества.
59. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить
полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.
60. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров
Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного
уведомления Совета директоров Общества.
Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с
момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров
и избрания (назначения) Единственным акционером нового члена Совета
директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением
срока полномочий Совета директоров в целом.
61. Председатель Совета директоров Общества избирается (назначается)
из числа его членов решением Единственного акционера Общества.
Единственный акционер Общества вправе в любое время переизбрать
председателя Совета директоров Общества.
62. Председатель Совета директоров в порядке, установленном
Законодательством и Уставом:
1) организует работу Совета директоров Общества;
2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует
на них;
3) организует на заседаниях ведение протокола;
4) ежегодно информирует Единственного акционера о размере и составе
вознаграждения членов Совета директоров и Правления;
5) осуществляет иные функции, предусмотренные Законодательством и
Уставом.
63. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции
осуществляет один из членов Совета директоров, по решению органа
управления.

64. 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) Единственного акционера.
65. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется
председателю Совета директоров посредством направления соответствующего
письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания
органа управления.
В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания,
инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению, которое
обязано созвать заседание Совета директоров.
Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано
председателем Совета директоров или Правлением, не позднее десяти рабочих
дней со дня поступления требования о созыве.
Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением
лица, предъявившего указанное требование.
66. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о
проведении заседания Совета директоров определяется органом управления.
Уведомление 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.
67. 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 участие с использованием иных
средств связи.
Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о
невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на
заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения
проголосовать по вопросам повестки дня заседания органа управления.
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 или секретарю органа управления, до
проведения заседания.
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.
68. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не
менее половины от числа членов органа управления 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). В случае если общее количество членов
Совета директоров недостаточно для достижения указанного кворума, Совет
директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос
об избрании (назначении) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены
Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого
вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.
Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах
1) - 8), 15), 16) 17) пункта 48 настоящей статьи, составляет две трети членов
Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны
принимать участие большинство независимых директоров.
69. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов
членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не
предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
При
равенстве
голосов
голос
председателя
или
лица,
председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
Член Совета директоров, не участвовавший в заседании или
голосовавший против решения, принятого в нарушение порядка,
установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.
Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета
директоров, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан
«Об акционерных обществах» и Устава, если указанным решением нарушены
права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.
70. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего
закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены органа
управления.
71. По усмотрению председателя Совета директоров, принятие решений
по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством
заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам

повестки дня заседания применяются бюллетени, которые направляются вместе
с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.
Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по
вопросам, определенным подпунктами 1) - 8), 15), 16) 17) пункта 48 настоящей
статьи.
72. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
1) полное наименование и место нахождение Общества (его Правления);
2) дату представления подписанного бюллетеня секретарю Совета
директоров;
3) повестку дня заседания;
4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по
ним;
5) иные сведения.
При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета
директоров, секретарь органа управления удостоверяет их правильное и
единообразное составление своей подписью.
73. 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 секретарем и председателем Совета
директоров и содержать:
1) полное наименование и место нахождение Общества (его Правления);
2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
3) сведения о составе Совета директоров;
4) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
5) повестку дня заседания;
6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое
решение;
7) иные сведения.
В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть
направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на
основании которых было принято данное решение.
74. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании,
проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен
быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании и
секретарем Совета директоров, в течение трех дней со дня проведения
заседания и содержать:
1) полное наименование и место нахождения его Правления;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с
отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по
каждому вопросу повестки дня заседания;
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.
75. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем
заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве
Общества.
Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров
обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения,
принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему
выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Совета
директоров и оттиском печати Общества.
13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
76. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением
Общества. Общество возглавляет Генеральный директор (председатель
Правления).
Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его
заседаний определяется Положением о Правлении, утверждаемым Советом
директоров.
77. Правление вправе принимать решение по любым вопросам
деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и Уставом к
компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:
1) представляет интересы Общества;
2) утверждает штатное расписание и структуру Общества;
3) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми
работниками;
4) организует работу по размещению акций;
5) координирует и направляет работу филиала Общества;
6) принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной и
производственной деятельности;
7) утверждает документы, принимаемые в целях организации
деятельности Общества, не входящие в перечень документов, указанный в
подпункте 10) пункта 48 статьи 12 Устава;
8) предварительно одобряет вопросы, принятие решений по которым
отнесено к компетенции Единственного акционера или Совета директоров;
9) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров,
Единственного
акционера,
рекомендаций
аудиторской
организации,
осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;
10) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих
неправомерные действия в отношении собственности Общества;

11) представляет Совету директоров следующие отчеты:
- годовые - по управлению рисками, обеспечению соблюдения и анализа
эффективности, а также совершенствованию таких процедур;
- ежеквартальные – о реализации бюджета Общества, об исполнении
проектно-сметной
документации
по
капитальному
строительству,
реконструкции, модернизации и ремонту объектов социального и
административного назначения стоимостью 5 (пять) и более процентов от
размера собственного капитала Общества;
12) реализует решения Единственного акционера, Совета директоров
Общества.
13) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности
Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного
акционера и Совета директоров.
78. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и
Совета директоров.
79. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной
его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если
докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
80. Членами Правления могут быть представители Единственного
акционера и работники Общества, не являющиеся его акционерами.
Член Правления должен обладать соответствующими опытом работы,
знаниями, квалификацией, деловой репутацией.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, за
исключением Генерального директора (председателя Правления), и избрания
(назначения) Советом директоров нового члена Правления, полномочия
последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления
в целом.
Член Правления вправе работать в других организациях только с
согласия Совета директоров Общества.
Генеральный директор (председатель Правления) не вправе занимать
должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично
осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического
лица.
Функции, права и обязанности члена Правления определяются
Законодательством, Уставом, Положением о Правлении, а также трудовым
договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от
имени Общества с Генеральным директором (председателем Правления)
подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным
на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с
остальными членами Правления подписывается Генеральным директором
(председателем Правления) Общества.
Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся
членом Правления, за исключением Генерального директора (председателя
Правления), по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным

статьей 54 Трудового кодекса Республики Казахстан, осуществляется по
согласованию с Советом директоров.
Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся
членом Правления, по инициативе работодателя по основаниям,
предусмотренным главой 27 Трудового кодекса Республики Казахстан,
осуществляется на основании соответствующего решения Совета директоров, а
с Генеральным директором (председателем Правления) – на основании
решения Единственного акционера.
81. Число членов Правления должно составлять не менее трех человек.
82. Правление Общества собирается, как правило, не менее одного раза в
месяц. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании
участвуют не менее 2/3 от числа избранных (назначенных) членов Правления.
83. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления
принимаются простым большинством голосов членов Правления,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается
решение, за которое проголосовал Генеральный директор (председатель
Правления) Общества.
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе
другому члену Правления Общества, не допускается.
Решения Правления Общества оформляются протоколом, который
должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами
Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги
голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена
Правления по каждому вопросу.
84. Генеральный директор (председатель Правления):
1) возглавляет Правление;
2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета
директоров и Правления;
3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с
третьими лицами;
4) выдает доверенности на право представления Общества в его
отношениях с третьими лицами;
5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества
(за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об
акционерных обществах» и Уставом), применяет к ним меры поощрения и
налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных
окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в
соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий
работников Общества, за исключением лиц, входящих в состав Правления;
6) по согласованию с Единственным акционером, по утвержденной
Единственным акционером номенклатуре, назначает, перемещает и увольняет
руководящих работников Общества;
7) согласовывает с Единственным акционером Общества зарубежные
командировки;

8) согласовывает с Единственным акционером Общества ежегодные
трудовые отпуска и иные отпуска без сохранения заработной платы;
9) устанавливает режим работы Общества;
10) обеспечивает разработку и выполнение текущих и перспективных
планов и программ работ Общества;
11) ежегодно представляет Совету директоров и Единственному
акционеру отчет о реализации бизнес- плана;
12) заключает от имени Общества договора (контракты, соглашения) на
сумму, не превышающую 2 (двух) процентов от размера собственного капитала
Общества;
13) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму
до пяти процентов от размера его собственного капитала;
14) открывает банковские и другие счета Общества;
15) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
16) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение
необходимые материалы;
17) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров
и Единственным акционером;
18) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей
на одного из членов Правления;
19) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и
ответственности между членами Правления Общества;
20) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся
текущей деятельности Общества, необходимые для выполнения задач и не
относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета
директоров и Правления Общества.
14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
85. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, а также текущего состояния его дел образуется
ревизионная комиссия из числа представителей Единственного акционера.
Ревизионная комиссия образуется в составе не менее трех членов.
86. Ревизионная комиссия избирается Единственным акционером на
срок, не превышающий трех лет. Срок полномочий члена ревизионной
комиссии может быть прекращен досрочно решением Единственного
акционера.
87. Члены Совета директоров и Правления не могут быть избраны
членами ревизионной комиссии.
88. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной
инициативе, по поручению Единственного акционера или Совета директоров
проводить проверки деятельности Общества. Ревизионная комиссия обладает
для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества.
По требованию ревизионной комиссии члены Правления обязаны давать
необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА
89. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и
Правления):
1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и
используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы
Общества и Единственного акционера;
2) не должны использовать имущество Общества или допускать его
использование в противоречии с Уставом, решениями Единственного
акционера или Совета директоров Общества, а также в личных целях
злоупотреблять 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;
5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности
Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в
Обществе.
90. Члены Совета директоров должны:
1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, Устава
и внутренними документами Общества на основе информированности,
прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера;
2) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить
объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.
91. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и
Единственным акционером за вред, причиненный их действиями
(бездействием) в соответствии с Законодательством, и за убытки, включая, но
не ограничиваясь убытками понесенными в результате:
1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо
ложной информации;
2) нарушения порядка предоставления информации, установленного
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении
крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате
их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью
получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) в
результате заключения таких сделок с Обществом.
Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных
Законодательством и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной
сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не
освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к
заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или)
бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно
является, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными

лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу
причинены убытки.
92. Общество вправе на основании решения Единственного акционера
обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо
убытков, нанесенных им Обществу.
93. Должностные лица освобождаются от ответственности в случае, если
голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки
Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в
голосовании.
16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА
94. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности Общества устанавливается законодательством Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и международными
стандартами финансовой отчетности.
95. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую
финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в
соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской
деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой
отчетности Правление представляет Единственному акционеру аудиторский
отчет.
96. Годовая финансовая и неконсолидированная финансовая отчетность
Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не
позднее, чем за тридцать дней до даты их вынесения на рассмотрение
Единственного акционера.
Окончательное
утверждение
годовой
финансовой
и
неконсолидированной финансовой отчетности производится Единственным
акционером.
97. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой
информации неконсолидированную финансовую отчетность в порядке и сроки,
установленные уполномоченным органом.
98. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
99. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета
директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного
акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно
определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по
требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю
необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской
организацией.
100. Если Правление уклоняется от проведения аудита, он может быть
назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
17. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
101. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его
запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе

затрагивающую интересы Единственного акционера, в соответствии со статьей
79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Письменное требование Единственного акционера о предоставлении
информации
о
деятельности
Общества,
затрагивающей
интересы
Единственного акционера, должно быть исполнено Обществом в течение
десяти рабочих дней со дня получения такого требования, если иное не
установлено Единственным акционером.
Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору
должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих
дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения
(вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.
102. Общество обязано предоставлять по письменному требованию
Единственного акционера копии документов, предусмотренных статьей 80
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в течение десяти
рабочих дней со дня получения такого требования за исключением случая,
предусмотренного пунктом 12 статьи 2 Устава.
Размер платы за предоставление копий документов устанавливается
Правлением Общества и не может превышать стоимость расходов на
изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой
документов Единственному акционеру.
103. Информация об Обществе или его деятельности предоставляется
Единственному акционеру в установленном порядке.
Документы,
регламентирующие
отдельные
вопросы
выпуска,
размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества,
содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или
иную охраняемую Законодательством тайну, должны быть представлены для
ознакомления Единственному акционеру по его требованию.
104. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников,
обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую
тайну.
105. 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 уполномоченного органа.
106. Общество публикует информацию о своей деятельности на
корпоративном веб-сайте Общества и (или) в периодическом печатном
издании, определенном в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
107. Ответственность за надлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящей статьей, несет Правление Общества.
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

108. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение,
выделение,
преобразование)
осуществляется
в
соответствии
с
Законодательством.
109. При реорганизации Общества путем разделения или выделения,
кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения
обязательств, должником по которому является Общество, и возмещения
убытков.
110. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою
деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке,
установленном Законодательством.
19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
111. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается
Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру
по соглашению с кредиторами и под их контролем, в соответствии с
Законодательством.
112. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в
случаях, предусмотренных Законодательством.
Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд
заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.
113. Решением суда или Единственного акционера Общества по вопросу
о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению
Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень
которых определен Законодательством.
При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии
должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители
Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением
Единственного акционера.
114. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения
требований его кредиторов регулируются Законодательством.
115. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе
размещенные акции подлежат аннулированию в порядке, установленном
Законодательством.
116. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами,
передается Единственному акционеру.
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
117. Если какое-либо положение Устава становится недействительным, то
это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное
положение заменяется другим, отвечающим требованиям Законодательства.
118. Изменения и дополнения в Устав могут быть внесены решением
Единственного акционера Общества.

