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«Астанаэнергосервис» АҚ 

жалғыз акционердің шешімімен 

БЕКІТІЛДІ 

                                                                                            2012ж. «13» шілде 

 

 

             «Астана - Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ 

                ЖАРҒЫСЫ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1. «Астана - Аймақтық Электржелілік Компаниясы» акционерлік 

қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан 

жерін, оның органдарының қалыптасуы мен құзыреттілігінің тәртібін, 
оның қызметінің қайта құрылуы мен тоқталуының шарттарын және 

Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да 

ережелерді анықтайды. 
   1.2. Қоғамның толық атауы: 

1) мемлекеттік тілде: «Астана - Аймақтық Электржелілік 

Компаниясы» акционерлік   қоғамы; 
2) орыс тілінде: акционерное общество «Астана - Региональная 

Электросетевая Компания». 

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы: 
1) мемлекеттік тілде: «Астана - АЭК» АҚ; 

2) орыс тілінде: АО «Астана - РЭК». 

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сауран 

көшесі, 7 Б үй, ҚО - 1. 

 

2. Қоғамның заңдық мәртебесі 

 

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды 

тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік есеп-шоттары болады, 

ол өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарды сатып алады, оны 

жүзеге асырады, сотта талапкер және жауапкер бола алады. 

2.2. Қоғамның өз атауы мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған 

мөрі мен бланкілері, өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да 

деректемелері болады. 

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, Азаматтық кодексін және 2003 жылғы 13 мамырдағы 

№415-11 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 

заңын (әрі қарай-Заң), сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады. 

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген 

тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқығы бар. 

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен 

белгіленген тәртіпте өзінің орналасқан жерінен тыс жерде филиалдар 

(өкілдіктер) құруға құқылы, олар заңды тұлға болып табылмайды және 

өздері туралы Ереженің негізінде қоғамның атынан және соның 

тапсырмасымен іс-әрекет жасайды. 

2.6. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады. 

 

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі 
 

3.1. Қоғам өзінің акционерлерінің мүлкінен жекеленген мүлікке ие 
болады және өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап 

бермейді. Қоғам өз мүлігі шегіндегі өз міндеттемелері бойынша 

жауапкершілік алады. 
3.2. Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап 

бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен 
қарастырылған жағдайлардан өзге, оларға тиесілі акциялар құны шегінде 

Қоғамның қызметімен байланысты шығындарға тәуекел етеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением единственного акционера 

АО «Астанаэнергосервис» 

от «13» июля 2012 г. 

                                                                                                               

  

Устав 

АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Астана - 
Региональная Электросетевая Компания» (далее - Общество) определяет 

его наименование, местонахождение, порядок формирования и 

компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его 
деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству 

Республики Казахстан. 

1.2. Полное наименование Общества: 
1) на государственном языке: «Астана - Аймақтық Электржелілік 

Компаниясы» акционерлік қоғамы; 

2) на русском языке: Акционерное общество «Астана - 
Региональная Электросетевая Компания». 

1.3. Сокращенное наименование Общества: 

1) на государственном языке: «Астана - АЭК» АҚ; 
2) на русском языке: АО «Астана - РЭК». 

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: 

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица 
Сауран, дом 7Б, ВП-1. 

 

2. Юридический статус Общества 

 

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный 
баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  
2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные 

реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности. 

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, 
Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. 

№415-11 «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также 
настоящим Уставом. 

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических 
лиц. 

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами 

Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы 
(представительства), расположенные вне места его нахождения, не 

являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по 

поручению Общества на основании Положения о них. 

2.6. Общество является коммерческой организацией. 

 

 

3. Ответственность Общества и акционеров 

 

3.1. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества 
своих акционеров, и не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах 
своего имущества. 

3.2. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 
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3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және 
оған тең ретінде мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап 

бермейді. 

4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері 

 

4.1. Қоғам қызметінің негізгі түрлері: 

 электр тасымалдау линиларын, құрал жабдықарды, көлік және 
қосалқы техникалық құралдарды техникалық түзу жағдайда ұстау, 

уақытында жөндеу және техникалық нысандарды 
модернизациялау; 

 метрологиялық жұмыстар; 

 жөндеу-қосу жұмыстары; 

 0,4,  10,  110, 220 кВ желілерінде және қоса 220 кВ-дейін қосалқы 
станция құралдарын жобалау және жөндеу жұмыстары; 

 электр жабдықтарын, тұтынушылардың қорғаныш құралдарын 
сынау және өлшеу, 10-0,4 кВ кабель линияларын, әуе 220 кВ 

дейінгі линияларын және қоса қосалқы станцияларды қалыпқа 

келтіру; 

 радиоберуші қондырғыларды орнатылған тәртіпте сатып алу және 

пайдалану; 

 энергетикалық құрал-жабдықтарды, аппаратураларды және апатқа 
қарсы қорғанышты және добылдарды бақылау жүйелерін 

майандау мен жөндеу; 

 электр энергиясын беру мен тарату, электр желілерін және 

қосалқы станцияларды пайдаланымға беру; 

 заңнамамен тыйым салынбаған және Жарғымен көзделген  

қызметпен технологиялық байланысты қызметтің өзге де түрлері. 

4.2. Қандай да бір қызмет түрін іске асыру үшін                           

міндетті түрде құзыретті органдардың арнайы рұқсаты                      

(келісу, лицензия)   қажет, Қоғам қызметтің аталған түрін               

Қазақстан   Республикасының   лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес             
тиісті рұқсатты, лицензияны алған соң жүзеге асырады. 

 

5. Қоғамның мүлкі  
 

5.1.Қоғам мүлкі мыналардың есебінен қалыптасады: 
1) Қоғамның акция төлеміне акционерлермен берілген мүлік; 

2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер; 

3) Қазақстан Республикасының заңымен тыйым салынбаған негіз 
бойынша алынатын басқа да мүлік; 

 

 

6. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру 

шарты 
 

6.1.Қоғам жай акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз 

түрде шығарылады. 

6.2. Жай акция акционерге барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс 

беру құқығымен жалпы жиналысқа қатысу құқығын, дауыс беруге 

шығарылатын, акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі 

негізінде Қоғамның таза кірісі бар болуы жағдайында дивидендтерді алу 
құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгіленген тәртіпте оның жойылуы кезінде Қоғамның мүлік бөлігін алу 

құқығын береді. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді 
төлеу жылдың қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. 

6.3. Акцияны шығару, орналастыру, үндеу шарты мен тәртібі, сондай-

ақ жай акция бойынша дивидендтерді төлеу акцияны шығару 
проспектісімен белгіленеді.  

6.4.Қоғам қосымша қаражат көздерін тарту үшін Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес облигацияларды шығаруға құқылы. 
Облигацияларды шығару, орналастыру, үндеу шарты мен тәртібі, олар 

бойынша сыйақыны төлеу, облигацияларды өтеу және олардың іске 

асырылуларынан қаражат көздерін пайдалану Қазақстан 
Республикасының заңдарымен анықталады және облигацияларды 

шығару проспектісімен белгіленеді. 

6.5. Орналастырылған акцияларды сатып алу Заң талаптарымен сәйкес 
жүргізілуі мүмкін. 

 

7. Таза кірісті бөлу тәртібі.  

Акциялар бойынша дивидендтер 
 

7.1. Қоғамның таза кірісі (бюджетке салықты және басқа да мінтетті 
төлемдерді төлегеннен кейінгі), соның ішінде дивидендтерді төлеу 

Қоғамның иелігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының 

белгілі бір шешімімен белгіленген тәртіпте бөлінеді. Қалған бөлігі 
акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен қарастырылған Қоғамды 

дамытуға немесе өзге де  мақсаттарға жіберіледі.  

Акционерлердің жалпы жиналысы жылдың қорытындысы бойынша 
жай акция дивидендтерін төлеудің орынсыздығы туралы шешім 

қабылдауға құқылы. 

    Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзімен сатып            алынған 

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как 
и государство не отвечает по его обязательствам. 

 

4. Основные виды деятельности Общества 

 

4.1.    Основными видами деятельности Общества являются:  

 поддерживание   в   технически   исправном   состоянии   линий   
электропередач, оборудования,    транспорта    и    

вспомогательных технических    средств, своевременный ремонт и 
модернизация технических объектов;  

 метрологические работы;  

 пусконаладочные работы; 

 проектные и ремонтные работы в сетях 0,4, 10, 110, 220 кВ и 
оборудования подстанций до 220 кВ включительно; 

 испытания и измерения электрооборудования, защитных средств 
потребителей, восстановление кабельных линий         10-0,4 кВ,  

воздушных линий и подстанций до 220 кВ включительно; 

 приобретение и использование в установленном порядке 
радиопередающих устройств;  

 монтаж и ремонт энергетического оборудования, аппаратуры и 
систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации; 

 передача и распределение электрической энергии, эксплуатация 
электрических сетей и подстанций;  

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и 

технологически связанные с деятельностью, предусмотренные 

Уставом.  

4.2. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности, 

необходимо специальное разрешение (согласование, лицензия) 

компетентных органов, Общество осуществляет данный вид 

деятельности только после получения соответствующего разрешения, 

лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

лицензировании. 

 

5. Имущество и капитал Общества 

 

5.1. Имущество Общества формируется за счет:  

1)   имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;  

2)    доходов, полученных в результате его деятельности;  
3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не 

запрещенным законодательством Республики Казахстан.  

 

6. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг 

 

6.1. Общество вправе выпускать простые акции. Акции 
выпускаются в бездокументарной форме.  

6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в 

общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех 

вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов 

при наличии у Общества чистого дохода на основании 

соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части 
имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. Выплата дивидендов по 

простым акциям Общества осуществляется по итогам года. 
6.3. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а 

также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются 

проспектом выпуска акций.  
6.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе 

выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  
Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, 

выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования 
средств от их реализации определяются законодательством Республики 

Казахстан и проспектом выпуска облигаций. 

6.5. Выкуп размещенных акций может быть произведен в 
соответствии с требованиями Закона. 

 

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по 

акциям 

 

7.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет) остается  в распоряжении         

Общества и/или распределяется  в порядке, определенном             

решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату 
дивидендов. 

Общее собрание акционеров вправе принять решение о 

нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 
года с обязательным опубликованием его в средствах массовой 

информации (интернет сайт Общества) в течение десяти рабочих дней со 

дня принятия решения. 
Дивиденды не начисляются и не выплачиваются  по акциям, 
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дивидендтер, сондай-ақ егер оны жою туралы              сотпен немесе 
акционерлердің жалпы жиналысымен                  шешім қабылданса, 

есептелмейді және акция бойынша      төленбейді. 

7.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге 
рұқсат берілмейді: 

1) жеке капиталдың теріс мөлшері жағдайында немесе егер, Қоғамның 

жеке капитал мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу 
нәтижесінде теріс болса; 

2) егер ол банкрот болу туралы Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі      
белгілеріне жауап берсе, әлде көрсетілген белгілер оның           

акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде Қоғамда пайда 

болса.  

8. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері 

 

8.1.  Қоғам акционерлерінің: 
1) Заңда және осы Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға 

қатысуға; 

2) Дивидендтер алуға; 
3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде 

акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы жарғыда айқындалған 

тәртіпте қаржы есептілігімен танысуға; 
4) Қоғамды тіркеушіден, оның бағалы қағаздарға меншік құқығын 

растайтын көшірме алуға; 

5) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар 
кеңесіне сайлау үшін үміткер ұсынуға; 

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде дауласуға; 
 

7) Қоғамның басқа акционерлермен дербес немесе жиынтығында бес 

немесе одан да көп процентпен дауыс беру акцияларын иеленген кезде 
Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда,               

Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға келтірген залалдың орнын 

толтыру және Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғалары                      
және (немесе) олардың афиллирленген тұлғалары олардың ірі мәмілені 

және (немесе) жасасуында мүдделілік бар мәмілені жасасу           

(жасасуға ұсыныс білдіру) туралы  шешімдерді қабылдау нәтижесінде 
алған табысын (кірісті) қайтару туралы талаптармен өзінің атынан сот 

орындарына жүгінуге; 

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге 
және Қоғамға сұрау салу түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн 

ішінде дәлелді жауап алуға; 

9) Қоғамның жойылу кезінде мүлік бөлігіне; 
10) Заңда белгіленген тәртіпте Қоғамның акциясына 

конверцияланатын акциялар немесе басқа да бағалы қағаздарды 

артықшылықпен сатып алуға құқығы бар. 
8.2. Ірі акционер сондай-ақ: 

1) Акционерлердің кезекті жалпы жиналысын шақыртуды талап етуге 

немесе Акционерлердің жалпы жиналысын шақыртудан директорлар 
кеңесі бас тартқан жағдайда оны шақырту туралы талап-арызбен сотқа 

жүгінуге; 

2) директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы 
жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға; 

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыртуды талап етуге; 

4) Қоғам аудитінің аудиторлық ұйымдастыруды өз есебінен жүргізуді 
талап етуге құқығы бар. 

8.3. Қоғамның акционерлері: 

1) акцияларды бөлуге; 
2) он күн ішінде Қоғамның тіркеушісін Қоғам акцияларын 

ұстаушылары тізілімінің жүйесін енгізу үшін қажетті мәліметтерді 

өзгерту туралы хабардар етуге; 
3) Қоғам немесе қызметтік, коммерциялық немесе                                

өзге  де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпараттарды 

жарияламауға; 
4) Қазақстан Респуликасының заңына және өзге де Заңнамалық 

актілерге сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті. 

8.4. Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі осы Жарғының                           
8.3-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды акционерлер 

орындамаған жағдайда жауаптылықта болмайды. 

8.5. Акционерлердің өзге де құқықтары мен міндеттері Заңмен 

белгіленеді. 

 

9. Қоғамның органдары 

 

9.1.Қоғам органдары: 

1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы (егер 
Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге 

тиесілі болса – аталған акционер); 
2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 

3) атқарушы орган – басқарма. 

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асырушы орган 
– ішкі аудит қызметі болып табылады. 

Егер Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге 

которые не были размещены или были   выкуплены самим Обществом, а 
также, если судом или общим собранием акционеров принято    решение 

о его ликвидации. 

7.2. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям 
Общества:  

1) при отрицательном размере собственного капитала или если, 

размер собственного капитала Общества станет отрицательным в 
результате начисления дивидендов по его акциям;  

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или 

несостоятельности в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества 

в результате начисления дивидендов по его акциям. 

 

8. Права и обязанности акционеров 

 

8.1. Акционеры Общества имеют право: 
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, 

предусмотренном Законом и настоящим Уставом; 

2) получать дивиденды; 
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе 

знакомиться с финансовой отчетностью, в порядке, определенном 

общим собранием акционеров или настоящим Уставом; 
4) получать выписки от регистратора Общества, подтверждающие 

его право собственности на ценные бумаги; 

5) предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для 
избрания в совет директоров Общества; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества 
решения; 

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими 

акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества 
обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, 

предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении 

должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и 
возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их 

аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в 

результате принятия решений о заключении (предложения к 
заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его 
деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати 

календарных дней с даты поступления запроса в Общество; 

9) на часть имущества при ликвидации Общества; 
10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном 

Законом. 
8.2. Крупный акционер также имеет право:  

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или 

обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета 
директоров в созыве общего собрания акционеров;  

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных 

вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с 
Законом;  

3) требовать созыва заседания Совета директоров;  

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита 
Общества за свой счет.  

8.3. Акционеры Общества обязаны:  

1) оплатить акции;  
2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества об 

изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров 

держателей акций Общества;  
3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, 

составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну;  
4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными 

законодательными актами Республики Казахстан.  

8.4. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за 
последствия неисполнения акционером требования, установленного 

подпунктом 2) пункта 8.3. настоящего Устава. 

8.5. Иные права и обязанности акционеров устанавливаются 

Законом. 

 

9. Органы Общества 

 

9.1. Органами Общества являются:  

1) высший орган - общее собрание акционеров (если все 
голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру - 

данный акционер);  
2) орган управления - Совет директоров;  

3) исполнительный орган - правление; 

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества  – служба внутреннего аудита.  

Если все голосующие акции Общества принадлежат одному 
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тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен 
және Қоғамның осы жарғысымен акционерлердің жалпы жиналыс 

құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер Заңмен 

белгіленген тәртіптегі акционермен қабылданады және жазбаша түрде 
ресімделуге жатады. 

 

10. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы 
 

10.1. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі 

Заңмен, соның ішінде келесі тәртіптермен анықталады: 
1) акционерлердің жылдық, кезектен тыс және қайтадан шақыру 

жиналысы; 

2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар 
тұлғалардың тізімдерін жасау;  

3) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы акционерлерді 

ақпараттандыру; 
4) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін 

қалыптастыру және оған кіретін мәселелер бойынша 

материалдарды дайындау; 
5) акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау; 

6) есептеу комиссиясын қалыптастыру және қызметі; 

7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу; 
8) акционерледің жалпы жиналысымен шешім қабылдау; 

9) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру; 

10) акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын жасау; 
10.2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі              

мәселесі бойынша материалдар Қоғамның акционерлері танысуы        
үшін дайын болуы және Қоғамның атқарушы органдарының            

тұрған орны бойынша қол жетімді болуы, сондай-ақ жалпы       

жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей                          
ірі акционерлерге (сұратусыз) жіберілуі тиіс. 

10.3. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру кезінде      

әрбір акционер Заңда және осы Жарғыда көзделген дауысты     
анықтаудың өзге де тәртібі жағдайларын қоспағанда,                              

оған тиесілі дауыс беруші акциялар сандарына тең дауыс                   

санын алады.  
10.4. Көзбе-көз тәртіпте өтетін акционерлердің жалпы жиналысында 

Қоғамның коммерциялық құпиясын құрамайтын мәселелерді талқылау 

кезінде Қоғамның акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатысуы 
және сөз сөйлеуі мүмкін. Көрсетілген тұлғалардың акционерлердің 

жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беруге 

қатысуларына құқылары жоқ. 
10.5. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы, хатшысы, 

есептеу комиссиясының мүшелерін немесе жалпы жиналыста 

дауыстарды есептеуді жүзеге асыратын өкілетті тұлғаларды сайлау 
мәселесі бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие.  

10.6. Сырттай дауыс беруді жүргізу тәртібі Заңмен айқындалады. 

10.7. Миноритарлық акционер, акционерлердің жалпы жиналысының 
күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде, 

басқа акционерлермен бірлесу мақсатында Қоғамның тіркеушісіне 

хабарласуға құқылы. Миноритарлық акционердің хабарласу және Қоғам 
тіркеушісімен ақпаратты басқа акционерлерге тарату тәртібі бағалы 

қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін енгізу бойынша 

келісімшартпен белгіленеді.  
10.8. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне 

келесі мәселелер жатады: 

1) қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе 
оны жаңа редакцияда  бекіту; 

2) корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгертулер мен 

толықтыруларды енгізуді бекіту; 
3) қоғамды еркін түрде қайта құру немесе тарату; 

4) қоғамның жарияланған акциялары санының ұлғаюы туралы 

шешім қабылдау немесе қоғамның жарияланған акцияларының 
орналастырылмаған түрлерін өзгерту; 

5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарты мен тәртібін, 

сондай-ақ олардың өзгеруін анықтау; 
6) Қоғамның жай акцияларында конверсияланатын бағалы 

қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау. 

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акцияның басқа түріне 

ауыстыру туралы шешім қабылдау, осындай ауыстырудың 

шарттары  мен тәртібін анықтау; 

8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін 
белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін 

мерзімінен бұрын тоқтату;  

9) директорлар Кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін 
белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін 

мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің 
мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы 

төлеу  және шығыстар  өтемақысының мөлшері мен шарттарын 

айқындау; 
10) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды 

белгілеу; 

акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по 
вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом Общества к 

компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким 

акционером в установленном Законом порядке и подлежат оформлению 
в письменном виде.  

 

10. Общее собрание акционеров 

 

10.1. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров 

определяются Законом, в том числе порядок:  
1) созыва годового, внеочередного и повторного собраний 

акционеров;  

2) составления списка лиц, имеющих право принимать участие в 
общем собрании акционеров;  

3) информирования акционеров о проведении общего собрания 

акционеров;  
4) формирования повестки дня общего собрания акционеров и 

подготовки материалов по вопросам, в нее входящим;  

5) определения кворума общего собрания акционеров;  
6) формирования и деятельности счетной комиссии;  

7) проведения общего собрания акционеров;  

8) принятия решений общим собранием акционеров;  
9) голосования на общем собрании акционеров;  

10) составления протокола общего собрания акционеров. 

10.2. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров должны содержать информацию, установленную Законом, 

быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа 
Общества для ознакомления акционеров Общество, при наличии запроса 

акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня 

получения запроса,  крупным акционерам – направлены без запроса не 
позднее, чем за десять дней до даты проведения общего собрания. 

10.3. Каждый акционер при голосовании на общем собрании 

акционеров имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему 
голосующих акций, за исключением случаев, когда иной                   

порядок определения голосов предусмотрен Законом и настоящим 

Уставом. 
10.4. На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, 

при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну 

Общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся 
акционерами Общества. Указанные лица не имеют право принимать 

участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров.  
10.5. При голосовании по вопросу избрания председателя, секретаря 

общего собрания акционеров, членов счетной комиссии или лиц, 

уполномоченных осуществлять подсчет голосов на общем собрании, 
каждый акционер имеет один голос.   

10.6. Порядок проведения заочного голосования определяется Законом. 

10.7.Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору 
Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии 

решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания 

акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и 
распространения информации регистратором Общества другим 

акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров 

держателей ценных бумаг. 
10.8. К исключительной компетенции общего собрания акционеров 

относятся следующие вопросы:  

1) организации, осуществляющей аудит внесение изменений и 
дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой 

редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также 
изменений и дополнений в него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных 
акций Общества или изменении вида неразмещенных 

объявленных акций Общества; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг 
Общества, а также их изменение; 

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в 

простые акции Общества; 

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида 

на акции другого вида, определение условий и порядка такого 

обмена; 
8) определение количественного состава и срока полномочий 

счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 
9) определение количественного состава, срока полномочий 

Совета директоров, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий, а также определение размера и 

условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов 

членам Совета директоров за исполнение ими своих 
обязанностей; 

10) определение аудиторской общества; 
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11) жылдық қаржылық есепті бекіту; 
12) есептік қаржылық жылға арналған қоғамның                           таза 

кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша 

дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау                         
және қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін 

бекіту; 

13) Заңның 22-бабының 5-тармағында қарастырылған жағдайлар 
туындаған жағдайда қоғамның жай акциялары бойынша 

дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау; 

14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім   
қабылдау; 

15) Қоғамның басқа заңды тұлға құру немесе қызметіне қатысу 

немесе қатысушылар құрамынан басқа заңды тұлғаның,қоғамға 
тиесілі барлық активтердің сомасы жиырма бес және                 

одан көп пайызын құрайтын активтердің бөлігін  немесе 

бірнеше бөлігін тапсыру(алу) жолымен шығу туралы шешім 
қабылдау;   

16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның 

акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай 
ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім 

қабылдау; 

17) Заңға сәйкес қоғаммен оларды сатып алу кезінде акциялар 
құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту; 

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 

19) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін 
анықтау; 

20) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;  
21) Заңмен және қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы 

жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылулар бойынша 

басқа мәселелерге шешімдер қабылдау. 
 Осы Жарғының 10.8. т. 1-4) т.т. мәселелері бойынша жалпы 

жиналыстың шешімі Қоғамның жалпы дауыс беруші акцияларының 

жалпы санынан білікті көпшілікпен қабылданады. Өзге мәселелер 
бойынша шешім, дауыс беруге қатысушы қоғамның дауыс беруші 

акцияларының жалпы санынан жай көпшілік дауыспен қабылданады. 

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы шешім кумулятивті 
дауыс берумен қабылданады.  

10.9. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне 

қатысты Қоғамның мәселелер бойынша басқа органдардың кез келген 
шешімін алып тастауға құқылы. 

10.10. Акционерлердің жалпы жиналысын және Қоғамның 

директорлар кеңесі мәжілісін дайындау және өткізуді бақылау, 
акционерлердің жалпы жиналысын және Қоғамның директорлар кеңесі 

мәжілісінің күн тәртібі мәселесі бойынша материалдарды 

қалыптастырумен қамтамасыз ету және оларға қол жеткізуді, оның 
құзыреті мен қызметі Қоғамның корпоративті құжаттарымен 

анықталатын, корпоративті хатшы жүзеге асырады. 

 

11. Директорлар кеңесі 

 

11.1. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы 
жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам 

қызметіне жалпы басшылық Қоғамның Директорлар кеңесімен жүзеге 

асырылады.  
11.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс беру кезінде 

әрқайсысы бір дауысқа ие үш адамнан кем емес санды құрайды.   

Қоғамның директорлар Кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы 
тәуелсіз директорлар болуға тиіс. 

 11.3. Мына тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды: 

 жоғары білімі жоқтар; 

 заңмен белгіленген тәртіпте сотталғандығы өтелмеген немесе 

алынып тасталмағандар; 

 аталған тұлғаның басшылық еткен уақытында банкрот деп 

танылған немесе консервацияға, тәртіпке салу, мәжбүрлі түрде 
жоюға ұшыраған бұрын заңды тұлғаның басшы қызметкері, 

банкрот туралы, консервация, тәртіпке салу, мәжбүрлі түрде 

жоюға ұшырағандығы туралы шешім қабылдаған күннен кейін 
бес жыл ішінде. 

11.4. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі мен қызметі Заңмен және 

корпоративтік құжаттармен белгіленеді, оның ішінде: 
1) оның өкілеттілік құрамы мен мерзімі; 

2) құқығы, міндеті және жауапкершілігі; 

3) мәжілісті шақыру және өткізу тәртібі; 
4) дауыс беру және мәжіліс хаттамасын ресімдеу тәртібі. 

11.5. Директорлар кеңесінің төрағасы «алтын акция» иесінің келісімі 

бойынша акционерлердің жалпы жиналысымен сайланады. Директорлар 
кеңесінің төрағасымен басқарма төрағасы сайланбайды. Директорлар 

кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырып, 

оның мәжілісін өткізеді. 
11.6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғаммен директорлар кеңесі 

мәжілісінің өткізілуі туралы мәжілістің өтуіне дейін кем дегенде жеті 
күнтізбелік күнде күні, уақыты, өткізу орны, күн тәртібі көрсете отырып 

11) утверждение годовой финансовой отчетности; 
12) утверждение порядка распределения чистого дохода общества 

за отчетный финансовый год, принятие решения о 

выплате/невыплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую 

акцию общества; 

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям 
общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 

5 статьи 22 Закона; 

14) принятия решения о добровольном делистинге акций      
общества; 

15) принятие решения об участии Общества в создании или 

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

передачи (получения) части или нескольких частей активов, в 

сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих обществу активов;  

16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве 

общего собрания акционеров и принятие решения о   
размещении такой информации в средствах массовой 

информации; 

17) утверждение изменений в методику определения  стоимости 
акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом; 

18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

19) определение порядка предоставления акционерам информации о 
деятельности Общества;  

20) введение и аннулирование «золотой акции»; 
21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом 

и Уставом общества к исключительной компетенции общего 

собрания акционеров. 
Решения общего собрания по вопросам подпунктов 1-4) пункта 10.8. 

настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством от 

общего числа голосующих акций Общества. По иным вопросам решения 
принимаются простым большинством голосов от общего числа 

голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Решение об 

избрании членов совета директоров принимается кумулятивным 
голосованием. 

10.9. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение 

иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней 
деятельности Общества. 

10.10. Контроль за подготовку и проведение общих собраний 

акционеров и заседаний совета директоров Общества, обеспечение 
формирования материалов по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров и заседаний совета директоров Общества и доступа к ним 

осуществляет корпоративный секретарь, компетенция и            
деятельность которого определяется корпоративными  документами 

Общества. 

 

11. Совет директоров Общества 

 

11.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных  Законом и настоящим Уставом к компетенции 

общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров 

Общества.  
11.2. Число членов Совета директоров Общества составляет не 

менее трех человек, каждый из которых при голосовании имеет один 

голос. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров 
общества должны быть независимыми директорами. 

11.3. Не может быть членом Совета директоров лицо:  

 не имеющее высшего образования;  

 имеющее непогашенную или не снятую в установленном 

законодательством порядке судимость;  

 ранее являвшееся руководящим работником юридического 

лица, которое было признано банкротом или подвергнуто 
консервации, санации, принудительной ликвидации во время 

руководства данного лица в течение пяти лет после даты 

принятия решения о банкротстве, консервации, санации, 
принудительной ликвидации.  

11.4. Порядок избрания и деятельности Совета директоров 

устанавливается Законом и корпоративными документами,  в том числе:  
1) состав и срок его полномочий;  

2) права, обязанности и ответственность; 

3) порядок созыва и проведения заседаний; 
4) порядок голосования и оформления протокола заседания.  

11.5. Председатель Совета директоров избирается общим собранием 

акционеров. Председатель Правления не может быть                            
избран Председателем совета директоров. Председатель                      

Совета директоров организует работу Совета директоров и ведет его 

заседание. 
11.6. Письменное уведомление членам Совета директоров о 

проведении заседания Совета директоров направляется Обществом не 
менее чем за семь дней до проведения заседания с указанием даты, 
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және күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қосымшаларымен 
жазбаша ескертухат жіберіледі.  

11.7. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум директорлар кеңесі 

мүшелерінің жалпы санының кем дегенде жартысын құрайды. Дауыстар 
саны тең болған жағдайда директорлар кеңесі Төрағасының дауысы 

шешуші болып табылады.  

11.8. Директорлар кеңесінің шешімдері, директорлар кеңесіне 
қарастырылуға шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру 

арқылы қабылдануы мүмкін. 

Директорлар кеңесін шақыруға ниет білдіруге құқы бар тұлғалар 
бастамасы бойынша сырттай дауыс беру өткізіледі. Сырттай дауыс 

беруді өткізу туралы талап директорлар кеңесінің Төрағасына (егер ол 

сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартса – атқарушы органға)    
жазбаша түрде ұсынылады және дауыс беруге қойылатын, нақты және 

мағыналық жағынан тұжырымдалған мәселені (мәселелерді) қамтуы 

тиіс. 
Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай үлгідегі дауыс       

беруге арналған бюллетендер және дауыс беруге шығарылған         

мәселе (мәселелер) бойынша материалдар дауыс беруді өткізу           
туралы талаптар келіп түскен күннен бастап, он күннен     кешіктірілмей 

Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жіберіледі (таратылады). 

Бюллетень мынаны қамтуы тиіс: 
1) Қоғамның толық атауы; 

2) мәжілісті өткізу бастамашысы туралы мәлімет; 

3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні; 
4) дауыс беруге қойылатын, нақты және мағыналық жағынан 

тұжырымдалған мәселе (мәселелер); 
5) «иә», «жоқ», «қалыс қалу» сөздерімен айтылған дауыс беру 

нұсқалары; 

6) бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірмелер. 
Сырттай дауыс беру арқылы шешім, белгіленген мерзімде алынған 

бюллетеньдердің кворумының болуы жағдайында қабылданды деп 

танылады. Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі 
корпоративті хатшы мен директорлар кеңесі Төрағасының қолы 

қойылып, директорлар кеңесі мүшелерінен бюллетеньдерінен 

қосымшалармен келіп түскен жазбаша түрде ресімделеді. 
11.9. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер 

жатады: 

1) қоғам қызметінің басым бағыттары және Қоғамның даму 
стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму 

жоспарын бекіту; 
2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын 

шақыру туралы шешім қабылдау; 

3) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған 
акциялардың саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) 

акциялар саны туралы, тәсілі және оларды орналастыру (сату) 

бағасы туралы шешім қабылдау; 
4) орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды 

қоғаммен сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы 

шешім қабылдау; 
5) қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту; 

6) директорлар Кеңесінің комитеті туралы ережені бекіту; 

7) қоғамның бағалы қағаздары мен облигацияларын шығару 
шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім 

қабылдау; 

8) атқарушы органның сандық құрамы,өкілеттік мерзімін 
анықтау,оның басшысы мен мүшелерін сайлау,сондай-ақ 

олардың мерзімінен бұрын өкілеттігін тоқтату;   

9) атқарушы орган басшысы және мүшелерінің лауазымдық 
қызметақы   мөлшері мен еңбекақы төлеу және сыйақы беру 

шарттарын анықтау; 

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін 
анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ 

олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит 

қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі жұмыскерлеріне 
еңбекақы төлеу және сыйақы беру мөлшері мен шарттарын 

анықтау; 

11) корпоративті хатшыны тағайындау, өкілеттілік мерзімін 

анықтау, оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-

ақ корпоративті хатшының лауазымдық қызметақы мөлшерін 

және сыйақы шартын анықтау; 
12) аудиторлық ұйымның қаржылық есебі үшін, сондай-ақ 

қоғамның акция төлеміне табысталған немесе ірі мәміле заты 

болып табылатын мүліктің нарық құнын бағалау бойынша 
бағалаушының қызметтері төлемінің мөлшерін анықтау; 

13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін 
ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын 

құжаттарды қоспағанда), соның ішінде аукционды                

өткізу шарты мен тәртібін және қоғамның                             
бағалы қағаздарының жазылымын белгілейтін ішкі құжаттарды 

бекіту; 

времени, места проведения, повестки дня и приложением материалов по 
вопросам повестки дня.  

11.7. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее 

половины от общего количества членов Совета директоров. При равном 
количестве голосов голос Председателя Совета директоров является 

решающим.  

11.8. Решения Совета директоров могут приниматься посредством 
заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета 

директоров.  

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих 
право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении 

заочного голосования представляется Председателю Совета директоров 

(а в случае его отказа в проведении заочного голосования - 
исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать 

четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные 

на голосование.  
При проведении заочного голосования бюллетени для голосования 

единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на 

голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров 
не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении 

голосования.  

Бюллетень должен содержать:  
1) полное наименование Общества;  

2) сведения об инициаторе проведения заседания;  

3) окончательную дату для представления бюллетеней для 
голосования;  

4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), 
поставленные на голосование;  

5) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», 

«воздержался»;  
6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.  
Решение посредством заочного голосования признается принятым при 

наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение 

заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде за 

подписью корпоративного секретаря и Председателя совета директоров с 

приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней.  
11.9. К исключительной компетенции Совета директоров относятся 

следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности 
Общества и стратегии развития Общества или утверждение 

плана развития Общества в случаях, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего 

собраний акционеров; 

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о 
количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах 

количества объявленных акций, способе и цене их размещения 

(реализации); 
4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций 

или других ценных бумаг и цене их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
Общества; 

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных    
ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их 

выпуске; 

8) определение количественного состава, срока полномочий 
исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а 

также досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение размеров должностных окладов и условий    
оплаты труда и премирования руководителя  и членов 

исполнительного органа; 

10) определение количественного состава, срока полномочий 
службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и 

членов, а также досрочное прекращение их полномочий, 

определение порядка работы службы внутреннего аудита, 
размера и условий оплаты труда и премирования работников 

службы внутреннего аудита; 

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного 

секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также 

определение размера должностного оклада и условий 

вознаграждения корпоративного секретаря; 
12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за 

аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке 

рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций 
общества либо являющегося предметом крупной сделки; 

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность общества (за исключением документов, 
принимаемых исполнительным органом в целях организации 

деятельности общества), в том числе внутреннего документа, 

устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и 
подписки ценных бумаг Общества; 
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14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы 
шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту; 

15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп акция 

пайызын (жарғы капиталына қатысу үлесімен) сатып алу 
(айыру) туралы шешім қабылдау; 

16) акционерлердің (қатысушылар) жалпы жиналысының    

құзырына жататын, акцияларының (жарғы             
капиталындағы қатысу үлесі) он және одан да артық пайызы 

қоғамға тиесілі (иеліктен алу) заңды тұлғалар қызмет мәселесі 

бойынша шешім қабылдау;  
17) оның жеке капиталының мөлшерінің он және одан                      

да артық пайызын құрайтын, қоғам міндеттемелерінің көлемінің 

ұлғаюы; 
18) қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда 

қоғамның тіркеушісін таңдау; 

19) қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын қоғам немесе оның қызметі туралы 

ақпаратты анықтау; 

20) қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және мәмілелерді 
жасау туралы шешім қабылдау; 

21) мүлікті кепілге алу, сату, иеліктен айыру, олар бойынша 

міндеттемеден бас тарту туралы шешімдерді қабылдау; 
22) дамудың бесжылдық жоспарларын бекіту және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және 

мерзімде олардың іске асырылуын бағалау, жыл сайынғы 
өндірістік және инвестициялық бағдарламаларды               

күрделі жөндеу бағдарламасын, кіріс, шығыс бюджеттерін 
бекіту; 

23) Қоғам басқармасының ұйымдастыру құрылымын бекіту 

Қоғамның штат кестесін келісу; 
24) акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырына 

жатпайтын Заңда және Қоғам жарғысында көзделген өзге де 

мәселелер. 
 11.10. Директорлар кеңесі: 

1) лауазымды тұлғалар және акционерлер деңгейінде       

мүдделердің әлеуетті қақтығыстарын, оның ішінде қоғам                 
меншігін дұрыс пайдаланбауды және мүдделілік бар мәмілелерді 

жасаған кезде теріс пайдалануды бақылауы және мүмкіндігіне қарай 

жоюы; 
2)    Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тіиміділігіне 

бақылауды жүзеге асыруы тиіс. 

11.11. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның  лауазымды 
тұлғалары болып табылады және Қоғам мен акционерлер алдында 

Заңның 63-бабында белгіленген жауаптылықта болады. 

11.12. Аса маңызды мәселелерді қарастыру және Директорлар 
кеңесінің ұсынымдарын дайындау үшін Директорлар кеңесі    

комитеттері құрылуы мүмкін, директорлар кеңесі                   

комитеттерін қалыптастыру және жұмыс тәртібі, сондай-ақ           
олардың   сандық       құрамы  Қоғамның корпоративті құжаттарымен 

белгіленеді. 

12. Қоғамның атқарушы органы 
 

12.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды  Заңмен 

немесе Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен 
немесе осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды 

тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған қызметінің мәселелері 

бойынша шешім қабылдауға құқылы атқарушы орган (алқалы) – 
Басқарма жүзеге асырады.  

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар 

кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. 
12.2. . Басқарманы төраға басқарады.  

Басқарма кандидаты мен Басқарма төрағасы ұсынылған талаптар, 

басқарманың шешім қабылдау тәртібі Қоғамның корпоративті 
актілерімен айқындалады.  

Басқарма мүшелерінің саны (төрағаны қосқанда) үш адамнан кем 

болмауы керек.  
Басқарма мәжілісі қажеттілік шаралары бойынша, Басқарма 

мүшелерінің бастамасы бойынша шақырылады.  

Басқарма шешімі Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшіліктің   

дауыс беруімен қабылданып, хаттамамен ресімделеді. Аталаған 

мәжіліске қатысқан Басқарманың барлық мүшелері хаттамаға               

қол қояды. 
12.3. Басқарма төрағасы:    

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің 

шешімін орындауды ұйымдастырады; 
2) үшінші жақтармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан 

сенімхатсыз әрекет етеді; 
3) оның үшінші жақтармен қарым-қатынастарына Қоғамды ұсыну 

құқығына сенімхат береді; 

4) Қоғам жұмыскерлерін қабылдау, ауыстыру және жұмыстан 
босатуды (Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда) жүзеге 

асырады, оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза 

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
представительств Общества и утверждение положений о них; 

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом 

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

16) 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; 
17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 

десять и более процентов размера его собственного капитала; 

18) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с 
прежним регистратором Общества; 

19) определение информации об обществе или его деятельности, 

составляющей служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну; 

20) принятие решения о заключении крупных сделок и               

сделок, в совершении которых Обществом имеется 
заинтересованность; 

21) принятие решений о залоге, продаже, отчуждении имущества, 

уступке обязательств по ним; 
22) утверждение пятилетних планов развития и оценка их 

реализации в порядке и сроки, установленные 

законодательством Республики Казахстан, утверждение 
ежегодных производственной и инвестиционной программ, 

программы капитальных ремонтов, бюджета доходов и 
расходов; 

23) утверждение организационной структуры управления Общества, 

согласование штатного расписания Общества;  
24) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества, 

не относящиеся к исключительной компетенции общего 

собрания акционеров.  
11.10. Совет директоров должен: 

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные 

конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том 
числе неправомерное использование собственности общества и 

злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 
2) осуществлять контроль за эффективностью практики 

корпоративного управления в Обществе. 

11.11. Члены Совета директоров являются должностными лицами 
Общества и несут ответственность, установленную статьей 63 Закона, 

перед Обществом и акционерами.  

11.12. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки 
рекомендаций Совету директоров могут быть созданы  комитеты Совета 

директоров, порядок формирования и работы комитетов совета 

директоров, а также их количественный состав устанавливаются 
корпоративным документом Общества. 

 

12. Исполнительный орган Общества 

 

12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет 

исполнительный орган (коллегиальный) - правление, которое вправе 
принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не 

отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики 

Казахстан и настоящим Уставом Общества к компетенции других 
органов и должностных лиц Общества. 

Правление обязано  исполнять решения общего собрания 

акционеров и совета директоров. 
12.2.Правление возглавляет председатель. Требования, 

предъявляемые кандидатам в члены и председателя правления, порядок 

принятия решений правлением определяются корпоративными актами 
Общества.  

Число членов правления должно составлять (включая председателя) 

не менее трех человек.  
Заседания правления созываются по мере необходимости, по 

инициативе любого члена правления. 

Решения принимаются простым большинством голосов                

членов правления и оформляются протоколом. Протокол         

подписывается всеми членами правления, участвующими в данном 

заседании. 
12.3. Председатель правления:  

1)   организует выполнение решений общего собрания акционеров и 

совета директоров; 
2)   без доверенности действует от имени Общества в отношениях с 

третьими лицами; 
3)  выдает доверенности на право представления Общества в его 

отношениях с третьими лицами; 

4)  осуществляет прием, перемещение и увольнение работников 
Общества (за исключением случаев, установленных Законом), 

применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 
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қолданады, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық 
қызметақысының және Қоғамның штат кестесіне сәйкес 

қызметақысына дербес үстемақы мөлшерін белгілейді, 

корпоративті хатшы және Қоғамның ішкі аудит қызметін 
қоспағанда, Қоғам жұмыскерлерінің сыйақы мөлшерін 

анықтайды; 

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды 
орынбасарларының біреуіне жүктейді; 

6) міндеттерді, сонымен қатар атқарушы органның мүшелері 

арасындағы жауапкершілік пен өкілеттілік саласын                          
үлестіреді. 

12.4. Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелері сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы әрекет жасау бойынша шара қолданады және бұл 
үшін дербес жауап береді.   

12.5. Төраға мен басқарма мүшелері Қоғамның лауазымды 

тұлғаларына жатады және Заңның 63-бабында белгіленгендей Қоғамның 
және акционерлердің алдында жауап береді. 

 12.6. Атқарушы орган Қоғамның даму жоспарының әзірлеуіне, 

орындалуына, сонымен қатар олардың орындалуы туралы есептің 
уақытында берілуіне жауап береді. 

 

13. Ішкі аудит қызметі 
 

13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге 

асыру үшін қоғамның ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін, Қоғамның 
бірлескен құжаттамаларымен құрылу тәртібі және қызметтері 

анықталады. 
13.2. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесіне бағынады және оларға 

өз жұмысы бойынша есеп береді. 

 

14. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғаларымен 

олардың аффилиирлендірілген тұлғалары туралы ақпаратты 

Қоғамға ұсыну 

 

14.1. Қоғам осы тұлғалар және Қоғам тіркеушісі ұсынған мәліметтер 

негізінде өзінің аффилиирлендірілген тұлғаларының есебін жүргізеді. 
14.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің 

аффилиирлендірілген тұлғалары туралы ақпаратты төмендегідей 

көлемде ұсынады: 
 

Заңды тұлғалар туралы 

Толық 

 атауы  
(бар болу 

жағдайында) 

Туған 

күні, 
айы, 

жылы. 

Аффилиир- 

ленген- 
дігін тану 

үшін негіз- 

демелер 

Аффилиирлен-

гендігінің 
пайда болған 

күні 

Ескертпе 

 

Заңды тұлғалар туралы 

Толық 

атауы 

Мемлекет- 

тік тіркеу 

күні және 
нөмірі, заңды 

толғаның 
почталық 

мекенжайы 

және іс 
жүзінде 

орналасқан 

жері 

Аффилиир-

лендігін 

тану үшін  
негіздемелер 

Аффилиирлен-

гендігінің 

пайда болған 
күні 

Ескертпе 

 
14.3. Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғалары туралы мәлімет 

қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны 

құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилиирлендірілген 
тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалары 

аффилиирлендірілгендігі пайда болған күннен бастап, жеті күн ішінде 

өздерінің аффилиирлендірілген тұлғалар туралы мәліметті қоғамға 
ұсынуға міндетті. 

Қоғам өзінің аффилиирлендірілген тұлғаларының тізімін белгіленген 

тәртіпте құзыретті органға  ұсынуға міндетті. 

 

15. Қоғамның ақпаратты ашуы 

 
15.1. Қоғам өзінің акционерлеріне өз қызметі туралы Қоғам 

акционерлері мүдделеріне қатысты ақпаратты Заңның 79-бабының 

нормалары және осы Жарғыға сәйкес жеткізеді. 
15.2. Қоғам қызметі туралы өзге ақпарат акционерлерге және 

мүдделі тұлғаларға корпоративтық ішкі құжаттарға сәйкес 
коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге құпия болып табылатын 

ақпаратты берудегі шектеулер ескеріліп, беріледі. Акционер мұндай 

ақпаратты алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша 
нысанда хабарлайды. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарды 

тіркеу журналында тіркелуі тиіс. Осы Жарғыға сәйкес Қоғам                

взыскания, устанавливает размеры должностных окладов 
работников Общества и персональных надбавок к окладам в 

соответствии со штатным расписанием Общества, определяет 

размеры премий работников Общества, за исключением 

работников, входящих в состав исполнительного органа,      службы 

внутреннего аудита Общества и корпоративного секретаря; 
5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих  

обязанностей на одного из членов исполнительного органа; 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 

ответственности между членами исполнительного органа. 

12.4. Председатель и члены правления принимают  меры по 
противодействию коррупции и несут за это персональную 

ответственность. 

12.5. Председатель и члены правление относятся к должностным 
лицам Общества и несут ответственность, установленную статьей 63 

Закона, перед Обществом и акционерами.  

12.6. Исполнительный орган несет ответственность за разработку, 
исполнение планов развития Общества, а также за своевременное 

представление отчета об их исполнении.  

 

13. Служба внутреннего аудита 

 

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества может быть создана служба внутреннего 

аудита, порядок создания и функции определяются корпоративными 

документами Общества.  
13.2. Служба внутреннего аудита подчиняется совету директоров и 

отчитывается перед ним о своей работе.  

 

14. Предоставление  Обществу крупными акционерами и 

должностными лицами Общества информации об их 

аффилиированных лицах 

 

14.1. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на 

основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором 
Общества. 

14.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества 

предоставляют информацию о своих аффилиированных лицах в 
следующем объеме: 

 

О физических лицах 

Фамилия 

Имя 

Отчество 
(при  

наличии) 

    Дата 

рождения 

Основания 

для при-

знания  
аффилииро-

ванности 

Дата по-

явления  

аффилии-
рованно-

сти 

Примечание 

 

О юридических лицах 

Полное 
наиме-

нование 

юриди-
ческого 

лица 

Дата и номер 
государственной 

регистрации 

юридического 
лица, почтовый 

адрес и 

фактическое 
местонахождение 

юридического 

лица 

Основа-
ния 

для при-

знания  
аффи-

лииро-

ванности 

Дата по-
явления  

аффилии-

рованно-
сти 

Примечание 

 

14.3. Сведения об аффилиированных лицах Общества не  является 

информацией, составляющей служебную, коммерческую  или иную 
охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, 

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

аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах. 

Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц 
уполномоченному органу в установленном им порядке.  

 

15. Раскрытие информации Обществом 

 

15.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию 

о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров          
Общества в соответствии с нормами статьи 79 Закона и настоящим 

Уставом. 

15.2. Иные документы, касающиеся деятельности Общества 
предоставляются акционерам и заинтересованным лицам в соответствии 

с внутренними корпоративными документами с учетом ограничений на 

предоставление информации, составляющей коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну. Акционер в целях получения информации 

обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. 

jl:30207745.100%20
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акционерге өтініш түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн             
ішінде ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) беруге    

міндетті.  

Құжаттар көшірмелерін беру ақысының мөлшерін Қоғам белгілейді 
және құжаттар көшірмелерін жасау құнынан және құжаттарды 

акционерге жеткізуге байланысты шығындар ақысынан артық болмауы 

керек.  
 

15.3. Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын өзінің қызметі 

туралы, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, 
акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелері немесе 

сырттай дауыс беру нәтижелері, Қоғамның дивидендтерін төлеу 

(төлемеу), акцияларын орналастыру (сату) туралы ақпаратты жариялау, 
Қоғамның жасасуында мүдделілік бар ірі мәмілелер немесе мәміле 

жасауы, жылдық қаржы есептілігі, аудиторлық есепті, Қоғам туралы өзге 

де ақпарат Заңда белгіленген мерзімде www.astrec.kz Қоғамның интернет 
сайтында жүзеге асырылады. 

 

16. Қоғамды қайта құру және жою 

 

16.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі        

бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңдарымен 
қарастырылған өзге де негіздер бойынша қайта құрылуы және жойылуы 

мүмкін. 

16.2. Қоғамды қайта құру және жою тәртібі Қазақстан 
Республикасының Заңымен және басқа да нормативті құқықтық 

актілермен реттеледі. 

 

17. Қорытынды ережелер 

 
17.1. Осы Жарғымен реттелмегендердің бәрінде Қоғам Қазақстан 

Республикасының нормативті құқықты актілерін басшылыққа алады. 

17.2. Осы Жарғы заңмен белгіленген тәртіпте оның мемлекеттік 
тіркелген күнінен бастап өз күшіне енеді. 

 

 

  

«Астана - Аймақтық  

Электржелілік Компаниясы» АҚ-ның  

жарғысына қол қоюға уәкілетті тұлға 

                                                                                                           

 
 

 
 

               

Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета 
входящих документов Общества. Общество обязано                   

представить акционеру требуемую информацию (копии    затребованных 

документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения. 
Размер платы за представление копий документов устанавливается 

Обществом, и не может превышать стоимость расходов на изготовление 

копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов 
акционеру. 

15.3. Опубликование Обществом информации о своей деятельности, 

затрагивающей интересы акционеров Общества, а также о созыве 
общего собрания акционеров, итогах голосования общего собрания 

акционеров или результатах заочного голосования, выплате (невыплате) 

дивидендов, размещении (реализации) акций Общества, совершение 
Обществом крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, годовая финансовая отчетность и аудиторский 

отчет, иная информация об Обществе,  осуществляется на интернет сайте 
Общества www.astrec.kz в сроки, установленные Законом. 

 

16. Реорганизация и ликвидация Общества 

 

16.1. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано            

по решению общего собрания акционеров либо по            иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Республики 

Казахстан. 

16.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется 
Законом и иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан. 
  

17. Заключительные положения 

 
17.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество 

руководствуется законодательными актами Республики Казахстан. 

17.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной 
регистрации в установленном законодательством порядке. 

 

 
 

Лицо, уполномоченное подписывать Устав  

АО  «Астана - Региональная  

Электросетевая Компания»                                                                                                   

 

 

 

 

                          А. Смородин   
 

 

http://www.astrec.kz/
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