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20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества 

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат 

  Наименование органа акционерного общества, 

принявшего решение 

Единственный акционер 

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының 

атауы  

Жалғыз акционер 

1 дата проведения общего собрания акционеров 

акционерного общества / дата решения 

единственного акционера 

16.05.2018 

  

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы 

жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің 

шешім қабылдаған күні 

  

3 решения, принятые общим собранием акционеров 

акционерного общества, с указанием итогов 

(результатов) голосования / решения, принятые 

единственным акционером 

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую 

отчетность Общества за 2017 год, подтвержденную 

отчетом независимой аудиторской компании ТОО 

«BDO Kazakhstan». 

2. Чистый доход от размещения активов специального 

резерва Общества за 2017 год в размере 23 649 220 

028,64 тенге отнести на специальный резерв Общества. 

3. Чистый доход от размещения собственных активов 

Общества за 2017 год в размере 1 322 432 813,34 тенге 

распределить между резервным капиталом и 

специальным резервом Общества путем пополнения: 

1) резервного капитала Общества на сумму 214 358 

000,00 тенге; 

2) специального резерва Общества на сумму 1 108 074 

813,34 тенге. 

4. Принять к сведению: 

1) информацию об отсутствии в 2017 году обращений 

Акционера на действия Общества и его должностных 

лиц; 

2) информацию Председателя Совета директоров 

Общества о составе и размере вознаграждения членов 

Совета директоров и исполнительного органа 

Общества за 2017 год; 

3) отчет ТОО «BDO Kazakhstan» по итогам 

проведенного аудита Общества за год, закончившийся 

31 декабря 2017 года. 

5. Председателю Общества (Когулов Б.Б.) 

опубликовать утвержденную годовую финансовую 

отчетность и аудиторский отчет в срок, установленный 

постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 282 

«Об утверждении Правил публикации финансовой 

отчетности акционерными обществами и финансовыми 

организациями». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания. 



акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы 

жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің 

(нәтижелердің) қорытындысын 

көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған 

шешімдері  

1. Қоса беріліп отырған «BDO Kazakhstan» ЖШС 

тәуелсіз аудиторлық компанияның есебімен расталған 

Қоғамның  2017 жылға жылдық қаржы есептілігі 

бекітілсін. 

2. 2017 жылдағы Қоғамның арнайы резервінің 

активтерін орналастырудан 23 649 220 028,64 теңге 

көлемінде таза табысы арнайы резервке жатқызылсын. 

3. 2017 жылдағы Қоғамның меншікті активтерін 

орналастырудан 1 322 432 813,34 теңге көлемінде таза 

табысы Қоғамның резервтік капитал және арнайы 

резерв арасында бөліп келесі жолымен 

толықтырылсын: 

1) Қоғамның резервтік капиталыны 214 358 000,00 

теңге сомасында; 

2) Қоғам арнайы резерв  1 108 074 813,34 теңге 

сомасында. 

4. Назарға алынсын: 

1) 2017 жылы Қоғамның және оның лауазымды 

тұлғаларының іс-әрекетіне Акционердің өтініштерін 

жоқ болуы туралы ақпаратты; 

2) 2017 жылға директорлар Кеңесі мүшелерінің және 

Қоғамның атқарушы органының сыйақы көлемін мен 

құрамы туралы Қоғамның директорлар Кеңесінің 

Төрағасы ақпаратты; 

3) 2017 жыл 31 желтоқсанда аяқталған жыл Қоғамның 

аудит қорытындысы бойынша " BDO Kazakhstan " 

ЖШС есебі. 

5. Қоғамның Төрағасына (Қоғылов Б.Б.)  № 282 2012 

жылғы 31 тамыздағы «Акционерлік қоғамдардың және 

қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті жариялау 

қағидаларын бекіту» Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкі Басқармасының Қаулысында белгіленген 

мерзімде жылдық қаржылық есептілікті және 

аудиторлық есепті жарияласын. 

6. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне 

енеді. 

4 иные сведения по решению акционерного 

общества 

нет 

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге 

мәліметтер 

жоқ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


