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16. Информация об изменении состава органов акционерного общества

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

№

4

Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат
1

1

2

дата принятия решения об изменении состава органа акционерного 02.08.2018
общества / дата получения акционерным обществом письменного
уведомления органом управления АО (в случае решения участника
по собственной инициативе)
акционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің
қабылдау күні/АҚ басқару органы акционерлік қоғам жазбаша
хабарламаны қабылдап алған күн (қатысушының өзінің бастамасы
бойынша шешім қабылдаған жағдайда)
наименование органа акционерного общества, принявшего решение Единственный акционер
шешім қабылдаған акционерлік қоғам органның атауы

2

Жалғыз акционер

наименование органа акционерного общества, состав которого изменен

Совет директоров

құрамы өзгерген акционерлік қоғам органының атауы

Директорлар кеңесі

Изменения в составе органа АО

2

АҚ органының құрамындағы өзгерістер
3.1

1

1. Суть изменения

1

2. ИИН должностного лица; резидентство
Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі
3. ФИО должностного лица
Лауазымды тұлғаның аты-Жөні
4. Должность должностного лица
Лауазымды тұлғаның лауазымы
1. Суть изменения

Өзгеріс мәні

3.2

Өзгеріс мәні

4

2. ИИН должностного лица; резидентство
Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі
3. ФИО должностного лица
Лауазымды тұлғаның аты-Жөні
4. Должность должностного лица
Лауазымды тұлғаның лауазымы
2 процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих
избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного
общества, к общему количеству голосующих акций акционерного
общества
акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған
(тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың
акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына
пайыздық арақатысы
3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном
капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета
директоров акционерного общества в дочерних организациях, к
общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном
капитале) данных организаций
еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі
сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың
(жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың
орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу
үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы
Cостав органа акционерного общества с учетом внесенных в него
изменений
Eнгізілген өзгерістерін есепке ала отырып акционерлік қоғамы
ұйымының құрамына кіретін
1

2

3

1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні
1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні
1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні
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