1. Жалпы ережелер
1. «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы
Жарғысы оның атауын, орналасқан мекен-жайын, оның органдарының құрылу тәртібін және құзырларын,
қайта құру және қызметін тоқтату ережелерін және басқа да, Қазақстан Республикасының заңнамасына
қайшы келмейтін ережелерін анықтайды.
2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, өзінің дербес
балансы, банктік есеп-шоттары бар, өзінің жеке атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға
және атқаруға, міндеттерді алуға құқылы, сотта талаптанушы және жауапкер бола алады.
3. Қоғам өз қызметін атқаруына қажетті, Қоғамның өз атауы және реквизиттері жазылған бланктері бар.
4. «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын,
заңды тұлға болып табылады, ол өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі», «Акционерлік
қоғамдар туралы» және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңдары және Қазақстан Республикасының басқа
да нормативтік құқықтық актілері, осы Жарғы, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік
құқықтық актілері, осы Жарғымен және органдар туралы Ережелерімен бекітілген, өз құзырлары шегінде
қабылданған Акционерлердің Жалпы жиналысының/Жалғыз акционерінің, Директорлар кеңесінің және
Қоғамның атқарушы органының шешімдері негізінде құрылды және қызметін атқарады.
5. Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте, заңды тұлғалардың жарғылық
капиталдарына қатысуға құқылы.
6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген тәртіпте, Қоғам өзі орналасқан жерден
тыс өз филиалдарын (өкілдіктерін) құруға құқылы, олар заңды тұлға болмауы мүмкін және филиалдар
(өкілдіктер) туралы Ережелер негізінде, Қоғамның атынан және оның тапсырмасымен әрекет етуге құқылы.
2. Қоғамның атқарушы органының атауы және орналасқан жері
7. Қоғамның толық атауы:
1) мемлекеттік тілде: «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік коғамы;
2) орыс тілінде: Акционерное Общество «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс»;
3) ағылшын тілінде: «Insurance Company «Centras Insurance» Joint - Stock Company.
8. Қоғамның қысқартылған атауы:
1) мемлекеттік тілде: «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ;
2) орыс тілінде: АО «СК «Сентрас Иншуранс»;
3) ағылшын тілінде: «IC «Centras Insurance» JSC.
9. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Алмалы
ауданы, Шевченко көшесі, 157 «В» үй.
Қоғам жеке кәсіпкерліктің ірі субъектісі болуда.
3. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері
10. Қоғам акционері құқылы:
1) Заңмен және Қоғамның жарғысымен көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
2) дивидендтер алуға;
3) қоғамның қызметі туралы мәліметтерді алуға, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысымен немесе
қоғамның жарғысымен анықталған тәртіпте қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
4) қоғамды тіркеушіден немесе номиналды ұстағыштан бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын
көшірмелерді алып тұруға;
5) қоғамның директорлар кеңісіне сайлау үшін қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысына
кандидаттарды ұсынуға;
6) қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
7) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес немесе одан жоғары пайызын жеке өзі немесе басқа
акционерлермен бірлесе иелену кезінде, өз атынан сот органдарына заңмен көзделген келесі жағдайларда
жүгінуге: қоғамның лауазымды тұлғалары қоғамға келтірген шығындарын өтеу талабы бойынша және ірі
мәмілелерді бекіту (бекітуге ұсыныс) шешімін қабылдау нәтижесінде алынған, қоғамның лауазымды
тұлғалары және (немесе) оның үлестес тұлғаларының пайдаларын (табыстарын) қайтару, егер оларды
бекітуге олар мүдделі болса;
8) қоғамның қызметіне қатысты жазбаша сұраныстар беруге және, ол сұраныс қоғамға түскен күннен бастап
отыз күн аралығында, сұрақтарға негізді жауаптар алуға;
9) қоғам таратылған жағдайда, мүліктің бөлігін алуға;
10) акцияларды немесе, Заңмен бекітілген тәртіпте акцияларға айналған басқа бағалы қағаздарды сатып алу
кезінде, оларды үстемдікпен сатып алуға, тек заңнамалық актілермен көзделген жағдайлардан басқада;
11) қоғамның акцияларының санын өзгерту немесе Заңмен көзделген тәртіпте акциялардың түрін өзгерту
туралы акционерлердің жалпы жиналысымен шешім қабылдануына қатысу;

12) қоғамның қарыз болуы мерзіміне тәуелсіз, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге, тек
«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 22 баб.5 тарм. негіздерімен дивидендтер есептелмейтін жағдайдан
басқада.
11. Ірі акционер құқылы:
1) акционерлердің жалпы жиналысының кезектен тыс жиналысын шақыруды талап етуге немесе,
директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бастартқан жағдайда, оны шақыру
туралы сотқа арыздануға;
2) директорлар кеңесіне, Заңға сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша
сұрақтарды енгізуді ұсынуға;
3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
4) аудит ұйымын шақырып, өз есебінен қоғамға аудиторлық тексеру жүргізуді талап етуге.
12. Артықшылығы бар акцияларды иеленген меншік-акционерлер, қоғамның жарғысымен бекітілген,
ертеректе арнайы кепілді көлемде дивидендтер алу кезінде және, Заңмен бекітілген тәртіпте қоғам
таратылған жағдайда, оның мүлкінің бөлігін алу кезінде қарапайым акциялары бар меншік-акцинерлер
алдында үстемдік құқыққа ие.
13. Қоғамның акционері міндетті:
1) акцилар үшін төлем жасауға;
2) қоғамның тіркеушісін және аталған акционерлерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушысын қоғамның
акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуге қажетті өзгерістер туралы он күн аралығында
ескертуге;
3) қоғам және қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпия болып табылатын қоғамның
қызметі туралы мәліметтерді жарияламауға;
4) Заңға және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, басқа міндеттерді атқаруға.
4. Қоғамның органдары және оларды құру тәртібі
14. Қоғамның органдары келесі:
1) жоғарғы органы – акционерлердің жалпы жиналысы (дауыс беретін акциялар бір акционерге тиесілі
қоғамда – аталған акционер);
2) басқару органы – директорлар кеңесі;
3) атқарушы органы – атқарушы органның (атқарушы директордың) қызметтерін жеке өзі атқаратын
басқарма немесе тұлға.
15. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында қоғамның директорлар кеңесі сайланады. Директорлар
кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз рет сайлануы мүмкін, егер басқасы Қазақстан
Республикасының заңнамасымен және Қоғамның осы Жарғысымен көзделмесе.
Директорлар кеңесінің уәкілеттер мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі. Директорлар
кеңесінің уәкілеттер мерзімі жаңа сайланған директорлар кеңесі құрылған, акционерлердің жалпы
жиналысы өтуі кезінде аяқталады.
Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің уәкілеттерін немесе
жекелеген мүшелерінің уәкілеттерін мерзімінен ерте тоқтатуға құқылы.
Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттерін мерзімінен ерте тоқтату директорлар кеңесінің бастамасымен
және оның жазбаша ескертуі негізінде тоқтатылады.
Директорлар кеңесінің ондай мүшесінің уәкілеттері директорлар кеңесінің ескертуін алған сәттен бастап
тоқтатылады.
Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттерін мерзімінен ерте тоқтатқан жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа
мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында кумулятивті дауыс беру арқылы сайланады, жаңа
сайланған директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттері жалпы директорлар кеңесінің уәкілеттері мерзімімен
бірге аяқталады.
16. Директорлар кеңесі атқарушы органның сандық құрамын, уәкілеттер мерзімін анықтайды, органның
басшысын және мүшелерін (атқарушы органның қызметтерін жеке өзі атқаратын тұлғаларын) сайлайды,
сонымен қатар олардың уәкілеттерін мерзімінен ерте тоқтатады.
5. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыры
17. Акционерлердің Жалпы жиналысының бірегей құзырына келесі мәселелер кіреді:
1) қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ кодексті қабылдау кезінде кодекске өзгерістер мен
толықтырулар енгізу;
3) қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
4) қоғамның жарияланған акциялар санын көбейту туралы шешім қабылдау немесе қоғамның жарияланған
орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту;
5) қоғамның айналымдағы бағалы қағаздарының ережелерін және тәртібін анықтау, сонымен қатар оларды
өзгерту;
6) қоғамның қарапайым акциларына айналдыратын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған бір түрдегі акцияларды екінші түрдегі акцияларға ауыстыру туралы шешім қабылдау,
ондай ауыстырудың шарттары мен тәртібін анықтау;
8) есеп комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және
олардың уәкілеттерін мерзімінен ерте тоқтату;
9) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және
олардың уәкілеттерін мерзімінен ерте тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олар өз
міндеттерін атқарғаны үшін сыйақыларының және шығындары үшін өтемақыларының мөлшерін және
төлем жасау шарттарын анықтау;
10) қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
12) есепті қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша
дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясына дивиденд есептеу
мөлшерін бекіту;
13) Заңмен көзделген жағдайлар орын алғанда, қоғамның қарапайым және артықшылығы бар акциялары
бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
15) қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруы немесе қызметіне қатысуы туралы шешімін қабылдау, болмаса
қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан жоғары пайыз сомасындағы активтер бөлігін
құрамынан шығару туралы шешім қабылдау;
16) акционерлердің жалпы жиналысының шақырылымы туралы қоғам акционерлерін ескертудің түрін
анықтау және ол ескертуді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;
17) Заңға сәйкес, қоғам өз акцияларын сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесіне
енгізілген өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту, егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе);
18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
19) қоғамның қызметі туралы акционерлерге мәліметтер ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық
ақпарат құралын анықтау, егер ондай тәртіп қоғамның жарғысымен анықталмаса;
20) «алтын акцияны» енгізу және жою;
21) басқа мәселелер, егер олар бойынша шешім қабылдау Заңмен және /немесе қоғамның жарғысымен
акционерлердің жалпы жиналысының бірегей құзырына кіретін болса.
18. Осы жарғының 1)-4) және 17) тармақтарында тізілген мәселелер бойынша шешім акционерлердің
жалпы жиналысының шешімі қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті басым
көпшілігімен қабылданады, ал инвестициялық жекешелендіру қорын қайта құру нәтижесінде құрылған
қоғамда – жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігімен қабылданады.
19. Басқа мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауысқа қатысатын
қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым басым көпшілігімен қабылданады, егер
басқасы Заңмен немесе қоғамның жарғысымен бекітілмесе.
Қоғамның дауыс беретін акциялары тек бір акционерге (жалғыз акционерге) тиесілі болған жағдайда,
акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар
туралы» Заңымен және/немесе осы Жарғымен, тек акционерлердің жалпы жиналысының құзырына кіретін
сұрақтар бойынша шешімдерді, жалғыз акционер жеке өзі қабылдайды, шешімдер жазбаша түрде
рәсімделеді. Ондай жағдайда, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен
және/немесе осы жарғымен көзделген, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, өткізу және шешім
қабылдау тәртібі қолданылмайды.
6. Директорлар кеңесінің құзыры
20. Директорлар кеңесінің бірегей құзырына келесі сұрақтар кіреді:
1) қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
3) жарияланған акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегіндегі
орналасатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, оларды орналастыру тәсілі және бағасы туралы шешім
қабылдау;
4) орналастырған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды қоғам сатып алуы және сатып алу бағасы
туралы шешім қабылдау;
5) қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
7) облигацияларды және қоғамның бағалы қағаздарының туындыларын шығару ережелерін анықтау,
сонымен қатар оларды шығару туралы шешім қабылдау;
8) атқарушы органның сандық құрамын, уәкілеттер мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін
(атқарушы органның қызметін жеке өзі атқаратын тұлғаны) сайлау, сонымен қатар олардың уәкілеттерін
мерзімінен ерте тоқтату;
9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның қызметін жеке өзі атқаратын
тұлғалардың) лауазымдық жалақыларының көлемін және еңбек ақылары мен сыйақылау шарттарын
анықтау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, уәкілеттер мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін
тағайындау, сондай-ақ олардың уәкілеттерін мерзімінен ерте тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін
анықтау, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбек ақылары мен сыйақылау мөлшерін және шарттарын
анықтау;
11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның уәкілеттері мерзімін анықтау, оның уәкілеттерін мерзімінен
ерте тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақылау
шарттарын анықтау;
12) қаржы есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымға төлем көлемін анықтау, сондай-ақ қоғамның
акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің негізі болатын мүлік құнын нарықтық бағалау үшін
бағалаушыға төлем көлемін анықтау;
13) қоғамның ішкі қызметінің құжаттарын бекіту (тек қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатындағы
атқарушы орган қабылдайтын құжаттардан басқа), соның ішінде аукциондарды жүргізу шарттары мен
тәртібін және Қоғам акцияларына жазылуды реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;
14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін ашу және жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы
ережелерді бекіту;
15) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталындағы енші үлесінің) он және одан көп
пайызын қоғам сатып алуы (сатуы) туралы шешім қабылдау;
16) Заңды тұлғаның акционерлерінің (мүшелерінің) жалпы жиналысы құзырына кіретін қызметтің
сұрақтары бойынша шешім қабылдау, егер ол заңды тұлғаның акцияларының (жарғылық капиталындағы
енші үлесінің) он және одан көп пайызы қоғамның меншігінде болса;
17) қоғам міндеттерін өзінің меншік капиталы көлемінің он және одан көп пайызына тең көрсеткішке
арттыру;
18) қоғамның немесе оның қызметіне қатысты қызметтік, коммерциялық және құпиялық заңымен
қорғалатын басқа да мәліметтерді анықтау;
19) ірі мәмілелер және қоғам қызығушылық танытқан мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдау;
20) Заңмен және/немесе қоғамның жарғысымен көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының бірегей
құзырына кірмейтін, басқа сұрақтар.
Осы Жарғының 20 тармағымен анықталған сұрақтардың тізімі шешім қабылдау үшін атқарушы органға
жүктелмейді.
7. Атқарушы органның құзыры
21. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган атқарады – басқарма немесе атқарушы
органның қызметін жеке өзі атқаратын жеке тұлға (атқарушы директор).
Атқарушы орган қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер ол
мәселелер, Заңмен немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, болмаса қоғамның
жарғысымен, басқа органдардың немесе қоғамның лауазымды тұлғаларының құзырына берілмесе.
22. Атқарушы органның басшысы:
1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін жүзеге асыруды
ұйымдастырады;
2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғамды ұсыну құқығына сенімхаттар береді;
4) қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады (тек Заңмен
бекітілген жағдайлардан басқада), оларға қатысты сыйақылау шараларын және тәртіптік жазалау шараларын
қолданады, қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбек ақыларының
көлемін және еңбек ақыларына жеке үстемелерін бекітеді, тек атқарушы органның және қоғамның ішкі
аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерден басқаларға;
5) өзі болмаған кезге атқарушы органның мүшелерінің біріне өз міндеттерін атқаруды жүктейді;
6) атқарушы органның мүшелері арасында міндеттерді, уәкілеттер саласын және жауапкершіліктерді бөледі;
7) қоғамның жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімімен
анықталған басқа қызметтерді атқарады.
8. Қоғам органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі
23. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.
24. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы келесінің бастамасымен шақырылады:
1) қоғамның директорлар кеңесі;
2) қоғамның ірі акционері.
Ерікті таратылу кезінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның Тарату комиссиясы
шақырады, ұйымдастырады және жүргізеді.
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын
міндетті шақыру жағдайлары көзделуі мүмкін.
25. Акционерлердің жалпы жиналысын ұйымдастыруды және өткізуді жүзеге асыратын:
1) атқарушы орган;
2) қоғамның тіркеушісі, онымен бекітілген шартқа сәйкес;

3) директорлар кеңесі;
4) қоғамның тарату комиссиясы.
Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарды қоғам өзі
төлейді, тек Заңмен бекітілген жағдайлардан басқада.
26. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез-келген мүдделі тұлғаның қабылданған арызы негізінде,
сот шешімімен шақырылып, жүргізілуі мүмкін, егер қоғамның органдары Заңмен бекітілген акционерлердің
жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзса.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қоғамның ірі акционерінің арызы негізінде, сот шешімімен
шақырылып, өткізілуі мүмкін, егер қоғамның органдары ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс
жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаса.
27. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша дауыс беру
нәтижелері/жалғыз акционердің шешімі қоғам таңдаған немесе қалаған бұқаралық ақпарат құралдарында
жарияланады, «Президент және Халық» («Президент и Народ») және/немесе «Заң газеті» және/немесе
қоғамның cic.kz WEB-сайтында жарияланады, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актімен бекітілген
талаптарға сәйкес.
28. Қоғам қызметіне жалпы басшылықты, Заңмен және осы Жарғымен тек акционерлердің жалпы
жиналысы/жалғыз акционердің шешімі құзырына кіретін мәселелерден басқа, қоғамның директорлар кеңесі
атқарады.
29. Қоғамның жарғысына сәйкес, атқарушы органның құзырына кіретін мәселелер бойынша директорлар
кеңесі шешім қабылдауға құқықсыз, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы
келетін шешімдер қабылдауға құқықсыз.
30. Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдер «алтын акция» иесімен келісуді талап етеді, егер ол
мәселелерге қатысты «алтын акция» иесінің вето құқығы бекітілсе.
31. Директорлар кеңесі кем дегенде директорлар кеңесінің 3 (Үш) мүшесінен және оның төрағасынан
құралады, дауыс беруде олардың әрқайсысы бір дауысқа ие. Директорлар кеңесі мүшелерінің 30 % тәуелсіз
директорлар құрайды.
32. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кем дегенде
жартысын құрайды.
Дауыстар тең болған жағдайда, директорлар кеңесінің төрағасының немесе директорлар кеңесінің
отырысына басшылық еткен тұлғаның дауысы шешуші дауыс болып табылады.
33. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізуі туралы шешім қабылдауға құқылы, ол отырысқа тек
директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатысады.
34. Директорлар кеңесінің шешімдері, директорлар кеңесінің қарауына жолданған мәселелер бойынша,
сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.
35. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган - басқарма немесе атқарушы органның
(атқарушы директордың) қызметін жеке өзі атқаратын тұлға жүзеге асырады.
Атқарушы орган қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер олар
Заңмен, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және қоғамның жарғысымен қоғамның басқа
органдарының және лауазымды тұлғаларының құзырына берілмесе.
Атқарушы орган акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға
міндетті.
36. Вето құқығы қойылған мәселелерге қатысты атқарушы органның шешімдері «алтын акция» иесімен
келісілуге міндетті.
37. Акционерлер және акционер болып табылмайтын қоғамның қызметкерлері Басқарма мүшесі бола алады.
Басқарма кем дегенде 3 (Үш) мүшеден тұрады.
38. Басқарманың отырыстары қажеттілігі бойынша шақырылады, алайда жылына кем дегенде бір рет
шақырылады. Шешімдер басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады және
хаттамамен рәсімделеді. Хаттамаға аталған отырысқа қатысқан барлық басқарма мүшелері қол қояды.
39. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды және директорлар
кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
40. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін, ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.
Ол құрылған жағдайда, ішкі аудит қызметі кем дегенде 2 (Екі) мүшеден тұрады.
Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына
сайланбайды.
41. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы үшін тек директорлар
кеңесіне есепті.
9. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің үлестес тұлғалары туралы
мәліметтерді ұсыну тәртібі
42. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді, ол мәліметтерді үлестес тұлғалардың өздері немесе
қоғамның тіркеушісі ұсынады (уәкілетті орган бекіткен тәртіпте ірі акционерлер болатын тұлғаларға
қатысты).

43. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын
құпия мәлімет болып табылмайды. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды
тұлғалар, үлестес болған күннен бастап жеті күн аралығында қоғамға өз үлестес тұлғалары туралы
мәліметтерді ұсынуға міндетті.
10. Қоғам мәліметтерді ұсыну тәртібі
44. Қоғам өз акционерлерінің назарына қоғамның қызметі туралы мәліметтерді жеткізеді, егер ол
мәліметтер, Заң мен осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, акционерлердің мүдделеріне
қатысты болса.
Акционерлік қоғам мен оның акционерлері өздерінің хабарландыруларын және, Қазақстан
Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, жариялануы тиіс мәліметтерді жариялайтын бұқаралық
ақпарат құралдарын қоғам өзі таңдайды, мәліметтер қоғамның қалауымен «Президент және Халық»
(«Президент и Народ») және/немесе «Заң газеті» және/немесе Қоғамның
cic.kz. WEB-сайтында
жарияланады.
45. Акционердің талабымен қоғам оған Заңмен көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынады.
46. Акционер мәліметтерді алу үшін атқарушы органға жазбаша өтініш ұсынады. Акционердің өтініші
қоғамның кіріс құжаттары есебінің жорналында тіркелуі тиіс. Акционер өтініш білдірген күннен бастап
отыз күнтізбелік мерзім аралығында, Қоғам акционерге талап еткен мәліметтерді (құжаттардың
көшірмелерін) ұсынуға міндетті.
Ұсынылған құжаттардың көшірмелері үшін төлем мөлшерін қоғам анықтайды, алайда оның мөлшері
құжаттардан көшірме жасауға және оларды акционерге жеткізуге шыққан шығындардан аспауы шарт.
11. Қоғамның мүлкі
47. Қоғамның мүлкі келесіден құралады:
1) қоғамның акциялары төлеміне акционерлер берген мүлік;
2) өз қызметі нәтижесінде алынған табыс;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша алынған мүлік.
12. Акциялар, облигациялар.
Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары
48. Қоғам қарапайым акциялар немесе қарапайым және артықшылығы бар акциялар шығаруға құқылы.
Акциялар құжатсыз түрде шығарылады.
49. Қарапайым акция акционерге, жиналыста дауыс беруге қойылған барлық сұрақтар бойынша шешім
қабылдауда дауыс құқығымен, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді, акционерлердің
жалпы жиналысының шешімімен тиісті негізде, қоғамның таза табысы болған жағдайда, дивиденд алуға
құқық береді, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қоғам таралған
жағдайда, қоғам мүлкінің бөлігін алуға құқық береді.
Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер жыл/тоқсан/жартыжылдық (керегін сызыңыз)
қорытындысы бойынша төленеді.
50. Артықшылығы бар акциялардың иелері келесі құқықтарға ие:
дивидендтерді алуда және, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген тәртіпте
қоғам таралған жағдайда, қоғам мүлкінің бөлігін алуда қарапайым акциялар ұстайтын акционер-меншіктер
алдында үстемдік құқығына.
51. Артықшылығы бар акция акционерге қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді, тек келесі
жағдайлардан басқа:
1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылығы бар акцияларды иеленуші акционердің
құқықтарын шектейтін сұрақтарды қарауы. Ондай сұрақтар бойынша орналастырылған (сатып алынғаннан
басқа) артықшылығы бар акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екі бөлігі шектеулерге дауыс
берген жағдайда ғана, шешім қабылданды деп есептеледі;
2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы, осы Заңға сәйкес қоғам ұйымдастырылмаған нарықтағы
артықшылығы бар акцияларды сатып алуы кезінде, олардың құнын анықтау әдістемесіне (әдістемені бекіту,
егер ол әдістеме құрылтай жиналысымен бекітілмесе) өзгертулер енгізу туралы сұрағын қарастыруы;
3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта құру немесе оны тарату сұрағын қарауы;
4) артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденд төлем күні болып бекітілген күннен кейінгі үш ай
аралығында толық көлемде төленбеуі, тек заңнамамен бекітілген жағдайлардан басқада.
52. Акцияларды шығару, орналастыру және айналымға қосу шарттары мен тәртібі, сонымен қатар
қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу акцияларды шығару проспектімен бекітіледі.
53. Қоғам айналымға бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
54. Қосымша қаржы тарту мақсатында қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай, облигациялар
шығаруға құқылы.
Облигацияларды шығару, орналастыру және айналымға қосу шарттары мен тәртібі, олар бойынша сыйақы
төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаржыны жұмсау Қазақстан Республикасының
заңнамасымен және облигацияларды шығару проспектімен анықталады.

1. Общие положения
1. Настоящий Устав Акционерного Общества «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» (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.
2. 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 обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его
деятельности.
4. Акционерное Общество «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» именуемое в дальнейшем
«Общество», является юридическим лицом, созданным и осуществляющим свою деятельность на основе
Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса Республики Казахстан, Законов Республики
Казахстан «О страховой деятельности», «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг» иных
нормативных правовых актов Республики Казахстан, настоящего Устава, решений Общего собрания
акционеров/решений единственного акционера, Совета директоров и исполнительного органа Общества,
принятых в пределах их компетенции, установленной действующими нормативными правовыми актами
Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положениями об этих органах.
5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в
уставных капиталах юридических лиц.
6. 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. Наименование и место нахождения исполнительного органа общества
7. Полное наименование Общества:
1) на государственном языке: «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік коғамы;
2) на русском языке: Акционерное Общество «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс»;
3) на английском языке: «Insurance Company «Centras Insurance» Joint - Stock Company.
8. Сокращенное наименование Общества:
1) на государственном языке: «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ;
2) на русском языке: АО «СК «Сентрас Иншуранс»;
3) на английском языке: «IC «Centras Insurance» JSC.
9. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050008, город Алматы,
Алмалинский район, улица Шевченко, дом 157 «В».
Общество является крупным субъектом частного предпринимательства.
3. Права и обязанности акционеров общества
10. Акционер общества имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью
общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;
4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право
собственности на ценные бумаги;
5) предлагать общему собранию акционеров общества 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
Законом, 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;
8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные
ответы в течение тридцати 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, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций
общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;

12) требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности
общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона
«Об акционерных обществах».
11. 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.
12. Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед
акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном
гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации
общества в порядке, установленном Законом.
13. Акционер общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций,
принадлежащих данному акционеру, 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.
4. Органы общества и порядок их образования
14. Органами общества являются:
1) высший орган - общее собрание акционеров (в обществе, все голосующие акции которого принадлежат
одному акционеру, - данный акционер);
2) орган управления - совет директоров;
3) исполнительный орган - правление или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного
органа (исполнительный директор).
15. На первом общем собрании акционеров избирается совет директоров общества. Лица, избранные в
состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Казахстан и уставом общества.
Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий
совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит
избрание нового совета директоров.
Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета
директоров.
Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на
основании письменного уведомления совета директоров.
Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления
советом директоров.
В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета
директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров,
при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением
срока полномочий совета директоров в целом.
16. Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий исполнительного органа,
избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного
органа), а также досрочное прекращение их полномочий.
5. Компетенция общего собрания акционеров
17. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) 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 в случае его
принятия;
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
членам совета директоров;
10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
11) утверждение годовой финансовой отчетности;
12) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие
решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну
простую акцию общества;
13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при
наступлении случаев, предусмотренных Законом;
14) принятия решения о добровольном делистинге акций общества;
15) 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;
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 (утверждение методики, если она не была утверждена
учредительным собранием) 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, в том числе
определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом 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.
18. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17) принимаются
квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, а в обществе, созданном
в результате преобразования инвестиционного приватизационного фонда, - квалифицированным
большинством голосующих акций общества, представленных на собрании.
19. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов
от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если Законом и уставом
общества не установлено иное.
В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру (единственному
акционеру), Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания акционеров, принимаются таким единственным акционером единолично и подлежат оформлению
в письменном виде. В этом случае порядок созыва, проведения и принятия решения Общим собранием
акционеров, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или)
настоящим Уставом, не применяются.
6. Компетенция совета директоров
20. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
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 (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также
досрочное прекращение их полномочий;
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и
членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции 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, 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;
14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение
положений о них;
15) принятие решения о приобретении 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) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую
или иную охраняемую законом тайну;
19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется
заинтересованность;
20) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной
компетенции общего собрания акционеров.
Вопросы, перечень которых установлен пунктом 20 настоящего Устава, не могут быть переданы для
решения исполнительному органу.
7. Компетенция исполнительного органа
21. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - правлением или лицом,
единолично осуществляющим функции исполнительного органа (исполнительным директором).
Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не
отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к
компетенции других органов и должностных лиц общества.
22. Руководитель исполнительного органа:
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 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, и службы внутреннего аудита
общества;
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;
7) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров
и совета директоров.
8. Порядок организации деятельности органов общества
23. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.
24. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
1) совета директоров;
2) крупного акционера.
Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации,
может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.
Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва
внеочередного общего собрания акционеров.
25. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:
1) исполнительным органом;
2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
3) советом директоров;

4) ликвидационной комиссией общества.
Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за
исключением случаев, установленных Законом.
26. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда,
принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва
годового общего собрания акционеров, установленного Законом.
Внеочередное общее собрание акционеров общества может быть созвано и проведено на основании
решения суда, принятого по иску крупного акционера общества, если органы общества не исполнили его
требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
27. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров/решения единственного
акционера публикуются в средствах массовой информации путем ее опубликования, на выбор и усмотрение
Общества, в газетах «Президент және Халық» («Президент и Народ») и/или «Заң газеті» и/или ее
опубликования на WEB-сайте Общества: cic.kz, соответствующие требованиям установленным
нормативным правовым актом уполномоченного органа.
28. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и
настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров/решения единственного акционера,
осуществляется советом директоров общества.
29. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом
общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения,
противоречащие решениям общего собрания акционеров.
30. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по
вопросам, в отношении которых установлено право вето.
31. Совет директоров общества состоит из не менее 3 (Трех) членов совета директоров и его председателя,
каждый из которых при голосовании имеет один голос. 30 % членов совета директоров являются
независимыми директорами.
32. Кворум для проведения совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета
директоров.
При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на
заседании совета директоров, является решающим.
33. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут
принимать участие только члены совета директоров.
34. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам,
вынесенным на рассмотрение совета директоров.
35. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - правлением или лицом,
единолично осуществляющим функции исполнительного органа (исполнительным директором).
Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не
отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к
компетенции других органов и должностных лиц общества.
Исполнительный орган обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.
36. Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат
согласованию с владельцем «золотой акции».
37. Членами правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.
Правление состоит из не менее 3 (Трех) членов.
38. Заседания правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения
принимаются простым большинством голосов членов правления и оформляются протоколом. Протокол
подписывается всеми членами правления, участвующими в данном заседании.
39. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров и не
может быть избран председателем совета директоров.
40. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть
образована служба внутреннего аудита. В случае ее создания, служба внутреннего аудита общества состоит
из не менее 2 (Двух) членов.
Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и
исполнительного органа.
41. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним
о своей работе.
9. Порядок представления акционерами и должностными лицами
общества информации об их аффилиированных лицах
42. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими
лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в
порядке, установленном уполномоченным органом).
43. Сведения об аффилиированных лицах общества не являются 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.
10. Порядок предоставления информации Обществом
44. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую
интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом и внутренними
документами Общества.
Средства массовой информации, которые акционерное Общество и его акционеры должны использовать для
публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно
законодательным актам Республики Казахстан, на выбор и усмотрение Общества, в газетах «Президент
және Халық» («Президент и Народ») и/или «Заң газеті» и/или ее опубликования на WEB-сайте Общества:
cic.kz.
45. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов,
предусмотренных Законом.
46. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной
форме. 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.
11. Имущество общества
47. 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.
12. Акции, облигации.
Условия размещения ценных бумаг
48. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции
выпускаются в бездокументарной форме.
49. Простая акция представляет 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/квартала/полугодия
(нужное подчеркнуть).
50. Привилегированная акция общества дает ее владельцу право на:
преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов и
на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном действующим законодательством
Республики Казахстан.
51. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, за
исключением следующих случаев:
1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить
права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается
принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества
размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику
(утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости
привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с
настоящим Законом;
3) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;
4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня
истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, установленных
законодательством.
52. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым
акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.
53. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
54. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

