
 
«Қазақмыс» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам), 

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысынды қабылданған шешімдер туралы келесі 

ақпаратты жолдайды : 

1) акционерлік қоғам 

акционерлерінің жалпы 

жиналысының өту күні, 

уақыты және орны: 

Акционерлердің кезектен тыс жиналысын өткізбей, 

сырттай дауыс беру үшін дауыс санын есептеудің 

белгіленген күні: 2018 жылғы 10 ақпан. 

Акционерлердің кезектен тыс жиналысын өткізбей, 

сырттай дауыс беру үшін дауыс санын есептеудің 

нақты күні: 2018 жылғы 07 ақпан. 

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер мына 

мекенжай бойынша ұсынылған: A25D9D1, Алматы 

қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 38-үй, 7-қабат, А-

блогы.  

2) акционерлік қоғам 

акционерлерінің жалпы 

жиналысының күн тәртібіне 

енгізілген мәселелер:  

1. «Қазақмыс» СК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 

жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 

2. «Қазақмыс» СК» АҚ-ның қазіргі Директорлар кеңесі 

мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы. 

3) дауыс беру нәтижелері 

көрсетілген, акционерлік 

қоғам акционерлерінің 

жалпы жиналысы 

қабылдаған шешімдер: 

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша  

ШЕШІЛДІ:  

«Қазақмыс» СК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 

25 желтоқсан шешімімен жасалған № 123 хаттама 

редакциясындағы «Қазақмыс» СК» АҚ акционерлерінің 

кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 

Дауыс беру нәтижелері:  

«Дауыс бергендер» – 425 000.  

«Қарсы болғандар» - жоқ.  

«Қалыс қалғандар» - жоқ. 

Бірауыздан қабылданды. 

 

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша   

ШЕШІЛДІ:  

«Қазақмыс» СК» АҚ-ның қазіргі Директорлар кеңесі 

мүшелерінің өкілеттік мерзімін 5 (бес) жылға анықтау. 

Дауыс беру нәтижелері:  

«Дауыс бергендер» – 425 000.  

«Қарсы болғандар» - жоқ.  

«Қалыс қалғандар» - жоқ. 

Бірауыздан қабылданды. 

4) акционерлік қоғамның 

шешімі бойынша өзге де 

мәліметтер: 

 - 

 

Акционерное общество «Страховая компания «Казахмыс» (далее - Общество) 

сообщает следующую информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров 

Общества: 

1) дата, время и место 

проведения общего собрания 

акционеров акционерного 

общества: 

Назначенная дата подсчета голосов для заочного 

голосования без проведения заседания внеочередного 

общего собрания акционеров: 10 февраля 2018 года. 

Фактическая дата подсчета голосов для заочного 

голосования без проведения заседания внеочередного 

общего собрания акционеров: 07 февраля 2018 года. 



Бюллетени для заочного голосования предоставлены 

по адресу: A25D9D1, город Алматы, Медеуский район, 

проспект Достык, дом 38, 7 этаж, Блок А.  

2) вопросы, включенные в 

повестку дня общего 

собрания акционеров 

акционерного общества: 

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего 

собрания акционеров АО «СК «Казахмыс». 

2. Об определении срока полномочий действующего 

состава Совета директоров АО «СК «Казахмыс». 

3) решения, принятые общим 

собранием акционеров 

акционерного общества, с 

указанием итогов 

(результатов) голосования: 

По первому вопросу повестки дня  

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания 

акционеров АО «СК «Казахмыс» в редакции, 

сформированной решением Совета директоров АО «СК 

«Казахмыс» от 25 декабря 2017 года, протокол № 123. 

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет. 

Принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня   

РЕШИЛИ:  

Определить срок полномочий действующего состава 

Совета директоров АО «СК «Казахмыс» 5 (пять) лет.  

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет. 

Принято единогласно. 

4) иные сведения по 

решению акционерного 

общества: 

 - 

 

 
 


