
 

 Настоящим акционерное общество "Страховая компания "Казахмыс" (далее - Общество) 

сообщает следующую информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров 

Общества: 

 

 

 

1) акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және 

орны: 100008, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Ленин көшесі, 12 үй, 2 қабат, кнференц-

зал 

2) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген 

мәселелер:  

1. «Қазақмыс» СК» АҚ 2015 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 

2. «Қазақмыс» СК» АҚ өткен қаржылық жылдағы таза пайданы бөлудің тәртібі мен 

«Қазақмыс» СК» АҚ бір жай акциясына төленетін дивиденд көлемін белгілеу. 

3. Акционерлердің «Қазақмыс» СК» АҚ әрекеттеріне қатысты, лауазымды тұлғалардың іс-

қимылдарына қатысты арыз шағымдарды қарау мәселесі және қаралған мәселелердің 

қорытындысы. 

4. «Қазақмыс» СК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақының 

көлемі мен құрамына қатысты мәселелерді қарау.  

5. «Қазақмыс» СК» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылдың қорытындысы бойынша есебін 

тыңдау. 

3) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс 

берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:  

«Қазақмыс» СК» АҚ 2015 жылғы жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 

Дауыс берудің нәтижесі:  

«Қолдап дауыс бергендер» – 425 000.  

«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ.  

«Қалыс қалғандар» - жоқ. 

Бірауыздан қабылданды. 

 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша  

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:  

«Қазақмыс» СК» АҚ өткен қаржылық жылдағы таза пайданы бөлудің төмендегі тәртібі 

бекітілсін: 

1) 2015 жылдың қорытындысы бойынша жай акцияларға дивиденд төленбесін; 

2) 2015 жылдың таза пайдасы бөлінбеген пайдаға қосылсын. 

Дауыс берудің нәтижесі:  

«Қолдап дауыс бергендер» – 425 000.  

«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ.  

«Қалыс қалғандар» - жоқ. 

Бірауыздан қабылданды. 

 

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша  

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:   



Акционерлер тарапынан 2015 жылы «Қазақмыс» СК» АҚ әрекеттеріне және лауазымды 

тұлғалардың іс-қимылдарына арыз-талаптардың болмағандығы назарға алынсын. 

Дауыс берудің нәтижесі:  

«Қолдап дауыс бергендер» – 425 000.  

«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ.  

«Қалыс қалғандар» - жоқ. 

Бірауыздан қабылданды. 

 

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша  

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:  

«Қазақмыс» СК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2015 жылға төленетін 

сыйақының көлемі мен құрамына қатысты мәліметтер назарға алынсын.  

Дауыс берудің нәтижесі:  

«Қолдап дауыс бергендер» – 425 000.  

«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ.  

«Қалыс қалғандар» - жоқ. 

Бірауыздан қабылданды. 

 

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша  

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:  

1. «Қазақмыс» СК» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы атқарылған жұмыстың есебін 

назарға алу. 

2. «Қазақмыс» СК» АҚ Директорлар кеңесінің, сондай-ақ, Директорлар кеңесі мүшелерінің 

2015 жылы атқарған жұмысы жағымды деп бағалансын.  

Дауыс берудің нәтижесі:  

«Қолдап дауыс бергендер» – 425 000.  

«Қарсы дауыс бергендер» - жоқ.  

«Қалыс қалғандар» - жоқ. 

Бірауыздан қабылданды. 

 

______________________________________          __________________________________ 

 

 

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2016 года, 10-00 часов 

местного времени, 100008, Карагандинская область, город Караганда, ул. Ленина, 12, 2 этаж, 

конференц-зал;  

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:  

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс» за 2015 год. 

2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за истекший 

финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СК 

«Казахмыс». 

3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СК «Казахмыс» и 

его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 

4. О рассмотрении вопроса о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и 

Правления АО «СК «Казахмыс».  

5. О рассмотрении Отчета Совета директоров АО «СК «Казахмыс» по итогам деятельности 

за 2015 год. 

3) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) 

голосования:  

По первому вопросу повестки дня  

РЕШИЛИ:  

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Казахмыс» за 2015 год. 

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  



«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет. 

Принято единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня   
РЕШИЛИ:  

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за 2015 

год: 
1) дивиденды по простым акциям по итогам 2015 года не выплачивать; 

2) чистый доход за 2015 год направить на нераспределенную прибыль. 

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет. 

Принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня  

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «СК 

«Казахмыс» и его должностных лиц за 2015 год. 
Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет. 

Принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета 

директоров и Правления АО «СК «Казахмыс» за 2015 год.  

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет. 

Принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению Отчет Совета директоров АО «СК «Казахмыс» по итогам 

деятельности за 2015 год. 

2. Признать работу Совета директоров АО «СК «Казахмыс», а также исполнение функций 

членами Совета директоров АО «СК «Казахмыс» по итогам 2015 года положительными.  

Итоги голосования:  

«За» – 425 000.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет. 

Принято единогласно. 
 

 

 


