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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

28.11.2017

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. Определить ТОО «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, 

осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год, выбор 

которого осуществлен в соответствии с Правилами приобретения товаров, работ и услуг 

Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, 

входящими в его структуру и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов 

голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат 

Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном 

управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными 

постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 

2015 года № 237.

2. Председателю Общества (Когулов Б.Б.) в установленном порядке принять 

необходимые меры для реализации настоящего решения

3. 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. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 

желтоқсандағы № 237 қаулысымен бекітілген "Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс 

беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп 

пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік 

басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың 

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі

 қағидаларына сәйкес таңдау жүзеге асырылған Қоғамның 2017 жылға жылдық 

қаржылық есептілігін аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ретінде "BDO 

Kazakhstan" ЖШС анықталсын. 2. Қоғамның Төрағасына (Б.Б.Қоғылов)  белгіленген 

тәртіппен осы шешімнің  жүзеге асырылуына қажетті шараларды қабылдасын. 3. Осы 

шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

4 иные сведения по решению акционерного общества нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер жоқ


