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20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного 

общества 

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері 

туралы ақпарат 

1 Наименование органа 

акционерного общества, 

принявшего решение 

Единственный акционер 

Шешім қабылдаған 

акционерлік қоғам органының 

атауы  

Жалғыз акционер 

2 дата проведения общего 

собрания акционеров 

акционерного общества 

23.08.2016   

акционерлік қоғамының 

акционерлердің жалпы 

жиналысын өткізу күні 

  

3 решения, принятые общим 

собранием акционеров 

акционерного общества, с 

указанием итогов 

(результатов) голосования 

1. Приобрести следующие транспортные средства у 

официальных дилеров Hyundai в Республике Казахстан: 

- Hyundai Grandeur, 2.4 AT, Business (G185) 2WD, 2016 

г.в. – 1 шт. 

- Hyundai Sonata, 2.0 АТ, Optima, 2016 г.в. – 1 шт. 

2. Предоставить Директору АО «Кокшетауские 

минеральные воды» Максимец С.Ю. полномочия на 

подписание договора(-ов) купли-продажи 

транспортных средств, указанных в п. 1 настоящего 

решения, и иных необходимых документов от имени 

АО «Кокшетауские минеральные воды». 

3. Главному бухгалтеру АО «Кокшетауские 

минеральные воды» Амзеевой О.А. поставить на баланс 

АО «Кокшетауские минеральные воды» транспортные 

средства, указанные в п. 1 настоящего решения.  

4. Полякову Петру Васильевичу поставить на учет в 

органах ОРЭР УДП ДВД Акмолинской области 

транспортные средства, указанные в п. 1 настоящего 

решения. 

акционерлік қоғамның 

акционерлерінің жалпы 

жиналысы қабылдаған 

шешімдер, дауыс берудің 

(нәтижелердің) қорытындысын 

көрсетумен  

1. Қазақстан Республикасының Hyundai ресми 

дилерінен келесі авто-көлік құралдары сатып алынсын: 

- Hyundai Grandeur, 2.4 AT, Business (G185) 2WD, 2016 

ж.ш. – 1 дана. 

- Hyundai Sonata, 2.0 АТ, Optima, 2016 ж.ш. – 1 дана. 

2. Осы шешімнің 1 т. көрсетілген авто-көлік 

құралдарын сату-сатып алу келісім-шарттары мен басқа 

керек құжаттарға "Көкшетау минералды сулары" АҚ 

атынан қол қою өкілеттілігі "Көкшетау минералды 

сулары" АҚ Директоры С.Ю. Максимецке берілсін. 

3. "Көкшетау минералды сулары" АҚ Бас бухгалтері 

О.А. Амзеева осы шешімнің 1 т. көрсетілген көлік 

құралдарын "Көкшетау минералды сулары" АҚ 

балансына есепке алсын.  

4. Петр Васильевич Поляков осы шешімнің 1 т. 

көрсетілген көлік құралдарын   Ақмола облысы ЖПБ 

ОРЭР органдарында есебке қойсын. 



4 иные сведения по решению 

акционерного общества 

нет 

акционерлік қоғамының 

шешімі бойынша өзге 

мәліметтер 

жоқ 

 


