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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 

27.08.2015   

акционерлік қоғамының акционерлердің 

жалпы жиналысын өткізу күні 

  

  время проведения 

общего собрания 

акционеров 

акционерного общества 

/ акционерлік қоғамның 

акционерлердің жалпы 

жиналысының өткізу 

уақыты / time of the 

general meeting of 

shareholders of the joint 

stock company 

с / 

басталу / 

from 

(HH:MM) 

  Пример / мысал / 

example: 09:00, 

14:30 

по / 

аяқталу / 

to 

(HH:MM) 

  

место проведения общего собрания 

акционеров акционерного общества 

  

акционерлік қоғамының акционерлерінің 

жалпы жиналысының өткізу орны 

  

2 вопросы, включенные в повестку дня 

общего собрания акционеров 

акционерного общества 

  

акционерлік қоғамның акционерлерінің 

жалпы жиналысының күн тәртібіне 

енгізілген мәселелер 

  

3 решения, принятые общим собранием 

акционеров акционерного общества, с 

указанием итогов (результатов) 

голосования 

1) Уточнить адрес местонахождения 

АО «Кокшетауминводы» с 020000, 

РК, Акмолинская область, г. 

Кокшетау, Северная промышленная 

зона, а/я 926 – на 020006, РК, 

Акмолинская область, г. Кокшетау, 

п.з. Северная, проезд 11, участок 

54/1. 

2) Утвердить Устав АО 

«Кокшетауминводы» в новой 

редакции. 



3) Зарегистрировать Устав АО 

«Кокшетауминводы» в новой 

редакции в органах юстиции 

Акмолинской области путем подачи 

соответствующего заявления. 

4) Делегировать Президенту АО 

«Кокшетауминводы» Игонину 

Владимиру Александровичу 

полномочия на подписание и подачу 

заявления в органы юстиции 

Акмолинской области с правом 

передоверия. 

акционерлік қоғамның акционерлерінің 

жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, 

дауыс берудің (нәтижелердің) 

қорытындысын көрсетумен  

1) «Кокшетауминводы» АҚ-ның 

орналасқан мекен-жайы 020000, ҚР, 

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, 

Солтүстік өнеркәсіптік аймақ, а/ж 

926-дан 020006, ҚР, Ақмола облысы, 

Көкшетау қаласы, Солтүстік ө.а., 11 

қысқа жол, 54/1 бөлімшесіне 

нақтылансын.   

2) «Кокшетауминводы» АҚ-ның 

Жарғысы жаңа редакцияда 

бекітілсін.  

3) Сәйкес өтінім беру арқылы 

«Кокшетауминводы» АҚ-ның жаңа 

редакциядағы Жарғысы Ақмол 

облысының әділет органдарында 

тіркелсін.  

4) «Көкшетауминводы» АҚ-ның 

Президенті Игонин Владимир 

Александровичке қайта сеніп 

тапсыру құқығымен Ақмола 

облысының әділет органдарына 

өтінім тапсыру және қол қою 

өкілеттігі берілсін.  

4 иные сведения по решению 

акционерного общества 

нет 

акционерлік қоғамының шешімі 

бойынша өзге мәліметтер 

жоқ 

 


