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1 2 3 4 
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 

27.07.2016   

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)

не применимо/ 
қолданылатын 
емес 

 

по / 
аяқталу / 
to 
(HH:MM)

не применимо/ 
қолданылатын 
емес 

место проведения общего 
собрания акционеров 
акционерного общества 

 не применимо 

акционерлік қоғамының 
акционерлерінің жалпы 
жиналысының өткізу орны 

 қолданылатын емес 

2 вопросы, включенные в повестку 
дня общего собрания акционеров 
акционерного общества 

 не применимо 

акционерлік қоғамның 
акционерлерінің жалпы 
жиналысының күн тәртібіне 
енгізілген мәселелер 

 қолданылатын емес 



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

1. Утвердить Положение о Совете 
директоров акционерного общества 
«Кокшетауские минеральные воды» в 
соответствии с приложением 1 к настоящему 
протоколу. 
2. Определить, что Положение о Совете 
директоров акционерного общества 
«Кокшетауские минеральные воды» 
вступает в силу с даты настоящего решения.
3. Утвердить Устав акционерного общества 
«Кокшетауские минеральные воды» в новой 
редакции в соответствии с приложением 2 к 
настоящему протоколу.
4. Президенту акционерного общества 
«Кокшетауские минеральные воды» в 
установленном порядке обеспечить 
регистрацию Устава общества в новой 
редакции в органах юстиции в 
установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке. 

акционерлік қоғамның 
акционерлерінің жалпы жиналысы 
қабылдаған шешімдер, дауыс 
берудің (нәтижелердің) 
қорытындысын көрсетумен  

1. Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес 
"Көкшетау минералды сулары" акционерлік 
қоғамының директорлар Кеңесі туралы 
Ереже бекітілсін.
2.  "Көкшетау минералды сулары" 
акционерлік қоғамының директорлар Кеңесі 
туралы Ережесіне қол қойған күннен күшіне 
енеді деп анықталсын.
3. Осы хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес 
"Көкшетау минералды сулары" акционерлік 
қоғамының Жарғысы жаңа редакцияда 
бекітілсін. 
4. "Көкшетау минералды сулары" 
акционерлік қоғамының Президенті 
Қазақстан Республикасы заңнамасымен 
бекітілген тәртіпте әділет органдарында 
қоғамның жаңа редакциядағы Жарғысын 
тіркеуді қамтамасыз етсін. 

4 иные сведения по решению 
акционерного общества 

нет 

акционерлік қоғамының шешімі 
бойынша өзге мәліметтер 

жоқ 

 


