
Настоящим акционерное общество "Страховая компания "Казахмыс" (далее - Общество) 
сообщает следующую информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров 
Общества: 
Текст (каз)  
1) акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және 
орны: 29 мамыр 2017 жылы,11-00 сағат жергілікті уақытта, Қарағанды қаласы, Гоголь 
көшесі, 31 үй. 
2) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген 
мәселелер:  

1. «Қазақмыс» СК» АҚ 2016 ж. жылдық қаржылық есебін бекіту. 
2. «Қазақмыс» СК» АҚ өткен қаржылық жылдағы «Қазақмыс» СК» АҚ бір жай акцияға 

шаққандағы дивиденд көлеміндегі таза пайдасын бөлу тәртібін анықтау.  
3. «Қазақмыс» СК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының қызметіне қатысты 

акционерлер тарапынан айтылған ойларын қарау және қараудың қорытындысы.  
4. «Қазақмыс» СК» АҚ Басқармасы және Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін 

сыйақы құрамы және мөлшері мәселесін қарау.  
5. «Қазақмыс» СК» АҚ 2016 ж. қызметінің қорытындысы бойынша Директорлар 

кеңесінің есебін қарау. 
6. 2016 жылдағы Пайда және шығындар (соның ішінде өткен жылдардағы өткен 

кезеңмен салыстырғанда және қызметтің жоспарланған көрсеткіштерін қоса алғанда) 
туралы есепті қарау.  

7. 2016 жылдағы инвестиция туралы есепті (қаржылық құралдарды түріне қарай 
топтастырып, баланстық және нарықтық құнын, пайда әкелу, сатып алу мен сатудың 
жалпы сомасын қоса алғанда) қарау. 

8. 01.01.2017ж. жағдай бойынша Активтер мен міндеттемелер көлемін салыстыру туралы 
есепті қарау.  

9. 01.01.2017ж. жағдай бойынша Тәуекелдер картасын талдауды қарау  
10. 01.01.2017ж. жағдай бойынша Өзіндік капиталға деген ағымдағы және болжалды 

сұранысқа деген қысқаша талдауды қарау.  
11. Жаңа редакциядағы Жарғыны бекіту. 
12. Жаңа редакциядағы Корпоративтік басқару кодексін бекіту. 

 
3) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс 
берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен 
 
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:  
«Қазақмыс» СК» АҚ 2016 ж. жылдық қаржылық есебі бекітілсін.  
Дауыс беру қорытындысы:  
«Қолдаймын» – 425 000 
«Қарсымын» - жоқ  
«Қалыс қалғандар» - жоқ  
Бір ауыздан қабылданды. 
 
Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша   
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:   
«Қазақмыс» СК» АҚ 2016 ж. таза пайдасын бөлудің төмендегі тәртібі бекітілсін: 
1) 2016 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін; 
2) 2016 жылдың таза пайдасы бөлінбеген табыс есебіне аударылсын.  
Дауыс беру қорытындысы:  



«Қолдаймын» – 425 000 
«Қарсымын» - жоқ  
«Қалыс қалғандар» - жоқ  
Бір ауыздан қабылданды. 
 
Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша   
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:   
2016 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақмыс» СК» АҚ және оның лауазымды 
тұлғаларының қызметіне қатысты акционерлерлер тарапынан айтылған ойлар болмағандығы 
туралы мәлімет назарға алынсын.  
Дауыс беру қорытындысы:  
«Қолдаймын» – 425 000 
«Қарсымын» - жоқ  
«Қалыс қалғандар» - жоқ  
Бір ауыздан қабылданды. 
 
Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша   
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 
2016 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақмыс» СК» АҚ Басқармасы және Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы құрамы және мөлшері туралы мәлімет назарға 
алынсын.  
Дауыс беру қорытындысы:  
«Қолдаймын» – 425 000 
«Қарсымын» - жоқ  
«Қалыс қалғандар» - жоқ  
Бір ауыздан қабылданды. 
 
Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша   
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 
1. «Қазақмыс» СК» АҚ 2016 ж. қызметінің қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің 
есебі назарға алынсын. 
2. «Қазақмыс» СК» АҚ Директорлар кеңесінің және «Қазақмыс» СК» АҚ Директорлар кеңесі 
мүшелерінің 2016 ж. атқарған жұмыстары жағымды деп танылсын. 
Дауыс беру қорытындысы:  
«Қолдаймын» – 425 000 
«Қарсымын» - жоқ  
«Қалыс қалғандар» - жоқ  
Бір ауыздан қабылданды. 
 
Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша   
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 
2016 жылдағы Пайда және шығындар (соның ішінде өткен жылдардағы өткен кезеңмен 
салыстырғанда және қызметтің жоспарланған көрсеткіштерін қоса алғанда) туралы есеп 
назарға алынсын. 
Дауыс беру қорытындысы:  
«Қолдаймын» – 425 000 
«Қарсымын» - жоқ  
«Қалыс қалғандар» - жоқ  
Бір ауыздан қабылданды. 
 



Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша   
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 
2016 жылдағы Инвестиция туралы есеп (қаржылық құралдарды түріне қарай топтастырып, 
баланстық және нарықтық құнын, пайда әкелу, сатып алу мен сатудың жалпы сомасын қоса 
алғанда) назарға алынсын. 
Дауыс беру қорытындысы:  
«Қолдаймын» – 425 000 
«Қарсымын» - жоқ  
«Қалыс қалғандар» - жоқ  
Бір ауыздан қабылданды. 
 
Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша   
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 
 
01.01.2017ж. жағдай бойынша Активтер мен міндеттемелер көлемін салыстыру туралы есеп 
назарға алынсын. 
Дауыс беру қорытындысы:  
«Қолдаймын» – 425 000 
«Қарсымын» - жоқ  
«Қалыс қалғандар» - жоқ  
Бір ауыздан қабылданды. 
 
Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша   
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 
01.01.2017ж. жағдай бойынша Тәуекелдер картасын талдау назарға алынсын. 
Дауыс беру қорытындысы:  
«Қолдаймын» – 425 000 
«Қарсымын» - жоқ  
«Қалыс қалғандар» - жоқ  
Бір ауыздан қабылданды. 
 
Күн тәртібіндегі оныншы мәселе бойынша   
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 
01.01.2017ж. жағдай бойынша Өзіндік капиталға деген ағымдағы және болжалды сұранысқа 
деген қысқаша талдау назарға алынсын. 
Дауыс беру қорытындысы:  
«Қолдаймын» – 425 000 
«Қарсымын» - жоқ  
«Қалыс қалғандар» - жоқ  
Бір ауыздан қабылданды. 
 
Күн тәртібіндегі он бірінші мәселе бойынша   
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:  
1. «Қазақмыс» СК» АҚ жаңа редакциядағы Жарғысы бекітілсін. 
2. «Қазақмыс» СК» АҚ 28.03.2006 ж. акционердің шешімімен бекітілген Жарғысы және оған 
жасалған барлық өзгертулер мен (немесе) толықтырулардың күші жойылған деп танылсын. 
3. «Қазақмыс» СК» АҚ Жарғысына қол қоюға уәкілеттілік, сондай-ақ, осындай уәкілеттілікке 
байланысты кез келген басқа құжаттарға қол қою мен кез келген басқа әрекеттер жасауға, 
сенімхат негізінде осындай уәкілеттілікті басқа бір тұлғаға беру құқығы «Қазақмыс» СК» АҚ 
Басқарма төрайымы Касымова Амина Социаловнаға берілсін. 



Дауыс беру қорытындысы:  
«Қолдаймын» – 425 000 
«Қарсымын» - жоқ  
«Қалыс қалғандар» - жоқ  
Бір ауыздан қабылданды. 
 
Күн тәртібіндегі он екінші мәселе бойынша   
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:  
1. Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін 
2. «Қазақмыс» СК» АҚ 20.02.2013ж. Акционерлердің жалпы жиналысында № 1 хаттамаға 
сәйкес бекітілген Корпоративтік басқару кодексі және «Қазақмыс» СК» АҚ Корпоративтік 
басқару кодексіне 08.02.2016 ж., № 5 хаттамаға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының 
шешімімен бекітілген Өзгертулердің күші жойылған деп танылсын.  
Дауыс беру қорытындысы:  
«Қолдаймын» – 425 000 
«Қарсымын» - жоқ  
«Қалыс қалғандар» - жоқ  
Бір ауыздан қабылданды. 
  
Текст (рус) 1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2017 
года, 11-00 часов местного времени, город Караганда, район имени Казыбек би, улица 
Гоголя, д.31;  
 
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:  

13. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс» за 2016 год. 
14. 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».  

15. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СК «Казахмыс» 
и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.  

16. О рассмотрении вопроса о размере и составе вознаграждения членов Совета 
директоров и Правления АО «СК «Казахмыс».  

17. О рассмотрении Отчета Совета директоров АО «СК «Казахмыс» по итогам 
деятельности за 2016 год. 

18. О рассмотрении Отчета о прибылях и убытках (в том числе в сравнении с 
предыдущим периодом прошлых лет и запланированные показатели деятельности) за 
2016 год.  

19. О рассмотрении Отчета об инвестициях (с группировкой финансовых инструментов 
по видам, с указанием балансовой и рыночной стоимости, доходности, общей суммы 
покупок и продаж) за 2016 год. 

20. О рассмотрении Отчета о сравнении объема активов и обязательств по состоянию на 
01.01.2017г.  

21. О рассмотрении Анализа карты риска по состоянию на 01.01.2017г.  
22. О рассмотрении Краткого анализа текущих и прогнозируемых потребностей в 

собственном капитале по состоянию на 01.01.2017г.  
23. Об утверждении Устава в новой редакции. 
24. Об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции 

 
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 2016 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 2016 
год: 
1) дивиденды по простым акциям по итогам 2016 года не выплачивать; 
2) чистый доход за 2016 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 2016 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 2016 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 2016 год. 
2. Признать работу Совета директоров АО «СК «Казахмыс», а также исполнение функций 
членами Совета директоров АО «СК «Казахмыс» по итогам 2016 года положительными. 
Итоги голосования:  
«За» – 425 000.  
«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.  



Принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня 
РЕШИЛИ:  
Принять к сведению Отчет о прибылях и убытках (в том числе в сравнении с предыдущим 
периодом прошлых лет и запланированные показатели деятельности) за 2016 год. 
Итоги голосования:  
«За» – 425 000.  
«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.  
Принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня 
РЕШИЛИ:  
Принять к сведению Отчет об инвестициях (с группировкой финансовых инструментов по 
видам, с указанием балансовой и рыночной стоимости, доходности, общей суммы покупок и 
продаж) за 2016 год. 
Итоги голосования:  
«За» – 425 000.  
«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.  
Принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня 
РЕШИЛИ:  
Принять к сведению Отчет о сравнении объема активов и обязательств по состоянию на 
01.01.2017г. 
Итоги голосования:  
«За» – 425 000.  
«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.  
Принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня 
РЕШИЛИ:  
Принять к сведению Анализ карты риска по состоянию на 01.01.2017г. 
Итоги голосования:  
«За» – 425 000.  
«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.  
Принято единогласно. 
 
По десятому вопросу повестки дня 
РЕШИЛИ:  
Принять к сведению Краткий анализ текущих и прогнозируемых потребностей в собственном 
капитале по состоянию на 01.01.2017г. 
Итоги голосования:  
«За» – 425 000.  
«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.  



Принято единогласно. 
 
По одиннадцатому вопросу повестки дня 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Устав АО «СК «Казахмыс» в новой редакции. 
2. Признать утратившим силу Устав АО «СК «Казахмыс», утвержденный решением 
акционера от 28.03.2006 года и все изменения и (или) дополнения к нему. 
3. Предоставить полномочия по подписанию Устава АО «СК «Казахмыс» председателю 
Правления АО «СК «Казахмыс» Касымовой Амине Социаловне, а также по осуществлению 
любых иных действий и подписанию любых иных документов, связанных с данным 
полномочием, с правом передачи данных полномочий на основании доверенности. 
Итоги голосования:  
«За» – 425 000.  
«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.  
Принято единогласно. 
 
По двенадцатому вопросу повестки дня 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Кодекс корпоративного управления в новой редакции 
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «СК «Казахмыс», 
утвержденный решением общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» от 20.02.2013 
года, протокол № 1, и Изменения в Кодекс корпоративного управления АО «СК «Казахмыс», 
утвержденные решением общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс» от 08.02.2016 
года, протокол № 5. 
Итоги голосования:  
«За» – 425 000.  
«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.  
Принято единогласно. 
 


