


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы 

Басқармасының 2021 жылғы 18 маусымдағы № 16 шешімімен бекітілген  

Qazinnovations» Инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ 

акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар 

 

 

72-тармақтың 24) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«24) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарын 

(Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне 

жатқызылған мәселелерді қоспағанда), сондай-ақ тәуекелдерді басқару 

жөніндегі есептерді бекіту;». 

72-тармақ мынадай редакциядағы 35) тармақшамен толықтырылсын:  

«35) Қоғамның комплаенс-офицерін тағайындау, өкілеттік мерзімін 

белгілеу, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, еңбекақысы мен сыйақы 

шарттарын анықтау, Қоғамның комплаенс-офицердің қызметін бағалау, 

Қоғамның комплаенс-офицері туралы ережесін, комплаенс мәселелері бойынша 

комплаенс-офицермен әзірленген Қоғамның есептері, жоспарлары мен ішкі 

құжаттарын бекіту;». 

80-тармақта: 

7-бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:   

«Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған 

бюллетеньдерді жіберу кезінде корпоративтік хатшы олардың дұрыс және 

біркелкі құрылғанын өз қолтаңбасымен, оның ішінде электрондық - цифрлық 

қолтаңбамен куәландырады.»; 

8-бөлігінде «хабарламалар» деген сөз «пікірлер» деген сөзбен 

ауыстырылсын. 

81-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«81. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына 

бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), 

конференцбайланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон кеңесі» 

режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс 

құралдарын пайдалана отырып қатыса алады. Директорлар кеңесінің осындай 

отырыстарда қабылданған шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі 

туралы ережемен айқындалады. 

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасын немесе 

Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысын оның Директорлар кеңесінің 

отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті. 
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Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша пікірлер арқылы 

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс 

беруге құқылы. 

Бұл ретте күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша пікір:  

1) жасалған күні;  

2) Директорлар кеңесі мүшесінің пікірін білдіретін күн тәртібі;  

3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша айқын ұстанымы;  

4) қолы;  

5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне қатысты 

өзге де мәліметтер.  

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша 

пікір кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі 

және күн тәртібі бойынша жазбаша пікір жіберу арқылы Директорлар кеңесінің 

осы мүшесінің дауыс беруі туралы жазба жасалатын отырыс хаттамасына 

тігіледі. 

Күн тәртібі бойынша жазбаша пікірді Директорлар кеңесінің мүшесі 

Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Директорлар кеңесінің 

төрағасына немесе корпоративтік хатшыға ұсынуы тиіс.  

Егер күн тәртібі бойынша бұрын жазбаша пікір берген Директорлар 

кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру пайдаланылатын кеңес отырысына қатысу 

және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.». 

 

 

Qazinnovations» Инновацияларды  

дамыту жөніндегі ұлттық  

агенттігі» АҚ 

Басқармасының төрағасы                                                   К. Акатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнение в Устав 

акционерного общества «Национальное агентство по развитию 

 инноваций «QazInnovations», утвержденный решением Правления 

акционерного общества «Национальный инфокоммуникационный 

холдинг «Зерде» от 18 июня 2021 года №16 

 

 

Подпункт 24) пункта 72 изложить в следующей редакции: 

«24) Утверждение внутренних документов Общества по управлению 

рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами 

Общества к компетенции других органов Общества), а также отчетов об 

управлении рисками;». 

Пункт 72 дополнить подпунктом 35) следующего содержания: 

«35) Назначение, определение срока полномочий, досрочное 

прекращение полномочий, определение размера должностного оклада и 

условий вознаграждения комплаенс-офицера Общества, оценка деятельности 

комплаенс-офицера Общества, утверждение положения о комплаенс-офицере 

Общества, отчетов, планов и внутренних документов Общества, разработанных 

комплаенс-офицером по вопросам комплаенс;». 

В пункте 80: 

часть 7 изложить в следующей редакции:   

«При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета 

директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и 

единообразное составление своей подписью, в том числе электронно-цифровой 

подписью.»; 

в части 8 слово «сообщения» заменить словом «мнения». 

Пункт 81 изложить в следующей редакции: 

«81. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета 

директоров посредством видеоконференцсвязи (интерактивной 

аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов 

Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с 

использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета 

директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете 

директоров. 

Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета 

директоров или корпоративного секретаря о невозможности его участия в 

заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета 

Утверждены  

решением Правления 

АО «Национальный  

инфокоммуникационный  

холдинг «Зерде» 

от «__» _________2022 года №__ 



 

 

директоров вправе посредством письменного мнения проголосовать по 

вопросам повестки дня заседания Совета директоров. 

При этом такое письменное мнение по повестке дня должно содержать: 

1) дату составления; 

2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров; 

3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня; 

4) подпись; 

5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена 

Совета директоров. 

Представленное членом Совета директоров письменное мнение по 

повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и 

подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании 

данного члена Совета директоров посредством направления письменного 

мнения по повестке дня. 

Письменное мнение по повестке дня должно быть представлено членом 

Совета директоров председателю Совета директоров или корпоративному 

секретарю до проведения заседания Совета директоров. 

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное мнение 

по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета 

директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное 

мнение не учитывается.». 

 

 

Председатель Правления 

АО «Национальное агентство 

по развитию инноваций 

«QazInnovations»                                                                     К. Акатов                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


