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"Қазақстан қор биржасы" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 

шешімімен бекітілген (2015 жылдың 15 мамырындағы № 26 хаттамасы) 

"Қазақстан қор биржасы"акционерлерлік қоғамының жарғысына енгізілген 

№  4 Ө З Г Е Р Т У Л Е Р  М Е Н  Т О Л Ы Қ Т Ы Р У Л А Р  

 

1. 15 бабының 6 тармағында: 

 1) 4) тармақшада "." (нүкте) тыныс белгісі ";" (үтірлі нүкте) тыныс белгісіне 
ауыстырылсын; 

 2) келесі мазмұндағы 5) тармақшасымен толықтырылсын: 

  "5) Биржаның акционерлері акцияонерлердің жалпы жиналысының көзбе-көз 
өткізілетін отырысына, Биржаның техникалық мүмкіндіктері бар болған жағдайда, 
байланыс құралдарын қолданумен сырттай қатысуға құқылы.". 

2. 21 бапта: 

 1) 1 тармақ келесідей редакцияда мазмұндалсын: 

  "1. Биржа өз қызметі туралы ақпаратты, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген, көлемде және тәртіпте келесі бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялайды: 

   1) қаржылық есеп берушілік депозитарийінің интернет-ресурсында; 

   2) Биржаның www.kase.kz. интернет-ресурсында."; 

 2) 2 тармақ келесідей редакцияда мазмұндалсын: 

  "2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ескертпені Биржа, осы баптың 1 
тармағында анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде, қазақ және орыс 
тілдерінде жариялайды."; 

 3) 3 тармақта "www.kase.kz интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген мерзімдерде жарияланып, жарияланғаннан кейін осы 
ресурсқа жүгінушілер үшін кемінде 15 кү бойы қолжетімді болуы тиіс" таңбалары "осы 
баптың 1 тармағында анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде жариялануы тиіс" 
таңбаларымен ауыстырылсын; 

 4) 3 тармақта "www.kase.kz интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген мерзімдерде жариялануы тиіс" таңбалары "осы баптың 
1 тармағында анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде жариялануы тиіс" 
таңбаларымен ауыстырылсын; 

 5) 5 тармақта "www.kase.kz интернет-ресурсында" таңбалары "осы баптың 1 тармағында 
анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында" таңбаларымен ауыстырылсын. 
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