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«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» 
Коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар 
кеңесі келесі Басқарма мүшелерінің бос лауазымдарына 
конкурс жариялайды: Басқарма Төрағасы – Ректордың 
орынбасары; Тəрбие жұмысы жəне əлеуметтік мəселелер 
жөніндегі Басқарма мүшесі. «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік 
Қазақстан университеті» Коммерциялық емес акционерлік 
қоғамының мекенжайы: Петропавл қаласы, Пушкин к-сі, 86.

Қызметтің негізгі мəні жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, тех-
никалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі жəне қосымша білім 
беру саласында білім беру қызметтерін ұсыну болып табылады.

Қызметтің мақсаты ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтар, 
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны қалып-
тастыруға, дамытуға жəне кəсіби қалыптастыруға бағытталған 
сапалы білім алу, білім беру жəне оқыту үшін, сондай-ақ ғылыми 
əлеуетті дамыту жəне əзірлемелерді коммерцияландыру үшін 
қажетті жағдайлар жасау болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Жоғары 
жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім; білім беру ұйымдарында 
жəне (немесе) тиісті салалардағы уəкілетті органдарда басшылық 
лауазымдарда жұмыс өтілі кемінде 3 жыл. 

Конкурсқа қатысуға төмендегі тұлғалар жіберілмейді:
1) жиырма бес жастан кіші;
2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;
3) өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
4) медициналық арнайы мекемелерде есепте тұрғандар;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге 

де жағдайлар.
Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға мынадай құжаттарды 

ұсынады:
1) Белгіленген нысандағы өтініш;
2) Конкурсқа қатысушының жеке басын куəландыратын 

құжаттың көшірмесі;
3) Белгіленген үлгі бойынша 3x4 үлгідегі түрлі түсті суретпен 

конкурсқа қатысушының қызметтік тізімі;
4) Білім туралы құжаттардың жəне салыстырып тексеру 

үшін түп нұсқаларын ұсына отырып, оларға қосымшалардың 
көшірмелері;

5) Жұмыс орны (қолданыстағы не соңғы) бойынша кадр қызметі 
куəландырған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) №075/е нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы 
медициналық анықтама (дəрігерлік кəсіби кеңес қорытындысы);

7) Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сəйкес 
психоневрологиялық ұйымнан берілгеніне құжаттар ұсынылған 
күнге дейін бір жыл толмаған анықтама;

8) Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сəйкес 
наркологиялық ұйымнан берілгеніне құжаттар ұсынылған күнге 
дейін бір жыл толмаған анықтама;

9) Қылмыстық заңнамаға сəйкес лауазымға орналасуға тыйым 
салудың жоқ екенін растайтын құжат.

Тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын жүзеге асыр-
ған, төтенше жағдай енгізілген, əлеуметтік, табиғи жəне техно-
гендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда 
көрсетілетін қызметті алушылар Конкурсқа қатысушылар 
Ережесінің 6, 7 жəне 8-тармақшаларында көрсетілген құжаттарды 
ұсынбайды.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарланды-
ру жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде 
жүргізіледі.

Конкурстың өтетін күні мен орны қосымша хабарланады. 
Жоғарыда көрсетілген құжаттарды белгіленген мерзімде 
Петропавл қ., Пушкин к., 86, 2 корпус мекенжайы бойынша 
«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» 
КеАҚ Корпоративтік хатшысына ұсыну қажет (426 кабинет, 
телефоны: +77775122629).

«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар 
кеңесі Атырау қаласы Студенттер даңғылы, 1 мекенжай-
ында орналасқан «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау 
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
Басқарма мүшесі - ғылым жəне халықаралық байланыстар 
жөніндегі проректор бос лауазымға конкурс жариялайды.

Қызметтің мақсаты ұлттық жəне жалпыадамзаттық құнды-
лықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде тұлғаны 
қалыптастыруға, дамытуға жəне кəсіби қалыптастыруға 
бағытталған сапалы білім алу, оқыту, сондай-ақ ғылыми əлеуетті 
дамыту жəне əзірлемелерді коммерцияландыру үшін қажетті 
жағдайлар жасау болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары 
жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімінің болуы; тиісті 
салалардағы білім беру ұйымдарында жəне (немесе) уəкілетті 
органдарда басшылық лауазымдарда кемінде 3 жыл жұмыс 
өтілінің болуы.

Байқауға келесі тұлғалар жіберілмейді:
1) жиырма бес жастан кіші;
2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;
3) жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар адамдар;
4) медициналық арнайы мекемелерде есепте тұрған адамдар;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге 

де жағдайлар.
Конкурсқа қатысу үшін уəкілетті органға келесі құжаттар 

қағаз жəне электронды түрде ұсынылады:
1) нысан бойынша өтініш;
2) конкурсқа қатысушының жеке басын куəландыратын 

құжаттың көшірмесі;
3) 3х4 үлгідегі түрлі түсті суретпен 3-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша конкурсқа қатысушының қызметтік тізімі;
4) қызмет бағыттары бойынша жоғары оқу орнын дамыту 

бағдарламасы;
5) білімі туралы құжаттар мен олардың қосымшаларын салыс-

тырып тексеру үшін көшірмелеріне қоса түпнұсқаларын ұсыну;
6) жұмыс орны (қолданыстағы не соңғы) бойынша кадр қызметі 

куəландырған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
7) №075/у нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы 

медициналық анықтама (дəрігерлік кəсіби-консультациялық 
қорытынды);

8) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға 
сəйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан аспайтын 
уақытта берілген психоневрологиялық ұйымнан анықтама;

9) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға 
сəйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан аспайтын 
уақытта берілген наркологиялық ұйымнан анықтама;

10) қылмыстық заңнамаға сəйкес лауазымға орналасуға тыйым 
салудың жоқтығын растайтын құжат.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн 
ішінде жүргізіледі.

Байқаудың өтетін күні мен орны қосымша хабарланады. 
Жоғарыда көрсетілген құжаттарды белгіленген мерзімде 
«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы директорлар 
Кеңесінің корпоративтік хатшысына Атырау қаласы, 
Студенттер даңғылы, 1, Ғылыми кеңес залына жіберу керек, 
телефон: 8 (7122) 27-63-05, 87028023552.

«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі 
«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма мүшелерінің 
бос лауазымдарына (Басқарма мүшесі – стратегия, цифрланды-
ру жəне интернационалдандыру жөніндегі проректор, Басқарма 
мүшесі – зерттеу қызметі жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – 
əлеуметтік даму жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – əкімшілік 
жəне қаржы қызметі жөніндегі проректор) орналасуға конкурс 
жариялайды. Мекенжайы: Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13.

Қызметтің негізгі мəні – жоғары оқу орнынан кейінгі, техникалық 
жəне кəсіптік, орта жəне қосымша білім беруден кейін жоғары білім 
беру саласында білім беру қызметтерін ұсыну.

Қызметтің мақсаты – ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтар, 
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, 
дамытуға жəне кəсіби қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алу, 
оқыту жəне білім беру, сондай-ақ ғылыми əлеуетті дамыту жəне 
əзірлемелерді коммерцияландыру үшін қажетті жағдайлар жасау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білімі 
жəне (немесе) жоғары білімнен кейінгі білім, тиісті салалардың уəкілетті 
органдарында жəне (немесе) білім беру мекемелеріндегі басшылық 
қызметте 3 жылдан кем емес жұмыс өтілі болуы. 

Конкурсқа қатыса алмайтын тұлғалар:
1) жиырма бес жасқа толмаған;
2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық жасаған;
3) белгіленген тəртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
4) медициналық арнайы мекемелерде есепте тұрғандар;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 

жағдайлар.
Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға мынадай құжаттарды ұсы-

нады:
1) белгіленген нысанда өтініш;
2) конкурсқа қатысушының жеке басын растайтын құжаттың 

көшірмесі;
3) конкурсқа қатысушының 3х4 мөлшердегі түрлі-түсті фотосуретімен 

қоса қызметтік тізімі;
4) білім туралы құжаттар мен олардың қосымшаларының көшірмелері, 

салыстыру үшін олардың түпнұсқаларын ұсыну арқылы:
- Қазақстан Республикасының азаматтары – «Болашақ» халықаралық 

стипендия иегерлеріне шетелдік жоғары оқу орындарымен, ғылыми 
орталықтар жəне зертханалармен берілген, сонымен қатар өзара 
мойындау жəне эквиваленттілік туралы халықаралық шарттардың 
(келісімдердің) қолдану аясына жататын білім туралы құжаттарды 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматтарымен шетелдік білім 
беру мекемелерінен алынған білім туралы құжаттардың көшірмелеріне 
білім беру саласындағы уəкілетті органмен берілген білім туралы осы 
құжаттарды нострификациялау немесе мойындау туралы куəліктердің 
көшірмесі қоса тіркеледі;

- «Болашақ» халықаралық стипендиясының игерлерлеріне берілген 
білім туралы құжаттардың көшірмелеріне «Халықаралық бағдарламалар 
орталығы» акционерлік қоғамымен берілген Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша оқуын 
аяқтағаны туралы анықтаманың көшірмесі қоса тіркеледі;

- өзара мойындау жəне эквиваленттілік туралы халықаралық 
шарттардың (келісімдердің) қолдану аясына жататын білім туралы 
құжаттардың көшірмелеріне білім беру саласындағы уəкілетті органмен 
берілген осы білім беру құжаттарын мойындау туралы анықтаманың 
көшірмелері қоса тіркеледі; 

5) жұмыс орны бойынша (қазіргі немесе соңғы) кадрлық қызмет 
куəландырған еңбек жолын растайтын құжаттың көшірмесі;

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 
атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен 
бекітілген денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 
құжаттамаларының үлгілеріне (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тізілімінде №6697 болып тіркелген) сəйкес құжаттарды 
ұсынған күнге дейін алты ай ішінде берілген денсаулығы туралы 
№75/е үлгі бойынша медициналық анықтама (дəрігерлік кəсіби-
консультациялық қорытынды);

7) мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға сəйкес құжаттарды ұсынған 
күнге дейін бір жыл ішінде берілген психоневрологиялық ұйымның 
анықтамасы;

8) мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға сəйкес құжаттарды ұсын-
ған күнге дейін бір жыл ішінде берілген наркологиялық ұйымның 
анықтамасы;

9) қылмыстық заңнамаға сəйкес қызметке орналасуға тыйым салын-
бағандығын растайтын құжат.

Конкурсқа қатысуға құжаттар қабылдау хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Конкурсты өткізу күні мен жері қосымша хабарланады. Жоғарыда 
көрсетілген құжаттарды белгіленген мерзімде «Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ Директорлар 
кеңесінің Корпоративтік хатшысы А.Е.Жумадиловқа ұсыну қажет, 
Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13, 304-кабинет, байланыс нөмірі: 
8 (727) 3382003; ішкі байланыс нөмірі: 106, ұялы: +7-747-988-0925, 
email: sovdirau@gmail.com

Конкурс бойынша қосымша ақпаратты Сіз www.kaznpu.kz 
сайтының хабарландыру бөлімінде ала аласыз.

Совет директоров некоммерческого акционерного общества 
«Казахский национальный педагогический университет имени 
Абая», 050010, город Алматы, проспект Достык, 13, объявляет кон-
курс на занятие вакантных должностей членов Правления (член 
Правления – проректор по стратегии, цифровизации и интернацио-
нализации, член Правления – проректор по исследовательской дея-
тельности, член Правления – проректор по социальному развитию, 
член Правления – проректор по административной и финансовой 
деятельности) некоммерческого акционерного общества «Казахский 
национальный педагогический университет имени Абая», располо-
женного по адресу: город Алматы, проспект Достык, 13.

Основным предметом деятельности является предоставление обра-
зовательных услуг в сфере высшего, послевузовского, технического и 
профессионального, послесреднего и дополнительного образования.

Целью деятельности является создание необходимых условий для по-
лучения качественного образования, обучения и преподавания, направ-
ленных на формирование, развитие и профессиональное становление 
личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, до-
стижений науки и практики, а также для развития научного потенциала 
и коммерциализации разработок.

Требования к участникам конкурса: высшее и (или) послевузовское 
образование, наличие стажа работы не менее 3 лет на руководящих долж-
ностях в организациях образования и (или) в уполномоченных органах 
в соответствующих сферах.

Не может принимать участие в конкурсе лицо:
1) моложе двадцати пяти лет;
2) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
3) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) состоявшие на учете в медицинских специальных учреждениях;
5) иные случаи, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан.
Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет следу-

ющие документы:
1) заявление в установленной форме;
2) копия документа, удостоверяющего личность участника Конкурса;
3) послужной список участника конкурса с цветной фотографией раз-

мером 3х4 в установленной форме;
4) копии документов об образовании и приложений к ним с представ-

лением оригиналов для сверки:
- к копиям документов об образовании, полученным гражданами 

Республики Казахстан в зарубежных организациях образования прила-
гаются копии удостоверений о признании или нострификации данных 
документов об образовании, выданных уполномоченным органом в сфе-
ре образования, за исключением документов об образовании, выданных 
зарубежными высшими учебными заведениями, научными центрами и 
лабораториями гражданам Республики Казахстан – обладателям между-
народной стипендии «Болашак», а также подпадающих под действие 
международного договора (соглашения) о взаимном признании и экви-
валентности;

- к копиям документов об образовании, выданных обладателям меж-
дународной стипендии «Болашак» прилагается копия справки о завер-
шении обучения по международной стипендии Президента Республики 
Казахстан «Болашак», выданной акционерным обществом «Центр меж-
дународных программ»;

- к копиям документов об образовании, подпадающих под действие 
международного договора (соглашения) о взаимном признании и эк-
вивалентности прилагаются копии справок о признании данных доку-
ментов об образовании, выданных уполномоченным органом в сфере 
образования;

5) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, удос-
товеренная кадровой службой по месту (действующему либо последне-
му) работы;

6) медицинская справка о состоянии здоровья (врачебное профессио-
нально-консультативное заключение) по форме №075/е, согласно фор-
мам первичной медицинской документации организаций здравоохра-
нения, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за №6697), выданная не более чем за шесть месяцев до 
дня представления документов; 

7) справка с психоневрологической организации, выданной не более 
чем за один год до дня представления документов, в соответствии с за-
конодательством о государственных услугах;

8) справка с наркологической организации, выданной не более чем за 
один год до дня представления документов в соответствии с законода-
тельством о государственных услугах;

9) документ, подтверждающий отсутствие запрета на занятие долж-
ности в соответствии с уголовным законодательством.

Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня опубликования объявления.

Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнитель-
но. Вышеуказанные документы в установленные сроки необходимо 
представить Жумадилову А.Е., Корпоративному секретарю Совета 
директоров НАО «Казахский национальный педагогический универ-
ситет имени Абая», г.Алматы, пр.Достык, 13, каб. 304, телефон: 8 (727) 
338-20-03; внутр.106, сот.: +7-747-988-0925, email: sovdirau@gmail.com

Дополнительную информацию по конкурсу вы можете получить 
на сайте www.kaznpu.kz в разделе объявления.

ТОО «АDB Group-2017», БИН 620200534113, сообщает о своей 
ликвидации. Претензий принимаются  в течении двух месяцев со дня 
публикации объявлении по адресу: г.Нур-Султан, ул.23-15, дом 11. 
ВП-10, телефон: 87754755730.

«Өскемен титан-магний комбинаты» 
акционерлік қоғамы (бұдан əрі – «ӨТМК» АҚ 
немесе Қоғам) Қазақстан Республикасының 
«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 
35-бабына, 37-бабының 1-тармағына жəне 
3-тармағының 1) тармақшасына жəне 41-ба-
бына сəйкес «ӨТМК» АҚ акционерлеріне 
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 
сырттай дауыс беру арқылы өткізу туралы 
хабарлайды, жиналыс 2021 жылғы 18 та-
мызда сағат 15-00-де (Нұр-Сұлтан қ. уақыты 
бойын ша) атқарушы органның орналасқан 
жері бойынша өтеді.

«ӨТМК» АҚ атқарушы органының 
орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 
Согринская көшесі, 223/3 ғимарат, пошталық 
индексі 070017.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналы-
сын шақырудың бастамашысы «ӨТМК» АҚ 
Директорлар кеңесі болып табылады.

Қоғам акционерлерінің жылдық жал-
пы жиналысына қатысуға құқығы бар 
акционерлердің тізімін Орталық депозитарий 
«ӨТМК» АҚ акцияларын ұстаушылардың 
тізілімдер жүйесінің деректері негізінде 
жасайды. Қоғам акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар 
акционерлердің тізімі жасалған күн: 2021 
жылғы 16 шілде.

Сырттай дауыс беру нəтижелерін есептеу 
үшін бюллетеньдерді берудің басталу күні: 
2021 жылғы 26 шілде сағат 09.00-ден бастап 
(Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нəтижелерін есептеу 
үшін бюллетеньдерді берудің аяқталу күні: 
2021 жылғы 18 тамыз сағат 14.00-ге дейін 
(Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нəтижелерін есептеу 
күні: 2021 жылғы 18 тамыз сағат 15.00-де 
(Нұр-Сұлтан қ. уақытымен).

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысын сырттай дауыс беру арқылы 

өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, 
акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 
өткізілмейді.

Күн тəртібі
«ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық 

жалпы жиналысы:
1. Қоғамның есеп комиссиясының мүшесін 

сайлау туралы.
2. Қоғамның 2020 жылға арналған жылдық 

қаржылық есептілігін бекіту туралы.
3. Қоғамның 2020 жылғы таза табысын 

бөлу тəртібін бекіту туралы. 
4. 2020 жылдың қорытындылары бойынша 

дивидендтер туралы.
5. 2021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге 

асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
6. «ӨТМК» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда 

бекіту туралы.
7. Акционерлердің қоғамның жəне оның 

ла уазымды тұлғаларының іс-əрекет теріне 
өтініштері жəне оларды қарау қорытын-
дылары туралы мəселелерді қарау.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 43-бабының 6-тар-
мағына сəйкес акционерлердің жалпы жи-
налысы сырттай дауыс беру арқылы шешім 
қабылдаған кезде акционерлердің жылдық 
жалпы жиналысының күн тəртібін өзгертуге 
жəне (немесе) толықтыруға болмайды.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысының күн тəртібі бойынша материал-
дар акционерлердің қарауына «ӨТМК» АҚ 
атқарушы органының орналасқан жерінде, 
сондай-ақ «ӨТМК» АҚ корпоративтік веб-
сайтында www.uktmp.kz, «Жаңалықтар» 
бөлімінде қол жетімді.

Егер «ӨТМК» АҚ акционерінің Қоғамның 
post@uktmp.kz электронды мекен-жайына 
жіберген сұранысы болса, акционерлердің 
жылдық жалпы жиналысының күн тəртібі 
бойынша материалдар оған сұрау салу 
алынған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні 

ішінде жіберіледі. Көрсетілген ақпарат Қоғам 
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы-
на қатысуға құқығы бар адамдарға беріледі.

«ӨТМК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысында сырттай дауыс беру арқылы дау-
ыс беруді өткізу тəртібі «Акционерлік қоғамдар 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46, 
49, 52-баптарына сəйкес анықталады: 

1) «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысында сырттай дауыс беру 
үшін дауыс беру бюллетені «ӨТМК» АҚ 
корпоративтік веб-сайтында www.uktmp.kz 
жəне қаржылық есептілік депозитарийінің 
интернет-ресурсында жарияланады.

2) Сырттай дауыс беру үшін толтырылған 
бюллетеньді акционерлер «ӨТМК» АҚ 
атқарушы органының орналасқан жері 
бойын ша, не пошта немесе курьерлік байла-
ныс құралдарын пайдалана отырып ұсынады. 
Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньді ұсыну 
күні оның «ӨТМК» АҚ-да тіркелген күні бо-
лып саналады. 

3) Есеп комиссиясы:
■ алынған бюллетеньдердің жарамдылығын 

жəне олардың санын анықтайды;
■күн тəртібінің əрбір мəселесі бойынша 

дауыс санын есептейді жəне «ӨТМК» АҚ 
Акционерлерінің жылдық жалпы жина-
лысының кворумының болуын анықтайды; 

■ «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысының барлық мəселелері 
бойынша дауыстарды есептейді жəне дауыс 
беру қорытындыларын шығарады;

■ дауыс беру қорытындылары туралы хат-
таманы жəне «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің 
жылдық жалпы жиналысының хаттамасын 
жасайды жəне қол қояды. 

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39, 
41, 43-47, 49-52-баптарына сəйкес өткізіледі.

«ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесі

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
Құрметті акционерлер!

Егер сіз «Egemen Qazaqstan» 

газетіне жарнама бергіңіз келсе, 

мына телефондарға хабарласыңыз:

Нұр-Сұлтан 37-64-48, 37-60-49. 

Электронды пошта: advert@egemen.kz, 

egemen_adv@mail.ru
Алматы 273-74-39, ф. 341-08-11. 

Электронды пошта: adv@egemen.kz


