
РЕШЕНИЕ 
Единственного акционера 

АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская
корпорация «Актобе»

г. Актобе {Оу> он 2017 год

Место вынесения решения: г. Актобе, пр-т Абулхаир хана, 40
Время вынесения настоящего решения: «___» __________ 2017 г. в 12:00 часов

ГУ «Управление финансов Актюбинской области» согласно 
распоряжения акима Актюбинской области от 17 января 2017 года №27-е в лице 
исполняющего обязанности руководителя управления Н.А.Унербаева, 
действующего на основании Положения о государственном учреждении 
«Управление финансов Актюбинской области», утвержденного постановлением 
акимата Актюбинской области от 12 августа 2016 года №347, являющееся 
единственным учредителем и владеющее 100% долей АО «Национальная 
компания «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» (далее -  
«АО «НК «СПК «Актобе»), в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415.

РЕШИЛО:

1. Временно назначить на должность председателя Правления АО «НК 
«СПК «Актобе» Утемиса Дархана Жаксыбайулы с 10 апреля 2017 года на период 
согласования с соответствующими органами в рамках действующего 
законодательства, с предоставлением права первой подписи финансовых, 
банковских, налоговых и других документов, связанных с текущей 
деятельностью АО «НК «СПК «Актобе» до 15 июня 2017 года.

2. Данное решение считать решением единственного акционера 
АО «НК «СПК «Актобе».

И.о. руководителя ГУ «Управ 
финансов Актюбинской обла Н. Унербаев



«Ақтөбе» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» 
¥лттық компаниясы» АҚ 

жалғыз акционерінің 
ШЕШІМІ

Ақтөбе қ. № ю » <5̂  2017 жыл

Шешімнің шығарылған жері: Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40 
Шешімнің шығарылған уақыты: 2017 жыл « /  »________12:00 сағат

«Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» ММ жалғыз құрылтайшысы 
болып табылатын жэне 100% үлесіне ие, Ақтөбе облыс экіміңің 2017 жылғы 
17 қаңтарындағы №27-ө өкіміне сэйкес басқарма басшысының міндетін 
атқарушы Н.Өнербаев, облыс экімдігінің 2016 жылғы 12 тамыздағы №347 
қаулысымен бекітілген, «Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» ММ 
ережесінің негізінде эрекет ететін, «Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» 
ММ басшысының міндеті атқарушы Н. Өнербаев арқылы, «Ақтөбе» 
Әлеуметтік-кэсіпкерлік корпорациясы» АҚ (бұдан эрі -  «Ақтөбе» ӘКК» ¥Қ» 
АҚ) акцияларының 100% ие, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 
мамырдағы № 415 «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сэйкес

ШЕШІМ ЕТТІ:

1. «Ақтөбе» ӘКК» ¥Қ» АҚ ағымдағы қызметімен байланысты қаржы, 
банктік, салықтық жэне тағы да басқа құжаттарға бірінші қол қою құқығы 
беріліп, 2017 жылдың 10 ақпаннан бастап «Ақтөбе» ӘКК» ¥Қ» АҚ төрағасы 
міндетін атқарушы болып жэне 2017 жылдың 15 маусымына дейін, 
қолданыстағы заңнамаға сэйкес тиісті органдармен келіскенше уақытша Утемис 
Дархан Жаксыбайулы тағайындалсын.

2. Осы шешім «Ақтөбе» ӘКК» ¥Қ» АҚ жалғыз акционерінің шешімі 
болып есептелсін.

«Ақтөбе облысының қаржы 
басқармасы» ММ басшысыны Н. Өнербаев




