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"КаР-Тел"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫ
1

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1

Осы Жарғы бұдан əрі "ЖШС" деп аталатын "КаР-Тел" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің іс əрекетін реттейді.

1.2

ЖШС Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңнамаларына сəйкес құрылған
жауапкершілігі шектеулі серіктестік түріндегі коммерциялық ұйым болып табылады.

1.3

ЖШС-ның жалғыз қатысушысы болып табылатын
"ВИП Қазақстан Холдинг АГ" (VIP Kazakhstan Holding AG), Швейцария заңнамасы
бойынша құрылған жəне əрекет ететін заңды тұлға, тіркелген № CHE-352.824.607,
келесі заңды мекенжайы жəне орналасқан жері бар: Швейцария, Цуг 6304,
Графенауштрассе, 5 (Grafenaustrasse 5, 6304 Zug, Switzerland); жəне банк
деректемелері: IBAN: CH5908387000001280452; SWIFT: BBRUCHGT;ING BELGIUM,
Brussels, Geneva Branch (бұдан əрі "ВИП Қазақстан" немесе "Қатысушы" деп
аталады).

1.4

ЖШС-тің фирмалық атауы:
Қазақ тілінде: толық атауы "КаР-Тел" Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк,
қысқартылып - "КаР-Тел" ЖШС;
Орыс тілінде: толық атауы Товарищество с ограниченной ответственностью "КаРТел", қысқартылып - ТОО "КаР-Тел";
Ағылшын тілінде: толық атауы: KaR-Tel Limited Liability Partnership, қысқартылып –
KaR-Tel LLP.
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1.5

ЖШС орналасқан орны жəне мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010010, Астана
қ., Алматы ауданы, Қадырғали Жалайыри көшесі, 2 үй.

1.6

ЖШС мерзімі шектелмеген мерзімге құрылған.

ЖШС ҚҰҚЫҚТЫҚ МƏРТЕБЕСІ
2.1

ЖШС Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша құрылған заңды тұлға
болып табылады жəне өзінің іс əрекетін Қазақстан Республикасының күшіндегі
заңдарын, осы Жарғымен жəне ЖШС органының тиісті қабылданған шешімдердін
басшылыққа ала отырып жүзеге асырады.

2.2

«2Day Telecom»(«2Дэй Телеком») жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің толық құқық
мирасқоры болып табылады.

2.3

ЖШС-тің заңды тұлға құқықтарын мемлекеттік тіркеуден кезден бастап алады.

2.4

ЖШС өз міндеттелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.

2.5

ЖШС мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет
те ЖШС міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
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МАҚСАТЫ ЖƏНЕ ҚЫЗМЕТ МƏНІ
3.1

ЖШС қызметінің негізгі мақсаты Қатысушының капиталға қосқан үлесіне пайда
келтіруді көздейді.

3.2

ЖШС мыналарды қоса алғанда, бірақ шектелместен, Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған кез келген қызмет түрлерін жүзеге
асыруға құқылы:

3.3

4

ЖШС оқшауланған мүлкі, дербес балансы, ағымдық шоты жəне басқа да, оның
ішінде валюталық банктік шоттары, фирмалық белгісі (төлтаңбасы), фирмалық
бланкісі, өзге де фирмалық деректемелер мен атрибуттары бар.

3.2.1

ұялы байланыс қызметтерін көрсету;

3.2.2

деректерді беру бойынша байланыс саласындағы қызметтерді көрсету,
сонын ішінде Интернет қызметтері;

3.2.3

байланыс арналарын беру бойынша байланыс саласындағы қызметтерді
көрсету, жергілікті телефон байланысы көрсету;

3.2.4

тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) экспорты мен импорты;

3.2.5

коммерциялық, сауда жəне сатып алу қызметіне қатысу, оның ішінде
делдалдық қызмет ұсыну;

3.2.6

инвестициялық жобаларды əзірлеу жəне жүзеге асыру;

3.2.7

сыртқы экономикалық қызметке қатысу;

3.2.8

табиғи монополиялық салаға жатпайтын телекоммуникация жəне байланыс
аясындағы қызметтердің кез келген түрлері;

3.2.9

Қазақстан Республикасының қолданыстағы
салынбаған басқа қызмет түрлеріне қатысу.

заңнамасымен

тыйым

Оларды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен
оған уəкілетті Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан қажетті
рұқсат, лицензия, сертификат алу қажет болатын қызмет түрлерін ЖШС тек оларды
алғаннан кейін ғана жүзеге асыратын болады.

ЖШС ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1

ЖШС Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес өз мүлкін
өзінің қызметінің мақсатына жəне мəніне жəне мүліктің нысаналы мақсатын сəйкес
иеленуді, пайдалануды жəне билік етуді жүзеге асырады; барлық заңды тəсілдермен
айналымнан алынбаған кез келген мүлік түрін сатып алуға жəне иеліктен шығаруға;
шарттар жəне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы
келмейтін кез келген мəмілелер жасауға; сотта, төрелік сотта жəне аралық сотта
талапкер жəне жауапкер болуға құқылы.

4.2

ЖШС Қазақстан Республикасының аумағында жəне шетелде ЖШС бекітетін
филиалдар мен өкілдіктер туралы тиісті ережелердің негізінде əрекет ететін
филиалдар мен өкілдіктер ашуға құқылы.
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4.3

ЖШС басқа коммерциялық жəне коммерциялық емес заңды тұлғалардың жəне өзге
де ұйымдардың қатысушысы болуға құқылы.

4.4

ЖШС өзінің қызмет өрісінде қолданымдағы Қазақстан Республикасының
заңнамаларының талаптарына жəне оның органдарының тиісті түрде қабылданған
шешімдеріне бағынады.

4.5

ЖШС, сонымен қатар осы Жарғымен жəне Қазақстан Республикасының
қолданымдағы заңнамалары қарастырған басқа да құқықтарды жүзеге асыруға жəне
басқа да міндеттер жүктеуге құқылы.

ЖШС МЕН ҚАТЫСУШЫНЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС
5.1

6

Қатысушы ЖШС міндеттемелері бойынша жауап бермейді жəне оның үлесі шегінде
ЖШС-тың кызметіне қатысты шығындар тəуекелін көтермейді, егер ол басқаша
Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңнамасымен қарастырылмаса. ЖШС
Қатысушының міндеттемелері бойынша ЖШС жауап бермейді.

ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
6.1

ЖШС Қатысушысы:
6.1.1

ЖШС істерін басқаруға, осы Жарғыда көзделген тəртіппен ЖШС атқарушы
органының мүшелерін жəне өзге де органдарының мүшелерін сайлауға
жəне өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға қатысуға;

6.1.2

басқару жəне/немесе бақылау органдарының қарауына олардың
құзыреттеріне сəйкес ЖШС қызметінің мəселелері бойынша ұсыныстар
енгізуге;

6.1.3

ЖШС қызметі туралы кез келген ақпаратты, оның мүлкінің жай-күйі, кірістер
мен шығындарының шамасы туралы ақпаратты қоса алғанда алуға, осы
Жарғыда көзделген тəртіппен ЖШС бухгалтерлік жəне өзге де
құжаттамасымен танысуға;

6.1.4

ЖШС құрылтай құжаттарында, Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында жəне Қатысушының шешімдерінде белгіленген тəртіппен
таза кірістің бір бөлігін алуға;

6.1.5

өз үлесін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында жəне
ЖШС құрылтай құжаттарында көзделген тəртіппен иеліктен шығару арқылы
ЖШС қатысуды тоқтатуға;

6.1.6

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында жəне (немесе)
осы Жарғыда көзделген олардың құқықтарын бұзатын ЖШС органдарының
шешімдерін сот тəртібімен даулауға;

6.1.7

ЖШС таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін
қалған мүлкінің бір бөлігін немесе бір бөлігін заттай түрде алуға құқығы бар.

6.2

Қатысушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен жəне ЖШС
құрылтай құжаттарымен көзделген өзге де құқықтарға ие.

6.3

Қатысушы:
6.3.1

өздеріне ЖШС құрылтай құжаттарына сəйкес алған міндеттерін орындауға;
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6.3.2

ЖШС жарғылық капиталына ЖШС құрылтай құжаттарымен жəне
Қатысушының шешімдерімен белгіленген мөлшерде, мерзімде жəне
тəртіппен салымдар енгізуге;

6.3.3

ЖШС коммерциялық құпия деп жариялаған мəліметтерді жария етпеуге;

6.3.4

ЖШС атқарушы органын, сондай-ақ ол ЖШС қатысушылар тізілімін
жүргізген жағдайда атқарушы органды осы Жарғыда жəне Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген мəліметтердің өзгергені туралы
жазбаша хабардар етуге міндетті.

ЖШС ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. ЖШС МҮЛІКІ МЕН ҚОРЛАРЫ
7.1

Серіктестіктің Жарғылық капиталы 150 005 000 (жүз елумиллион бес мың) теңгені
құрайды.

7.2

Жарғылық капиталдың мөлшері Қатысушының шешімімен мына жолдар:
7.2.1

ЖШС Қатысушысы жүргізетін қосымша салымдар салуы;

7.2.2

ЖШС өзіндік капиталы есебінен, оның ішінде резервтік капитал есебінен
жарғылық капиталдың мөлшерін арттыруы;

7.2.3

ЖШС құрамына жаңа қатысушыны қабылдауы арқылы арттырыла алады.

7.3

ЖШС жарғылық капиталының мөлшері Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасымен көзделген шарттар мен тəртіпте азайтылған болуы мүмкін.

7.4

ЖШС мүлкін негізгі қорлар мен айналым қаражаттарын, сондай-ақ олардың құны
ЖШС дербес балансында көрсетілетін өзге де құндылықтар мен мүліктер құрайды.

7.5

ЖШС мыналардың меншік иесі болып табылады:
7.5.1

оған Қатысушы берген мүлік, оның ішінде ЖШС жарғылық капиталына
салымдар;

7.5.2

шаруашылық қызметті жүзеге асыру нəтижесінде ЖШС өндірген өнімдер;

7.5.3

алынған кірістер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен
жол берілетін басқа да негіздер бойынша сатып алынған өзге де мүлік.

7.6

Қатысушының шешімімен Қатысушы жарғылық капиталының көлемін өзгертпейтін
ЖШС мүлкіне қосымша жарғы төлеуі мүмкін.

7.7

Қатысушының шешімі бойынша ЖШС таза кірістерінен арнайы қорлар (мыналарды,
резервтік қор, өндірісті, ғылым мен техниканы дамыту қоры, əлеуметтік даму жəне
материалдық ынталандыру қорларын қоса алғанда бірақ шектелместен) құрылуы
мүмкін. Қорларға аударымдардың тəртібі мен мөлшерлері, сондай-ақ қорларды
ЖШС мүддесіне пайдалану Қатысушының шешімімен белгіленеді.

ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ ЖƏНЕ ЗАЛАЛДАРДЫ БӨЛУ
8.1

ЖШС таза кірісін бөлумен байланысты барлық мəселелер ЖШС құрылтай
құжаттарының жəне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының
талаптарына сəйкес Қатысушымен қаралады жəне бекітіледі.
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8.2

9

ЖШС БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ
9.1

10

ЖШС залалдары, егер мұндайлар бар болса, оның резервтік капиталын жəне өзге
қорларын қоса алғанда, ЖШС ақшалай жəне өзге активтерінен жабылады. Мұндай
активтер жетіспейтін жағдайда, Қатысушы мұндай залалдарды өтеу тəсілі туралы
шешім қабылдауға құқылы.

ЖШС басқару органдары мыналар болып табылады:
9.1.1

жоғарғы органы – Қатысушы;

9.1.2

атқарушы органы - Бас атқарушы директоры;

9.1.3

байқаушы органы – Бақылаушы кеңес;

9.1.4

бақылаушы органы - Тексеру комиссиясы.

ЖШС ЖОҒАРҒЫ ОРГАНЫ
10.1

Қатысушы ЖШС жоғарғы органы болып табылады. ЖШС-ның жоғарғы органының
барлық шешімдерін осындай Қатысушы жеке дара қабылдайды жəне жазбаша түрде
ресімделеді.

10.2

Жоғарғы орган ретіндегі ЖШС Қатысушының ерекше құзырына мыналар жатады:
10.2.1

жарғылық капиталдың мөлшерін өзгертуді, ЖШС орналасқан жерін немесе
атауын өзгерту немесе ЖШС Жарғысын жаңа редакцияда бекітуді қоса
алғанда, ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу;

10.2.2

ЖШС Бас атқарушы директорын жəне Бас қаржы директорын тағайындау
жəне ЖШС Бақылау кеңесінің, Тексеру комиссиясының жəне өзге
органдарының қызметін тоқтату, оларды сайлау жəне өкілеттіктерін
мерзімінен бұрын тоқтату, Бақылау кеңесінің, Тексеру комиссиясының жəне
өзге органдарын құру жəне олардың мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен
бұрын тоқтату;

10.2.3

ЖШС немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім
қабылдау жəне ондай берудің шарттарын айқындау;

10.2.4

ЖШС жылдық қаржылық есептілігін бекіту (мыналарды, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес дайындалған жылдық қаржылық
есептілікті, сондай-ақ Қатысушының шешімі бойынша – халықаралық
стандарттар қаржы есептемесіне сəйкес есептілікті қоса алғанда, бірақ
шектелместен),
ЖШС
Тексеру
комиссиясының
есептері
мен
қорытындыларын бекіту;

10.2.5

ЖШС корпоративтік басқаруды, соның ішінде ЖШС Қатысушы мен басқару
органдарының арасындағы, жəне ЖШС əртүрлі деңгейдегі басқару
органдарының арасындағы қатынастарды реттейтін құжаттарды бекіту,
жəне мұндай құжаттарды қабылдау тəртібін бекіту, сондай-ақ Қатысушының
шешімі бойынша өзге құжаттарды жəне Қатысушының бекітуіне Бас
атқарушы директор өзінің бастамасы бойынша шығаратын құжаттарды
бекіту;
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10.2.6

ЖШС Қатысушына жəне қатысу үлесін сатып алушыларға ЖШС қызметі
туралы ақпаратты беру тəртібін жəне мерзімдерін бекіту;

10.2.7

ЖШС таза кірісін бөлу жəне дивиденд сомаларын бекіту;

10.2.8

кез келген заңды тұлғының, акционерлік қоғамдардың, серіктестіктердің,
сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарды қоса алғанда ЖШС кез келген
заңды тұлғаға қатысуы немесе үлесін иеленуі туралы шешім қабылдау,
сондай-ақ ондай қатысудың үлесін арттыру немесе қысқарту немесе тоқтату
туралы шешім қабылдау;

10.2.9

ЖШС немесе онда ЖШС-ке (тікелей немесе жанама осындай өзге заңды
тұлға арқылы): (і) егер мұндай заңды тұлға корпорация немесе акционерлік
қоғам болса – осындай заңды тұлғаның директорлар кеңесі мүшелерін
сайлау (тағайындау) туралы мəселе бойынша дауыс құқығын беретін дауыс
құқығы бар (мүмкіндіктің қандай да бір шарттарының туындауына
қарамастан) акциялардың жалпы санының 50 (елу) пайыздан астамы; жəне
(немесе) (іі) егер мұндай заңды тұлға корпорация немесе акционерлік қоғам
болып табылмаса – осындай заңды тұлғаны басқару бойынша шешімдер
қабылдауды бақылайтын мұндай заңды тұлғалардың байқаушы кеңесін,
атқарушы
органын,
серіктестерін,
менеджерлерін
немесе
өзге
органдарының мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мəселе бойынша
құқық беретін дауыс құқығы бар (мүмкіндіктің қандай да бір шарттарының
туындауына қарамастан) акционерлік капиталдағы дауыс, қатысу
үлестерінің, пайлардың немесе өзге қатысу үлестерінің құқығымен
акциялардың көпшілігінен кем емес мөлшерде (бұдан əрі – "Еншілес
компания") тиесілі болатын ЖШС немесе өзге заңды тұлғаны қайта
ұйымдастыру жəне тарату туралы шешім қабылдау;

10.2.10

Еншілес компанияның жарғылық капиталын ұлғайту, оның жарияланған
акцияларының санын ұлғайту немесе Еншілес компанияның акцияларына
айырбасталатын кез келген өзге борыштық міндеттемелерді шығару;

10.2.11

ЖШС тарату комиссияларын тағайындау жəне тарату баланстарын бекіту;

10.2.12

ЖШС мүлкін кепілге қою туралы шешім қабылдау;

10.2.13

ЖШС мүлкіне қосымша салымдар енгізу туралы шешім қабылдау

10.2.14

ЖШС немесе Еншілес Компанияның активтерінің барлығын немесе негізгі
бөлігін сату немесе өзге тəсілмен иеліктен шығару;

10.2.15

бір немесе жиынтығында өзара байланысты мəмілелердің не өзара
байланысты емес мəмілелердің нəтижесінде қатысу үлестерінің
жəне/немесе акциялардың 50 (елу) немесе одан астам (пайыздарын)
кепілге беру;

10.2.16

егер мұндай кепіл (і) қатаң коммерциялық емес шарттарда қабылданған
жəне (іі) кепіл берушінің бизнесі тұрғысынан негізді болып табылмайтын
міндеттемені қамтамасыз етсе, бір немесе жиынтығында өзара байланысты
мəмілелердің не өзара байланысты емес мəмілелердің нəтижесінде
Еншілес компаниядағы қатысу үлестерінің жəне/немесе акциялардың 25
(жиырма бес) пайызынан арық, бірақ 50 (елу) пайызынан кем кепілге беру;
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10.2.17

егер мұндай мəміле (і) қатаң коммерциялық шарттардан тыс жасалса жəне
(іі) осындай сатып алуды немесе иеліктен шығаруды жүзеге асыратын ЖШС
немесе Еншілес компанияның тұрғысынан негізді болып табылмаса,
мəміленің (немесе жиынтығында өзара байланысты мəмілелердің)
нəтижесінде 50 000 000 (елу миллион) АҚШ долларынан немесе кез келген
басқа валютадағы баламалы сомадан асатын жалпы сомаға қарсы
қанағаттандыру үшін ЖШС немесе Еншілес компанияның акцияларды,
қатысу үлестерін, пайларды немесе кез келген басқа заңды тұлғаның
акцияларына айырбасталатын борыштық міндеттемелерді сатып алуы
немесе иеліктен шығаруы;

10.2.18

егер мұндай мəміле (і) қатаң коммерциялық шарттардан тыс жасалса жəне
(іі) осындай сатып алуды немесе иеліктен шығаруды жүзеге асыратын ЖШС
немесе Еншілес компанияның тұрғысынан негізді болып табылмаса,
мəміленің (немесе жиынтығында өзара байланысты мəмілелердің)
нəтижесінде 50 000 000 (елу миллион) АҚШ долларынан немесе кез келген
басқа валютадағы баламалы сомадан асатын жалпы сомаға қарсы
қанағаттандыру үшін ЖШС немесе Еншілес компанияның кез келген
активтерді (акцияларды, қатысу үлестерін, пайларды немесе кез келген
басқа заңды тұлғаның акцияларына айырбасталатын борыштық
міндеттемелерді қоспағанда) сатып алуы немесе иеліктен шығаруы;

10.2.19

10.2.1 – 10.2.18-тармақшаларда көрсетілген мəселелер бойынша, егер бұл
мəселелер Еншілес компанияның өзінің қызметіне қатысты болса, қандай
да бір Еншілес компанияның қатысушысы немесе акционері ретінде
шешімдер қабылдауы;

10.2.20

ЖШС-ның нəтижисінде ЖШС құны ЖШС активтерінің баланстық құнының
жалпы мөлшерірінң елу бір жəне один да көп пайызын құрайтын мүлікті
иеліктен шығаратын (шығаруы мүмкін) мəмілені не өзара байланысты
мəмілелердің жиынтығын жасауын мақұлдау туралы шешім;

10.2.21

осы Жарғымен жəне (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасымен
Қатысушының құзыретіне жатқызылған өзге мəселелер.

10.3

Қатысушы, егер ЖШС Жарғысымен өзгеше көзделмесе, ЖШС ішкі қызметіне
жатқызылатын мəселелер бойынша ЖШС өзге органдарының кез келген шешімінің
күшін жоюға құқылы.

10.4

Қатысушы өзі қабылдаған шешімде жойылатын/өзгертілетін шешім қабылданған
тəртіппен күшін жоюға не өзгертуге құқылы.

БАС АТҚАРУШЫ ДИРЕКТОР
11.1

Бас атқарушы директор ЖШС атқарушы органы болып табылады.

11.2

Қатысушының жəне Байқаушы кеңестің шешімдерін сақтаған ретте Бас атқарушы
директор келесі өкілеттіктерге ие:
11.2.1

ЖШС мақсаттарына жетуге бағытталған қаржы-шаруашылық қызмет
бойынша шешімдер қабылдау жəне Қатысушының шешімдерін орындау;

11.2.2

ЖШС атынан кез келген коммерциялық емес жəне коммерциялық
сипаттағы мəмілелерді оларды Қатысушының жасауы туралы тиісті
7

шешімді қабылдау қажеттілігінсіз немесе, егер бұл ЖШС ішкі құжаттарымен
көзделген болса, Байқаушы кеңестің шешімдер қабылдау қажеттілігінсіз
жасау;
11.2.3

ЖШС құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын қызметке тағайындау жəне
лауазымынан босату, олардың еңбек ақы жағдайларын анықтау;

11.2.4

кадр мəселелерін шешу, тек ЖШС басқа органдарының құзіретіне кіретін
мəселелерден басқасы;

11.2.5

Бас атқарушы директордың құзырына кіретін мəселелерді ЖШС
құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына, сонымен қатар басқа ЖШС
жұмыскерлеріне немесе кеңесшілерге Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сəйкес беру;

11.2.6

ЖШС даму жоспарын жəне өзге де тапсырмаларды орындау;

11.2.7

Қатысушының жəне Бақылау Кеңесінің шешімдерінің жобаларын дайындау,
Қатысушының жəне Бақылау Кеңесінің шешімдер қабылдауымен
байланысты өзге де ұйымдастырушылық мəселелерді шешу;

11.2.8

ЖШС атынан құнды қағаздардың иесі ретінде немесе кез келген заңды
тұлғаның сол ЖШС-нің иелігіндегі үлесіне қатысушы ретінде дауыс беру, тек
Қатысушының шешіміне сəйкес немесе, егер ЖШС Бақылау кенесінің
шешіміне сəйкес, ЖШС ішкі құжаттарымен қарастырылған болса;

11.2.9

банкте ЖШС шоттарын ашу;

11.2.10

үшінші тұлғалармен қатынастарда ЖШС атынан сенімхатсыз əрекет ету,
оның ішінде ЖШС мүдделерін білдіру;

11.2.11

ЖШС өкілдік етуге сенімхат беру, оның ішінде қайта сенімхат беру
құқығымен;

11.2.12

ішкі саясат пен процедураларды бекіту, осы Жарғы бойынша Қатысушының
айрықша құзыретіне жатқызылған сұрақтарға қатыстыларынан басқа,
оларды бекіту тəртібі;

11.2.13

оған Қатысушы берген басқа өкілеттіктер.

11.3

Бас атқарушы директор қызметке Қатысушымен тағайындалады жəне қызметтен
босатылады. Бас атқарушы директордың өкілеттік мерзімі жəне еңбек ақы төлеу
шарттары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес
Қатысушымен айқындалады. Бас атқарушы директор Қатысушыға жəне Бақылау
Кеңесіне бағынышты жəне олардың алдында ЖШС қызметі жəне оған осы Жарғыға,
Қатысушының, Бақылау Кеңесінің шешімдеріне сəйкес жүктелген міндеттер мен
тапсырмалардың орындалуы үшін жауап береді.

11.4

Бас атқарушы директормен 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге еңбек шарты
жасалады жəне оның мерзімінің аяқталуы Бас атқарушы директордың өкілеттік
мерзімінің аяқталуы сəтімен немесе Қатысушы оның өкілеттіктерінің мерзімі
аяқталғаны туралы шешім қабылдаған сəтпен анықталады. Еңбек шарты Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша
тоқтатылуы немесе бұзылуы мүмкін.

11.5

Бас атқарушы директорға тыйым салынады:
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11.5.1

Қатысушының келісімінсіз ЖШС-мен одан мүліктік пайдалар алуға
бағытталған мəмілелер жасауға (сыйға тарту, қарыз, ақысыз пайдалану,
сатып алу-сату шарты жəне т.б.);

11.5.2

ЖШС-тен сол сияқты үшінші тұлғалардан ЖШС үшінші тұлғалармен
жасаған мəмілелері үшін комиссиялық сыйақы алуға;

11.5.3

ЖШС-мен қатынастарда үшінші тұлғаларды білдіруге немесе олардың
атынан сөз сөйлеуге;

11.5.4

ЖШС-мен бəсекелесетін кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға.

Осы тармақтың 11.5.1 – 11.5.3-тармақшаларында көзделген шектеулер Бас
атқарушы директордың жұбайына, барлық тікелей туыстарына, сондай-ақ туған аға,
іні, əпке, қарындастарына қатысты таралады.

11.6

12

Бас атқарушы директор өзі қабылдаған шешімді осы жойылатын шешім
қабылданған тəртіппен жоюға құқылы.

ЖШС АУДИТОРЫ. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ
12.1

ЖШС жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ істің ағымдағы жайкүйін тексеру жəне растау үшін ЖШС ЖШС-мен, Бас атқарушы директормен,
Бақылау кеңесінің мүшелерімен немесе Қатысушымен мүліктік мүдделермен
байланыспаған кəсіби аудиторды тартуға құқылы (сыртқы аудит).

12.2

Аудиторға ақы төлеу, егер Қатысушының шешімімен басқаша көзделмесе, ЖШС
қаражаттары есебінен жүргізіледі.

12.3

Атқарушы органның қызметіне бақылау жасау, ЖШС қаржы жəне шаруашылық
қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін, сондай-ақ өзге де міндеттерді орындау
үшін ЖШС тексеру комиссиясы құрылады.

12.4

Бақылау кеңесі Қатысушымен тағайындалатын 6 адамнан тұрады (егер Қатысушы
өзге санды құрамы туралы шешім қабылдамаса). Бақылау кенесінің отырысы
қажеттілігіне байланысты өткізіледі, бірақ жылына үш реттен артық емес. Бақылау
кеңесінің шешімі отырысты қатысушы көпшілігінің даусымен қабылданады. Бақылау
кеңесінің отырысында шешім қабылдау барысында Бақылау кеңесінің əрбір мүшесі
бір дауысқа ие болады. Бақылау кеңесі шешім қабылдау барысында Бақылау
кеңесінің мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Бақылау кеңесінің Төрағасы
шешуші дауыс құқығына ие болады.

12.5

ЖШС Тексеру комиссиясы Қатысушымен тағайындалатын 3 адамнан тұрады (егер
Қатысушы өзге санды құрамы туралы шешім қабылдамаса). Тексеру
комиссиясының отырысы қажеттілікке қарай, бірақ жылына бір реттен кем емес
өткізіледі.

12.6

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес Қатысушы ЖШС
Бақылау Кеңесінің жəне Тексеру комиссиясының құрамын, өкілеттіктері мен
функцияларын, ерекше құзыреттерін жатқызылған сұрақтарды, жұмыс тəртібі мен
шешім қабылдау рəсімдерін белгілейтін актілерді бекітеді.

12.7

Тексеру комиссиясы өзі қабылдаған шешімді, ол шешімді қабылдауға қажет болған
дауыстар санымен жоюға құқылы.
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13

14

15

ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ, ЕСЕПТІЛІК
13.1

ЖШС есептік қаржы жылы күнтізбелік жылға сəйкес келеді. Жылдық баланс, пайда
мен шығындардың есебі, ЖШС қаржы-шаруашылық қызметі туралы есепті Бас
атқарушы директор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес
Қатысушыға қарауға жəне бекітуге ұсынады.

13.2

ЖШС Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жедел, бухгалтерлік жəне
статистикалық есеп пен есептілікті жүргізеді.

ЖШС ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТƏРТІБІ ЖƏНЕ МЕРЗІМДЕРІ
14.1

Қатысушының мүддесін қозғайтын ЖШС қызметі туралы ақпаратты, сондай-ақ ЖШС
қызметіне, Қатысушыға жəне ЖШС-гі қатысу үлестерін сатып алушыларға қатысты
өзге де ақпараттар мен құжаттарды ұсыну Қатысушының шешімімен бекітіледі.
Жазбаша нысандағы ақпарат жəне құжаттардың көшірмелері Қатысушы шешім
қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде берілуі тиіс.

14.2

ЖШС өз қызметі туралы ақпаратты "Заң газетi" жəне "Юридическая газета"
газеттерінде жариялайды.

ЖШС ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖƏНЕ ТАРАТУ
15.1

ЖШС қайта ұйымдастыру (қосылу, бірігу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) жəне тарату
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

15.2

ЖШС қайта ұйымдастырылған кезде барлық құқықтары мен міндеттер құқық
мирасқорларына өтеді.

15.3

ЖШС:

15.4

16

15.3.1

Қатысушының шешімі бойынша;

15.3.2

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген басқа
жағдайларда таратылуы мүмкін.

Мемлекеттік тізбеге тиісті жазба енгізілген сəттен тарату аяқталған, ал ЖШС
қызметін тоқтатқан болып саналады.

ТАРАТУ КОМИССИЯСЫ
16.1

Тарату комиссиясын Қатысушы тағайындайды. Тарату комиссиясына тарату
басталғаннан бастап ЖШС қызметі аяқталғанға дейін ЖШС істерін басқару жөніндегі
барлық функциялар өтеді.

16.2

Тарату комиссиясы ЖШС кредиторларын айқындау жəне берешекті алу бойынша
шаралар қабылдайды, кредиторларды ЖШС тарату туралы жазбаша хабарлайды,
сондай-ақ оған жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

16.3

Тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында
көзделген құқықтар мен міндеттерге ие болады.

16.4

ЖШС таратылғаннан кейін Тарату комиссиясы Қатысушыға Тарату комиссиясының
барлық қадамдарын жəне ЖШС қаржылық жағдайын сипаттайтын қорытынды есеп
жолдайды.
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УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КаР-Тел"
1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Данный Устав регламентирует деятельность Товарищества с ограниченной
ответственностью "КаР-Тел", в дальнейшем именуемого "ТОО".

1.2

ТОО является коммерческой организацией в форме товарищества с ограниченной
ответственностью и создано в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.

1.3

Единственным участником ТОО является
"ВИП Казахстан Холдинг АГ" (VIP Kazakhstan Holding AG), юридическое лицо,
созданное и существующее по законодательству Швейцарии, зарегистрированное
за № CHE-352.824.607, имеющее следующий юридический адрес и место
нахождения: Швейцария, Цуг 6304, Графенауштрассе, 5 (Grafenaustrasse 5, 6304
Zug, Switzerland); и банковские реквизиты: IBAN: CH5908387000001280452; SWIFT:
BBRUCHGT; ING BELGIUM, Brussels, Geneva Branch (в дальнейшем именуемое
"ВИП Казахстан" или "Участник").

1.4

Фирменное наименование ТОО:
На казахском языке: полное наименование "КаР-Тел" Жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiк, сокращенно - "КаР-Тел" ЖШС;
На русском языке: полное наименование Товарищество
ответственностью "КаР-Тел", сокращенно - ТОО "КаР-Тел";

с

ограниченной

На английском языке: полное наименование KaR-Tel Limited Liability Partnership,
сокращенно – KaR-Tel LLP.
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1.5

Место нахождения и адрес ТОО: Республика Казахстан, г. Астана, 010010, район
Алматы, ул. Қадырғали Жалайыри, дом 2.

1.6

ТОО создано на неопределенный срок.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОО
2.1

ТОО является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и
осуществляет
свою
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями
уполномоченных органов ТОО, принятыми в установленном порядке.

2.2

ТОО является полным правопреемником Товарищества
ответственностью «2Day Telecom»(«2Дэй Телеком»).

2.3

ТОО приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.

2.4

ТОО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
1

с

ограниченной
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2.5

ТОО не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не
отвечает по обязательствам ТОО.

2.6

ТОО имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, текущий счет и
другие, в том числе валютные, банковские счета, может иметь фирменный знак
(эмблему), фирменные бланки, иные фирменные реквизиты и атрибуты.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1

Основной целью деятельности ТОО является извлечение дохода на вложенный
капитал в интересах Участника.

3.2

ТОО правомочно осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством Республики Казахстан, включая, но не
ограничиваясь:

3.3
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3.2.1

предоставление услуг сотовой связи;

3.2.2

предоставление услуг связи по передачи данных, в том числе Интернет;

3.2.3

предоставление услуг по предоставлению каналов связи, услуг местной
телефонной связи:

3.2.4

экспорт и импорт товаров (работ, услуг);

3.2.5

участие в коммерческой, торговой и закупочной деятельности, в том числе
предоставление посреднических услуг;

3.2.6

разработка и реализация инвестиционных программ;

3.2.7

участие во внешнеэкономической деятельности;

3.2.8

любые виды деятельности в сфере телекоммуникаций и связи, не
относящиеся к сфере естественных монополий;

3.2.9

участие в других видах деятельности, не запрещенных законодательством
Республики Казахстан.

Виды деятельности, на осуществление которых действующим законодательством
Республики Казахстан предусмотрено получение необходимого разрешения,
лицензии, сертификата в уполномоченных на то государственных органах
Республики Казахстан, будут осуществляться ТОО после их получения.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОО
4.1

ТОО осуществляет согласно действующему законодательству Республики
Казахстан владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с целями и предметом своей деятельности и назначением имущества;
имеет право приобретать и отчуждать всеми законными способами всякого рода
имущество, не изъятое из оборота; заключать договоры и совершать любые иные
сделки, не противоречащие действующему законодательству Республики
Казахстан; быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде.

4.2

ТОО вправе открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за
ее пределами, действующие на основании соответствующих положений о филиалах
и представительствах, утверждаемых ТОО.
2
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4.3

ТОО вправе быть участником или акционером других
некоммерческих юридических лиц и иных организаций.

4.4

ТОО в своей деятельности подчиняется требованиям действующего
законодательства Республики Казахстан и решениям органов ТОО, принятым в
установленном порядке.

4.5

ТОО может осуществлять также другие права и иметь другие обязанности,
предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством
Республики Казахстан

и

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТОО И УЧАСТНИКОМ
5.1

6

коммерческих

Участник не отвечает по обязательствам ТОО и несет риск убытков, связанных с
деятельностью ТОО, в пределах стоимости внесенных им вкладов, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан. ТОО не
отвечает по обязательствам Участника ТОО.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
6.1

Участник ТОО имеет право:
6.1.1

участвовать в управлении делами ТОО, избрании и досрочном
прекращении полномочий членов исполнительного органа и членов иных
органов ТОО в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

6.1.2

вносить на рассмотрение органов управления и/или контроля, согласно их
компетенции, предложения по вопросам деятельности ТОО;

6.1.3

получать любую информацию о деятельности ТОО, включая информацию
о состоянии его имущества, величине дохода и убытков, знакомиться с
бухгалтерской и иной документацией ТОО, в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом;

6.1.4

получать часть чистого дохода в порядке, установленном учредительными
документами ТОО, действующим законодательством Республики
Казахстан и решениями Участника;

6.1.5

прекратить участие в ТОО путем отчуждения своей доли в установленном
действующим законодательством Республики Казахстан и учредительными
документами ТОО порядке;

6.1.6

оспаривать в судебном порядке решения органов ТОО, нарушающие их
права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или)
настоящим Уставом;

6.1.7

получить в случае ликвидации ТОО стоимость части имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в
натуре.

6.2

Участник имеет и другие права, предусмотренные действующим законодательством
Республики Казахстан и учредительными документами ТОО.

6.3

Участник обязан:
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6.3.1

исполнять взятые на себя в соответствии с учредительными документами
ТОО обязанности;

6.3.2

вносить вклады в уставный капитал ТОО в размере, сроки и порядке,
установленными учредительными документами ТОО и решениями
Участника;

6.3.3

не разглашать сведения, которые ТОО объявлены коммерческой тайной;

6.3.4

письменно извещать исполнительный орган ТОО, а также регистратора в
случае ведения им реестра участников ТОО об изменении сведений,
предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Республики
Казахстан.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОО. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ТОО
7.1

Размер уставного капитала ТОО составляет 150 005 000 (сто пятьдесят миллионов
пять тысяч) тенге.

7.2

Размер уставного капитала, по решению Участника, может быть увеличен путем:
7.2.1

дополнительных вкладов, производимых Участником ТОО;

7.2.2

увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала
ТОО, в том числе за счет его резервного капитала;

7.2.3

принятия в состав ТОО новых участников.

7.3

Размер уставного капитала ТОО может быть уменьшен в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

7.4

Имущество ТОО составляет основные фонды и оборотные средства, а также иные
ценности и имущество, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе
ТОО.

7.5

ТОО является собственником:
7.5.1

имущества, переданного ему его Участником, в том числе вкладов в
уставный капитал ТОО;

7.5.2

продукции, произведенной ТОО
хозяйственной деятельности;

7.5.3

полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по
другим основаниям, допускаемым законодательством Республики
Казахстан.

в

результате

осуществляемой

им

7.6

По решению Участника, Участником могут быть внесены дополнительные взносы в
имущество ТОО, которые не изменяют размер уставного капитала ТОО.

7.7

По решению Участника из чистого дохода ТОО могут быть созданы специальные
фонды (включая, но не ограничиваясь этим, резервный фонд, фонд развития
производства, науки и технологий, фонды социального развития и материального
поощрения). Порядок и размеры отчислений в фонды, а также порядок
использования фондов в интересах ТОО устанавливаются решением Участника.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
8.1

Все вопросы, связанные с распределением чистого дохода ТОО, рассматриваются
и утверждаются Участником в соответствии с требованиями учредительных
документов ТОО и действующего законодательства Республики Казахстан.

8.2

Убытки ТОО, если такие имеются, покрываются из денежных и иных активов ТОО,
включая его резервный капитал и прочие фонды. В случае недостаточности таких
активов, Участник вправе принять решение о способе покрытия таких убытков.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОО
9.1

10

Органами управления ТОО являются:
9.1.1

высший орган – Участник;

9.1.2

исполнительный орган – Главный исполнительный директор;

9.1.3

наблюдательный орган – Наблюдательный совет;

9.1.4

контролирующий орган - Ревизионная комиссия.

ВЫСШИЙ ОРГАН ТОО
10.1

Участник является высшим органом ТОО. Все решения высшего органа ТОО
принимаются Участником единолично и оформляются в письменном виде.

10.2

К исключительной компетенции Участника ТОО, как высшего органа ТОО,
относятся:
10.2.1

изменение Устава ТОО, включая изменение размера уставного капитала,
места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава
ТОО в новой редакции;

10.2.2

назначение Главного исполнительного директора и Главного финансового
директора ТОО и прекращение деятельности Наблюдательного совета,
Ревизионной комиссии и иных органов ТОО, избрание и досрочное
прекращение их полномочий, образование и досрочное прекращение
полномочий членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и
иных органов ТОО;

10.2.3

принятие решения о передаче ТОО или его имущества в доверительное
управление и определение условий такой передачи;

10.2.4

утверждение годовой финансовой отчетности ТОО (включая, но не
ограничиваясь этим, годовую финансовую отчетность, подготовленную в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также по
решению Участника в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности), а также утверждение отчетов и заключений
Ревизионной комиссии ТОО;

10.2.5

утверждение документов, регулирующих корпоративное управление ТОО,
в том числе отношения между Участником и органами управления ТОО и
между органами управления ТОО различных уровней, и утверждение
порядка принятия таких документов, а также утверждение иных документов
по решению Участника и документов, выносимых на утверждение
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Участника Главным
последнего;

исполнительным

директором

по

инициативе

10.2.6

утверждение порядка и сроков предоставления
приобретателям долей информации о деятельности ТОО;

10.2.7

распределение чистого дохода ТОО и утверждение суммы дивидендов;

10.2.8

решение об участии или владении ТОО долей в любом юридическом лице,
включая акционерные общества, товарищества, а также некоммерческие
организации, а также решение о прекращении или сокращении или
увеличении долей такого участия или владения;

10.2.9

решение о реорганизации или ликвидации ТОО или иного юридического
лица, в котором ТОО принадлежат (прямо или косвенно через такое иное
юридическое лицо): (i) в случае если такое юридическое лицо является
корпорацией или акционерным обществом – более 50 (пятидесяти)
процентов от общего количества акций с правом голоса (независимо от
возникновения какого-либо условия возможности), наделяющих правом
голоса по вопросу об избрании (назначении) членов совета директоров
такого юридического лица; и (или) (ii) в случае если такое юридическое
лицо не является корпорацией или акционерным обществом – не менее
большинства акций с правом голоса, долей участия, паев или иных долей
участия в акционерном капитале с правом голоса (независимо от
возникновения какого-либо условия возможности), наделяющих правом
голоса по вопросу об избрании (назначении) наблюдательного совета,
исполнительного органа, партнеров, менеджеров или членов иных органов
таких юридических лиц, которые контролируют принятие решений по
управлению таким юридическим лицом (далее - "Дочерняя компания");

10.2.10

увеличение уставного капитала Дочерней компании, увеличение
количества ее объявленных акций или выпуск любых иных долговых
обязательств, конвертируемых в акции Дочерней компании;

10.2.11

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов ТОО;

10.2.12

решение о залоге всего имущества ТОО;

10.2.13

решение о внесении дополнительных взносов в имущество ТОО;

10.2.14

продажа или отчуждение иным способом всех или основной части активов
ТОО или Дочерней Компании;

10.2.15

залог 50 (пятидесяти) или более (процентов) долей участия и/или акций в
Дочерней компании в результате одной или совокупности взаимосвязанных
между собой сделок либо не взаимосвязанных сделок;

10.2.16

залог более 25 (двадцати пяти), но менее 50 пятидесяти процентов долей
участия и/или акций в Дочерней компании в результате одной или
совокупности взаимосвязанных между собой сделок или не
взаимосвязанных сделок, если такой залог обеспечивает обязательство,
которое (i) принято не на строго коммерческих условиях и (ii) не является
обоснованным с точки зрения бизнеса залогодателя;
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10.2.17

приобретение или отчуждение ТОО или Дочерней компанией акций, долей
участия, паев или долговых обязательств, конвертируемых в акции любого
другого юридического лица за встречное удовлетворение на общую сумму,
составляющую более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) долларов США
или эквивалентную сумму в любой другой валюте, в результате сделки (или
совокупности взаимосвязанных между собой сделок), если данная сделка
(i) совершается не на строго коммерческих условиях и (ii) не является
обоснованной с точки зрения бизнеса ТОО или Дочерней компании,
осуществляющей такое приобретение или отчуждение;

10.2.18

приобретение или отчуждение ТОО или Дочерней компанией любых
активов (кроме акций, долей участия, паев или долговых обязательств,
конвертируемых в акции любого другого юридического лица) за встречное
удовлетворение на общую сумму, составляющую более 50 000 000
(пятидесяти миллионов) долларов США или эквивалентную сумму в любой
другой валюте, в результате сделки (или совокупности взаимосвязанных
между собой сделок), если данная сделка (i) совершается не на строго
коммерческих условиях и (ii) не является обоснованной с точки зрения
бизнеса ТОО или Дочерней компании, осуществляющей такое
приобретение или отчуждение;

10.2.19

принятие ТОО решений в качестве участника или акционера какой-либо
Дочерней компании по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.1 – 10.2.18,
как если бы эти вопросы относились к деятельности самой Дочерней
компании;

10.2.20

решение об одобрении заключения ТОО сделки или совокупности
взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) ТОО
отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого
составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера
балансовой стоимости активов ТОО;

10.2.21

иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и (или) законодательством
Республики Казахстан к компетенции Участника.

10.3

Участник вправе отменить любое решение иных органов ТОО по вопросам,
относящихся к внутренней деятельности ТОО, если иное не предусмотрено Уставом
ТОО.

10.4

Участник вправе отменить либо изменить принятое им решение, в том же порядке,
в котором было принято отменяемое/изменяемое решение.

ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
11.1

Главный исполнительный директор является исполнительным органом ТОО.

11.2

При условии соблюдения решений Участника и Наблюдательного совета, Главный
исполнительный директор имеет следующие полномочия:
11.2.1

принятие
решений
по
финансово-хозяйственной
деятельности,
направленных на достижение целей ТОО и выполнение решений
Участника;
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11.2.2

совершение от имени ТОО любых сделок некоммерческого и
коммерческого характера, без необходимости принятия соответствующего
решения об их совершении Участником или, если это предусмотрено
внутренними документами ТОО, без необходимости принятия решения
Наблюдательным советом;

11.2.3

назначение и освобождение от должности руководителей структурных
подразделений ТОО, определение условий оплаты их труда;

11.2.4

решение кадровых вопросов, за исключением тех вопросов, которые
входят в исключительную компетенцию других органов ТОО;

11.2.5

делегирование принадлежащих Главному исполнительному директору
полномочий руководителям структурных подразделений ТОО, работникам
или консультантам ТОО в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан;

11.2.6

исполнение проектов развития ТОО и других задач;

11.2.7

подготовка проектов решений Участника и Наблюдательного Совета,
решение организационных вопросов, связанных с принятием решений
Участника и Наблюдательного Совета;

11.2.8

голосование от имени ТОО в качестве владельца голосующих ценных бумаг
или долей участия в любом юридическом лице, которым владеет ТОО, но
только в соответствии с решением Участника или, если это будет
предусмотрено внутренними документами ТОО, в соответствии с
решением Наблюдательного совета;

11.2.9

открытие счетов ТОО в банках;

11.2.10

действовать без доверенности от имени ТОО в отношениях с третьими
лицами, в том числе представлять интересы ТОО;

11.2.11

выдавать доверенности на право представления ТОО, в том числе с правом
передоверия;

11.2.12

утверждать внутренние политики и процедуры, за исключением тех,
которые касаются вопросов, отнесенных настоящим Уставом к
исключительной компетенции Участника, и порядок их утверждения;

11.2.13

иные полномочия, переданные ему Участником.

11.3

Главный исполнительный директор назначается и освобождается от занимаемой
должности Участником. Срок полномочий и условия оплаты труда Главного
исполнительного директора определяются Участником в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан. Главный исполнительный
директор подотчетен Участнику и Наблюдательному Совету и несет
ответственность перед ними за деятельность ТОО и за выполнение обязанностей и
задач, возложенных на него в соответствии с настоящим Уставом, решениями
Участника и Наблюдательного Совета.

11.4

С Главным исполнительным директором заключается трудовой договор сроком не
более 5 (пяти) лет, истечение срока которого определяется моментом истечения
срока полномочий Главного исполнительного директора или моментом принятия
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Участником решения о прекращении его полномочий. Трудовой договор может быть
прекращен или расторгнут также и по другим основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.

11.5

Главному исполнительному директору ТОО запрещается:
11.5.1

без согласия Участника заключать с ТОО сделки, направленные на
получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения,
займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и другие);

11.5.2

получать комиссионное вознаграждение как от самого ТОО, так и от третьих
лиц за сделки, заключенные ТОО с третьими лицами;

11.5.3

выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с ТОО;

11.5.4

осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с
деятельностью ТОО.

Ограничения, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.3 настоящего пункта,
распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих
родственников, а также родных братьев и сестер Главного исполнительного
директора.

11.6

12

Главный исполнительный директор вправе отменить принятое им решение в том же
порядке, в котором было принято отменяемое решение.

АУДИТОР ТОО. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
12.1

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ТОО,
а также текущего состояния его дел, ТОО вправе привлекать профессионального
аудитора, не связанного имущественными интересами с ТОО, Главным
исполнительным директором, членами Наблюдательного совета или Участником
(внешний аудит).

12.2

Оплата работы аудитора производится за счет средств ТОО, если решением
Участника не будет установлено иное.

12.3

Для контроля за деятельностью исполнительного органа, обеспечение внутреннего
контроля за хозяйственной и финансовой деятельностью ТОО, а также для
осуществления иных задач в ТОО создаются Наблюдательный совет и Ревизионная
комиссия

12.4

Наблюдательный совет состоит из 6 человек (если Участником не будет принято
решение об ином количественном составе), назначаемых Участником. Заседания
Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но, в любом случае,
не реже трех раз в год. Большинство членов Наблюдательного Совета составляют
кворум. Решение Наблюдательного Совета принимается большинством его членов,
присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании
Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним
голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии
решений Наблюдательным советом Председатель Наблюдательного совета имеет
право решающего голоса.

12.5

Ревизионная Комиссия ТОО состоит из 3 человек (если Участником не будет
принято решение об ином количественном составе), назначаемых Участником.
9

Заседания Ревизионной Комиссии проводятся по мере необходимости, но, в любом
случае, не менее одного раза в год.
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12.6

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Участник
утверждает акты ТОО, определяющие состав, полномочия и функции, вопросы,
отнесенные к исключительной компетенции, порядок работы и процедуры принятия
решений для Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ТОО.

12.7

Ревизионная комиссия вправе отменить принятое ею решение тем же количеством
голосов, которое необходимо для принятия отменяемого решения.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОТЧЕТНОСТЬ
13.1

Финансовый год ТОО совпадает с календарным годом. Годовой баланс, счет
прибылей и убытков, отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТОО
представляются Главным исполнительным директором на рассмотрение и
утверждение Участником в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.

13.2

ТОО ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОО
14.1

Предоставление Участнику информации о деятельности ТОО, затрагивающей
интересы его Участника, а также предоставление информации и документов,
касающихся деятельности ТОО, Участнику и приобретателям долей участия в ТОО
утверждается решением Участника. Информация в письменной форме и копии
документов должны предоставляться в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения Участником.

14.2

ТОО публикует информацию о своей деятельности в газетах "Заң газетi" и
"Юридическая газета".

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОО
15.1

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
и ликвидация ТОО осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

15.2

При реорганизации ТОО все права и обязанности переходят к правопреемникам.

15.3

ТОО может быть ликвидировано:

15.4

15.3.1

по решению Участника;

15.3.2

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Республики Казахстан.

Ликвидация считается завершенной, а ТОО прекратившим свою деятельность с
момента внесения соответствующей записи в государственный регистр.
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1

GENERAL PROVISIONS
1.1

This Charter regulates the activities of KaR-Tel Limited Liability Partnership, hereinafter
referred to as the "LLP".

1.2

The LLP is a commercial organisation in the form of a limited liability partnership and is
established in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

1.3

The sole participant of the LLP is
VIP Kazakhstan Holding AG, a legal entity incorporated and existing under the laws of
Switzerland, registered under number CHE-352.824.607, having the following legal
address and location: Grafenaustrasse 5, 6304 Zug, Switzerland, and bank details: IBAN:
CH5908387000001280452; SWIFT: BBRUCHGT; ING BELGIUM, Brussels, Geneva
Branch(hereinafter "VIP Kazakhstan" or the "Participant");

1.4

Company name of the LLP:
In the Kazakh language: "КаР-Тел" Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк, abbreviated "КаР-Тел" ЖШС;
In the Russian language: Товарищество с ограниченной ответственностью "КаР-Тел",
abbreviated - ТОО "КаР-Тел";
In the English language: KaR-Tel Limited Liability Partnership, abbreviated - KaR-Tel LLP.
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1.5

Location and address of the LLP: 2 Kadyrgali Zhalaiyri Str., Almaty District, Astana,
010010, Republic of Kazakhstan.

1.6

The LLP is established for an unlimited period of time.

LEGAL STATUS OF THE LLP
2.1

The LLP is a legal entity under the legislation of the Republic of Kazakhstan and carries
out its activities in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan,
this Charter, and the resolutions of the LLP's authorised bodies adopted in the established
procedure.

2.2

The LLP is the full successor of «2Day Telecom»(«2Дэй Телеком») Limited Liability
Partership.

2.3

The LLP shall acquire the rights of a legal entity from the moment of its state registration.

2.4

The LLP shall be liable for its obligations to the extent of all property owned by it.

2.5

The LLP shall not be liable for the obligations of the state, and the state shall not be liable
for the LLP's obligations.

2.6

The LLP shall have separate property, an independent balance sheet, a current account
and other bank accounts, including foreign currency accounts, and may have a company
logo (emblem), letterheads, and other company requisites and attributes.
1

3

PURPOSES AND SUBJECT OF ACTIVITIES
3.1

The main purpose of the LLP's activities is the generation of income on invested capital
in the interests of the Participant.

3.2

The LLP may carry out any activities not prohibited by the current legislation of the
Republic of Kazakhstan, including, without limitation:

3.3
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3.2.1

rendering cellular communication services;

3.2.2

provision of data communication services, including Internet;

3.2.3

services for the provision of communication channels, local telephone services;

3.2.4

exporting and importing goods (work, services);

3.2.5

engaging in commercial, trade and procurement activities, including rendering
intermediary services;

3.2.6

developing and implementing investment programs;

3.2.7

engaging in foreign economic activities;

3.2.8

any types of activities in the area of telecommunications, not falling within the
natural monopoly areas;

3.2.9

engaging in other types of activities not prohibited by the legislation of the
Republic of Kazakhstan.

The LLP shall carry out activities that require permits, licences, or certificates to be issued
by authorised stale agencies of the Republic of Kazakhstan under the current legislation
of the Republic of Kazakhstan only upon receiving such permits, licenses, and certificates.

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE LLP
4.1

Under the current legislation of the Republic of Kazakhstan, the LLP shall possess, use,
and dispose of its property in accordance with the purposes and subjects of its activities
and the designation of the property, and shall have the right to acquire or alienate by all
lawful means any type of property not withdrawn from circulation; to execute agreements
and perform any other transactions that do not contradict the current legislation of the
Republic of Kazakhstan; and to act as a claimant or a defendant in a court, tribunal, or
arbitration.

4.2

The LLP may open branches and representative offices within and outside the Republic
of Kazakhstan, which shall operate on the basis of respective regulations of branches and
representative offices to be approved by the LLP.

4.3

The LLP may participate or hold shares in other commercial and non-commercial legal
entities and other organisations.

4.4

In its activities, the LLP shall be subject to the requirements of current legislation of the
Republic of Kazakhstan, and the resolutions of the LLP's bodies adopted in accordance
with established procedure.

4.5

The LLP may also exercise other rights and have other obligations as provided for by this
Charter and the current legislation of the Republic of Kazakhstan.
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5

RELATIONSHIP BETWEEN LLP AND THE PARTICIPANT
5.1

6

A Participant shall not be liable for the obligations of the LLP and shall bear the risk of
losses connected with the activities of the LLP within the value of its contribution, unless
otherwise provided for by the current legislation of the Republic of Kazakhstan. The LLP
shall not be liable for the obligations of the Participant of the LLP.

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTICIPANT
6.1

A Participant shall have the right to:
6.1.1

participate in the administration of the LLP's business, election and early
termination of authorities of the members of the executive body and members of
other bodies of the LLP in accordance with the procedures established herein;

6.1.2

to put forward proposals regarding the LLP's operation for consideration of the
LLP's management and/or supervisory bodies in accordance with their
competence;

6.1.3

receive, in accordance with the procedures established herein, any information
concerning the LLP's operation, including information about the state of its
property, the amount of income and losses, the LLP's accounting records and
other documents;

6.1.4

receive a portion of the net profit in accordance with the procedures established
by the foundation documents of the LLP, the current legislation of the Republic
of Kazakhstan and resolutions of the Participant;

6.1.5

discontinue its participation in the LLP by alienation of its participating interest in
accordance with the procedures established by the current legislation of the
Republic of Kazakhstan and the foundation documents of the LLP;

6.1.6

challenge in the court any resolutions made by the bodies of the LLP, which
violate its rights provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and
(or) by this Charter;

6.1.7

in the event of liquidation of the LLP, receive the value of a part of the property
remaining after settlements with creditors, or a part thereof in kind.

6.2

A Participant enjoys other rights as provided for by the current legislation of the Republic
of Kazakhstan and the foundation documents of the LLP.

6.3

A Participant of the LLP shall:
6.3.1

fulfil the obligations assumed under the foundation documents of the LLP;

6.3.2

make contributions to the charter capital of the LLP in such amounts, at such
times and in such manner as established by the foundation documents of the
LLP and decisions of the Participant;

6.3.3

not disclose any information, which is treated as commercial secret by the LLP;

6.3.4

notify in writing the executive body of the LLP and the registrar, in case a register
of the participants of the LLP is maintained by it, of any change in information
provided for by this Charter and legislation of the Republic of Kazakhstan.
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CHARTER CAPITAL OF THE LLP. PROPERTY AND FUNDS OF THE LLP
7.1

The amount of the LLP's charter capital is one hundred fifty million five thousand (150,
005, 000) tenge.

7.2

By resolution of the Participant, the amount of the charter capital may be increased:
7.2.1

by additional contributions by the Participant;

7.2.2

by increase in the charter capital using the equity capital of the LLP, including its
reserve capital;

7.2.3

by admission of new participants to the LLP.

7.3

The amount of the LLP's Charter Capital may be reduced in the cases and in accordance
with the procedures established by the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

7.4

The LLP's property shall comprise of fixed assets and working capital and other valuables
and property, the value of which will be reflected in the LLP's independent balance sheet.

7.5

The LLP shall own:
7.5.1

property transferred to it by the Participant, including contributions to the Charter
Capital of the LLP;

7.5.2

output produced by the LLP as a result of its business activities;

7.5.3

income gained and other property acquired on other grounds allowed by the
legislation of the Republic of Kazakhstan.

7.6

By resolution of the Participant, the Participant may make additional contributions to the
property of the LLP, which contributions shall not change the amount of the LLP's charter
capital.

7.7

By resolution of the Participant special funds (including, without limitation, a reserve fund,
a production, science and technology development fund, a social development and a
material incentives fund) may be formed from the net income of the LLP. The procedure
and the amounts of the allocations to the funds and the rules for using the fund in the
interests of the LLP shall be as established by resolutions of the Participant.

DISTRIBUTION OF NET INCOME AND COVERAGE OF LOSSES
8.1

The Participant shall review and approve all the matters relating to the distribution of net
income of the LLP, as required by the foundation documents of the LLP and the current
legislation of the Republic of Kazakhstan.

8.2

Losses of the LLP, if any, shall be covered from the money and other assets of the LLP,
including its reserve capital and other funds. Should such assets be insufficient, the
Participant shall have the right to take a decision on the method of covering such losses.

GOVERNING BODIES OF THE LLP
9.1

The following shall be governing bodies of the LLP:
9.1.1

supreme body - the Participant;

9.1.2

executive body - the Chief Executive Officer;
4

10

9.1.3

supervisory body - Supervisory Board;

9.1.4

controlling body - Audit Commission.

SUPREME BODY OF THE LLP
10.1

The Participant shall be the supreme body of the LLP. All decisions of the supreme body
of the LLP shall be made solely by the Participant and executed in writing.

10.2

The exclusive competence of the Participant of the LLP as a supreme body of the LLP
shall include:
10.2.1

amending the Charter of the LLP, including the change of amount of its Charter
Capital, place of location and firm name, or approval of a new version of the
Charter;

10.2.2

appointment of the Chief Executive Officer of the LLP, of the Chief Financial
Officer of the LLP and termination of activity of the Supervisory Board, Audit
Commission and other bodies of the LLP, election and early termination of their
respective authorities, formation and early termination of the authority of the
members of the Supervisory Board, Audit Commission and other bodies of the
LLP;

10.2.3

making a decision on the transfer of the LLP or the property thereof to trust
management and determining the conditions of such transfer;

10.2.4

approval of annual financial statements of the LLP (including, without limitation,
the annual financial statements prepared in accordance with the legislation of
the Republic of Kazakhstan and, if decided by the Participant, in accordance with
International Financial Reporting Standards), approval of the reports and
opinions by the Audit Commission of the LLP;

10.2.5

approval of documents regulating the corporate governance of the LLP, including
relationships between the Participant and governing bodies of the LLP and
between governing bodies of the LLP of various levels and approval of the
procedure for adopting such documents, and approval of other documents as
decided by the Participant and documents being submitted for approval to the
Participant by the Chief Executive Officer on the initiative of the latter;

10.2.6

approval of the procedure and timing for the provision to the Participant and
acquirers of participating interests in the LLP of information on LLP's activity;

10.2.7

distribution of net income of the LLP and approval of amount of dividends;

10.2.8

decision on the participation or holding of an interest by the LLP in any legal
entity, including joint stock companies, partnerships and non-commercial
organisations, as well as decision on termination or on decrease or on increase
of such participation or holding;

10.2.9

decision on the re-organisation and liquidation of the LLP or any other legal
entity, in which the LLP holds (directly, or indirectly through another such legal
entity) (i) in the case that such entity is a corporation or a joint-stock company,
more than fifty per cent (50%) of the total number of voting shares (without regard
to the occurrence of any contingency) vesting the right to vote in the election
(appointment) of members of the board of directors of such legal entity; and/or
5

(ii) in the case that such legal entity is not a corporation or a joint-stock company,
no less than the majority of voting shares, participating interests, interests or
other voting equity interests (without regard to the occurrence of any
contingency) vesting the right to vote in the election (appointment) of the
supervisory body, executive body, partners, managers or members of other
bodies of such legal entities controlling the making of decisions in respect of the
management of such legal entity (hereinafter a "Subsidiary");
10.2.10

increase in the charter capital of, increase of the number of authorised shares
in, or issue of any other debentures convertible into shares in, a Subsidiary;

10.2.11

appointment of the liquidation commission and approval of liquidation balance
sheets;

10.2.12

decision to pledge all property of the LLP;

10.2.13

decision on additional contributions to the property of the LLP;

10.2.14

sale or other disposal of all or substantially all of assets of the LLP or a
Subsidiary;

10.2.15

pledge of fifty per cent (50%) or more of participating interests and/or shares in
a Subsidiary as a result of a single transaction or series of interrelated
transactions or unrelated transactions;

10.2.16

pledge of more than twenty five per cent (25%) but less than fifty per cent (50%)
of participating interests and/or shares in a Subsidiary as a result of a single
transaction or series of interrelated transactions or unrelated transactions, where
such pledge secures an obligation, which is not (i) on arm’s length terms and (ii)
for a valid business purpose of the pledgor;

10.2.17

acquisition or disposal by the LLP or a Subsidiary of shares, participating
interests, equity interests or debentures convertible into shares in any other legal
entity for aggregate consideration of more than fifty million US dollars (USD
50,000,000) or the equivalent thereof in any other currency as a result of a
transaction (or series of interrelated transactions), where such transaction is not
(i) on arm’s length terms and (ii) for a valid business purpose of the LLP or the
Subsidiary which is making such acquisition or disposal;

10.2.18

acquisition or disposal by the LLP or a Subsidiary of any assets (other than
shares, participating interests, equity interests or debentures convertible into
shares in any other legal entity) for aggregate consideration of more than fifty
million US dollars (USD 50,000,000) or the equivalent thereof in any other
currency as a result of a transaction (or series of interrelated transactions), where
such transaction is not (i) on arm’s length terms and (ii) for a valid business
purpose of the LLP or the Subsidiary which is making such acquisition or
disposal;

10.2.19

making decisions on any of the matters referred to in Articles 10.2.1 –10.2.18 by
the LLP as a participant or shareholder of any Subsidiary as if such matters
related to the business of such Subsidiary;

10.2.20

decision to approve the entry into by the LLP of a transaction or a series of
interrelated transactions as a result of which the LLP shall alienate (or may
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alienate) property the value of which is 51% and more of the total amount of the
balance sheet value of the LLP’s assets;
10.2.21
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other matters falling within the competence of the Participant under this Charter
and/or the legislation of the Republic of Kazakhstan.

10.3

The Participant is entitled to revoke any decision of other bodies of the LLP on any issues
related to the internal operations of the LLP, unless otherwise provided for in the Charter
of the LLP.

10.4

The Participant is entitled to revoke or amend any decision taken by it, according to the
same procedure as was applied to taking the decision being revoked/amended.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
11.1

The Chief Executive Officer shall be the executive body of the LLP.

11.2

Subject to the compliance with resolutions of the Participant and Supervisory Board, the
Chief Executive Officer shall have the power to:
11.2.1

adopt decisions on the financial and economic activities aimed at attaining the
LLP's objectives and implementing the resolutions of the Participant;

11.2.2

execute in the name of the LLP of the transactions of both commercial and noncommercial nature without a decision of the Participant or, should it be provided
by the internal documents of the LLP, a decision of the Supervisory Board;

11.2.3

appoint and release managers of the LLP's structural subdivisions and determine
the terms and conditions of their remuneration;

11.2.4

handle personnel issues other than those included in the exclusive competence
of other bodies of the LLP;

11.2.5

delegate the Chief Executive Officer's powers to managers of structural
departments of the LLP, employees or advisers of the LLP in accordance with
the current legislation of the Republic of Kazakhstan;

11.2.6

implement the LLP's development projects and perform other tasks;

11.2.7

draft resolutions of the Participant and of the Supervisory Board, decide on
organisational matters and arrangements pertaining to the decision making by
the Participant and by the Supervisory Board;

11.2.8

vote on behalf of the LLP as the owner of voting securities or other voting
interests of any legal entity owned by the LLP, but only in accordance with a
decision of the Participant or, should it be provided by the internal documents of
the LLP, decision of die Supervisory Board;

11.2.9

open accounts of the LLP with banks;

11.2.10

act without a power of attorney on behalf of the LLP in relations with third parties,
including, to represent the LLP's interests;

11.2.11

execute a power of attorney to represent the LLP, including those with the right
of delegation;
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11.2.12

approve internal policies and procedures, other than with respect to matters
falling within the exclusive competence of the Participant in accordance with this
Charter, and the procedure for approval thereof;

11.2.13

execute other powers delegated to him/her by the Participant.

11.3

The Participant shall appoint and release the Chief Executive Officer. The Participant shall
establish the Chief Executive Officer's term of office and compensation package in
accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan. The Chief
Executive Officer shall be accountable to the Participant and to the Supervisory Board for
the LLP's operation and the fulfilment of the obligations and tasks entrusted to him in
accordance with this Charter, decisions of the Participant and the Supervisory Board.

11.4

An employment agreement shall be entered into with the Chief Executive Officer for a
term of not more than five (5) years, which shall expire on the date when his/her term of
office expires or when the Participant takes a decision to terminate his/her term of office.
The employment agreement may also be terminated on other grounds provided for by
current legislation and by the employment agreement.

11.5

The Chief Executive Officer shall not:
11.5.1

without the consent of the Participant, enter into any transactions with the LLP
aimed at gaining any material benefit therefrom (including donation, loan, free
use, purchase-and-sale, and other agreements);

11.5.2

receive commission fees from either the LLP itself or any third party for a
transaction executed by the LLP with a third party;

11.5.3

act on behalf, or in the interests, of a third party in its relations with the LLP; and

11.5.4

engage in business activities competing with the LLP's business.

The restrictions set forth in subparagraphs 11.5.1 through 11.5.3 of this Article shall also
apply to the spouse, all direct ascendants and descendants, and native sisters and
brothers of the Chief Executive Officer.

11.6
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The Chief Executive Officer is entitled to revoke any decision taken by the him/her,
according to the same procedure as was applied to taking the decision being revoked.

AUDITOR OF THE LLP. SUPERVISORY BOARD. AUDIT COMMISSION
12.1

To audit and to confirm the accuracy of the LLP's annual financial statements, as well as
of its current state of affairs, the LLP may engage the services of a professional auditor
not connected by property interests with the LLP, the Chief Executive Officer, the members
of the Supervisory Board, or the Participant (external audit).

12.2

The LLP shall pay for the auditor's services from its own funds, unless otherwise
established by decision of the Participant.

12.3

In order to exercise control over the activities of the executive body and to ensure internal
control over the LLP's business and financial operations, as well as to implement other
objectives, a Supervisory Board and an Audit Commission (Auditor) shall be established
in the LLP.

12.4

The Supervisory Board shall consist of 6 members (unless the Participant takes a decision
on a different number of members), appointed by the Participant. The Meetings of the
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Supervisory Board shall be held at least three times a year or more often, as may be
necessary. The majority of the members of the Supervisory Board shall constitute quorum.
The decisions of the Supervisory Board shall be taken by majority of members present at
the meeting. At the meetings of the Supervisory Board each member of the Supervisory
Board shall have one vote. In the event of a tie vote when taking decisions by the
Supervisory Board, the Chairman of the Supervisory Board shall have the casting vote.
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12.5

The Audit Commission shall consist of 3 members (unless the Participant takes a decision
on a different number of members), appointed by the Participant. The Meetings of the
Audit Commission shall be held at least once a year or more often, as may be necessary.

12.6

Resolutions determining the composition, powers and functions, exclusive competence
and working and decision making procedures of the Supervisory Board and the Audit
Commission (Auditor) shall be adopted by the Participant in accordance with the current
legislation of the Republic of Kazakhstan.

12.7

The Audit Commission is entitled to revoke any decision taken by it by the same number
of votes as was necessary to make the decision being revoked.

FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY. ACCOUNTS
13.1

The LLP's fiscal year shall coincide with the calendar year. The Chief Executive Officer
shall present the annual balance sheet, the profit and loss statement, and the financial
results statement of the LLP for the review and approval by the Participant pursuant to
the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

13.2

The LLP shall maintain the operational, accounting and statistical accounting and records
as required by the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

PROCEDURE AND TIMING OF PROVISION OF INFORMATION ON THE ACTIVITY
OF THE LLP
14.1

The provision of Participant with information on the LLP's activity, which affects the
interests of its Participant, and the provision of Participant and acquirers of participating
interests in the LLP with information and documents relating to the activity of the LLP shall
be approved by decision of the Participant. Information in writing and copies of documents
shall be presented within five (5) business days from the date on which the decision is
made by the Participant.

14.2

The LLP shall publish information on its activity in "Zan Gazeti" and "Yuridicheskaya
Gazeta".

REORGANISATION AND LIQUIDATION OF THE LLP
15.1

Reorganisation (merger, accession, division, separation, and transformation) and
liquidation of the LLP shall be implemented in accordance with the legislation of the
Republic of Kazakhstan.

15.2

In the event of the LLP's reorganisation, all rights and obligations shall be transferred to
the legal successors.

15.3

The LLP may be liquidated:
15.3.1

by resolution of the Participant;
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