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I. UMUMIY QOIDALAR

1. Mazkur sanoq komissiyasi to'g'risidagi Nizom (keyingi o'rinlarda Nizom deb 
yuritiladi) "aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlaming huquqlarini himoya qilish 
to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga (keyingi o'rinlarda - qonun), korporativ 
boshqaruv kodeksining (aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati samaradorligini oshirish va 
korporativ boshqaruv tizimini 31.12.2015 yildagi 9-sonli takomillashtirish bo'yicha 
komissiya Majlisining bayonnomasi bilan tasdiqlangan) tavsiyalariga va 
"Sharg'unko'mir" aksiyadorlik jamiyati nizomiga muvofiq ishlab chiqilgan.

2. Mazkur Nizom jamiyat sanoq komissiyasining (keyingi o'rinlarda - sanoq 
komissiyasi) maqomi va funksiyalarini, shuningdek uning a'zolarini saylash va 
vakolatlarini tugatish tartibini belgilaydi.

3. Sanoq komissiyasi o'z faoliyatida qonunga, boshqa qonun hujjatlariga, jamiyat 
Ustaviga va ushbu Nizomga amal qiladi.

4. Sanoq komissiyasi aksiyadorlar umumiy yig'ilishining ishchi organi hisoblanadi.

5. Mazkur Nizom jamiyat sanoq komissiyasi a'zolariga tatbiq etiladi

IL SANOQ KOMISSIYASI A’ZOLARINI SAYLASH

6. Aksiyadorlami ro'yxatga olish uchun jamiyat aksiyadorlarining umumiy 
yig'ilishida ishtirok etish, ovozlami hisoblash, shuningdek ovoz berish uchun jamiyat 
Kuzatuv kengashi tomonidan sanoq komissiyasi tuziladi.

7. Sanoq komissiyasining miqdoriy va shaxsiy tarkibi aksiyadorlar umumiy уig'ilishi 
tomonidan tasdiqlanadi.

8. Jamiyat sanoq komissiyasining miqdoriy tarkibi 3 (uch) kishini tashkil etadi.

9. Sanoq komissiyasi tarkibiga jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari, jamiyat taftish 
komissiyasi a'zolari, jamiyat Ijroiya organi rahbari, shuningdek, ushbu lavozimlarga 
tayinlanadigan shaxslar kirishi mumkin emas.

10. Jamiyat kuzatuv kengashi sanoq komissiyasi vazifalarini bajarish uchun 
investitsiya maslahatchisi va qimmatli qog'ozlar bozorining boshqa professional 
ishtirokchilarini jalb etishga qaror qiladi.

11. Jamiyat mustaqil ekspertlami sanoq komissiyasiga amaliy yordam ko'rsatish 
yoki uning vazifalarini bajarish uchun (masalan, investitsiya maslahatchisi va qimmatli 
qog'ozlar bozorining boshqa professional ishtirokchilari) jamiyatning Kuzatuv kengashi 
bilan kelishilgan holda jalb qilishi mumkin.

12. Sanoq komissiyasi tarkibiga:

- aksiyadorlar;



- ulaming vakillari;

- jamiyat xodimlari;

saylanishi mumkin.

13. Sanoq komissiyasi a'zolari cheksiz ko'p marta qayta saylanishi mumkin.

14. Sanoq komissiyasining vakolatlari aksiyadorlaming umumiy yig'ilishi 
tomonidan yangi tarkibning sanoq komissiyasining umumiy yig'ilishi tomonidan 
saylangangacha (qayta saylangunga qadar) saylangan paytdan boshlab amal qiladi.

15. Sanoq komissiyasining yangi tarkibi aksiyadorlaming umumiy yig'ilishi 
tomonidan birinchi majlisda saylanganidan so'ng sanoq komissiyasi a'zolari o'z tarkibidan 
sanoq komissiyasi raisini tegishli bayonnomani rasmiylashtirgan holda ko'pchilik ovoz 
bilan saylaydi.

16. Sanoq komissiyasi raisi:

- aksiyadorlar umumiy yig'ilishi ishtirokchilarining ro'yxatga olish natijalari va 
kvorumning mavjudligi yoki yo'qligi haqida ma'lumot beradi;

- kun tartibidagi masalalar bo'yicha ovoz berish natijalarini e'lon qiladi;

- umumiy yig'ilish davomida boshqa masalalami hal qiladi (buzilgan byulletenlami 
almashtirish, aksiyadorlaming shikoyatlari va sharhlarini ko'rib chiqish va h.k.).

III. SANOQ KOMISSIYASINING ISH TARTIBI

17. Sanoq komissiyasi quyidagi vazifalami bajaradi:

- aksiyadorlar umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan shaxslaming 
ro'yxatga olish ro'yxatini tuzadi;

- aksiyadorlaming umumiy yig'ilishida ishtirok etish uchun kelgan shaxslaming 
shaxsini tasdiqlaydi va ulaming vakolatlarini tekshiradi, aksiyadorlar va ulaming 
vakillarini aksiyadorlar umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan 
shaxslaming ro'yxatga olish ro'yxatida ro'yxatga oladi, ular taqdim etgan ishonchnomalar 
va huquqlar hisobini yuritadi;

- aksiyadorlarga va ulaming vakillariga ovoz berish uchun ovoz berish 
byulletenlarini, shuningdek aksiyadorlaming umumiy yig'ilishiga tayyorgarlik ko'rishda 
taqdim etiladigan axborot (materiallar) beradi;

- aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kvorumi mavjudligi yoki yo'qligini aniqlaydi, 
tegishli bayonnomani rasmiylashtiradi va aksiyadorlar umumiy yig'ilishi ishtirokchilarini 
ro'yxatga olish natijalarini e'lon qiladi;



- ovoz berishga qo'yilayotgan masalalar bo'yicha ovoz berish tartibini, shu jumladan 
jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash bo'yicha kumulyativ ovoz berish tartibini, 
umumiy ulush mulkidagi jamiyat aksiyalari bo'yicha ovoz berish tartibini, affillangan 
shaxslar bilan jamiyat bitimlari bo'yicha ovoz berish tartibini tushuntiradi;

- ovoz berishda ishtirok etish uchun belgilangan ovoz berish tartibi va 
aksiyadorlaming huquqlarini ta'minlaydi, aksiyadorlar va ulaming vakillari umumiy 
yig'ilishda ovoz berish huquqi amalga oshirilishi munosabati bilan yuzaga keladigan 
masalalami tushuntiradi;

- ovozlami sanab chiqadi va ovoz berishni sarhisob qiladi va ovoz berish natijalari 
to'g'risida bayonnoma tuzadi;

- umumiy yig'ilishda aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kun tartibi masalalari bo'yicha 
ovoz berish natijalarini e'lon qiladi;

- jamiyat arxiviga ovoz berish byulletenlarini muhrlaydi vayuboradi;

- qonun hujjatlarida va jamiyat Nizomida nazarda tutilgan boshqa funktsiyalami 
amalga oshiradi.

a) Aksiyadorlaming umumiy yig'iiishida qatnashish huquqiga ega bo'lgan 
shaxslarni ro’yxatga olish ro'yxatini tuzish.

18. Aksiyadorlar umumiy yig'iiishida ishtirok etish huquqi aksiyadorlar umumiy 
yig'ilishi o'tkaziladigan sanadan 3 (uch) ish kuni oldin tuzilgan jamiyat aksiyadorlari 
reestrida qayd etilgan aksiyadorlarga beriladi.

19. Aksiyadoming talabiga binoan jamiyat unga aksiyadorlar umumiy yig'ilishini 
o'tkazish uchun tashkil etilgan jamiyat aksiyadorlari reestriga kiritilishi to'g'risidagi 
ma'lumotlami taqdim etishi shart.

20. Aksiyadorlar umumiy yig'iiishida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan 
shaxslaming ro’yxatga olish ro'yxati aksiyadorlar umumiy yig'ilishi o'tkaziladigan 
sanadan 3 (uch) ish kuni oldin tuzilgan jamiyat aksiyadorlari reestrining ma'lumotlari 
asosida tuziladi.

Ro’yxatga olish ro'yxati Ijroiya organi rahbari tomonidan imzolanadi va jamiyat 
muhri bilan tasdiqlanadi.

Agar ro’yxatga olish ro'yxati 2 (ikki) yoki undan ortiq varaqdan iborat bo'lsa, u 
raqamlangan, tikilgan, ijro etuvchi rahbar tomonidan imzolangan va jamiyat muhri bilan 
tasdiqlangan bo'lishi kerak.

Ro’yxatga olish ro'yxatida tuzatishlar va o’zgartirishlarga ruxsat berilmaydi.

b) aksiyadorlar umumiy yig'ilishi ishtirokchilarini ro’yxatga olish tartibi.



21. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqi aksiyador tomonidan 
shaxsan yoki o'z vakili orqali amalga oshiriladi.

Davlat vakili aksiyadorlarining umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqi ular 
tomonidan shaxsan amalga oshiriladi.

Aksiyador istalgan vaqtda o'z vakilini aksiyadorlaming umumiy yig'ilishida 
almashtirish yoki unda shaxsan ishtirok etish huquqiga ega.

22. Aksiyadorning vakili aksiyadorlaming umumiy yig'ilishida yozma shaklda 
tuzilgan ishonchnoma asosida faoliyat yuritadi. Ovoz berish uchun ishonchnoma vakili 
(ism-sharifi, yashash joyi yoki joylashgan joyi, pasport ma'lumotlari) to'g'risidagi 
ma'lumotlami o'z ichiga olishi kerak.

Jismoniy shaxs nomidan ovoz berish uchun ishonchnoma notarial tasdiqlanishi 
kerak.

Yuridik shaxs nomidan ovoz berish uchun ishonchnoma uning rahbarining imzosi 
bilan ushbu yuridik shaxsning muhri ilova qilingan holda firma blankida beriladi.

23. Agar jamiyat aksiyasi bir necha shaxsning umumiy ulushiga ega bo'lsa, 
aksiyadorlar umumiy yig'ilishida ovoz berish huquqi ulaming xohishiga ko'ra umumiy 
ulush mulkining ishtirokchilaridan biri yoki ulaming umumiy vakili tomonidan amalga 
oshiriladi. Ko'rsatilgan shaxslaming har birining vakolatlari tegishli tarzda 
rasmiylashtirilishi kerak.

24. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi ishtirokchilarini ro'yxatga olish quyidagi tartibda 
amalga oshiriladi:

- ro'yxatga olish aksiyadorlar umumiy yig'ilishini chaqirish e'lonida ko'rsatilgan 
vaqtdan kechiktirmay boshlanadi;

- ro'yxatga olish aksiyadorlar umumiy yig'ilishini chaqirish e'lonida ko'rsatilgan 
vaqtdan kechiktirmay yakunlanadi;

- ro'yxatga olish aksiyadorlaming umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega 
bo'lgan shaxslaming ro'yxatga olish ro'yxati asosida amalga oshiriladi;

- aksiyadorlar umumiy yig'ilishiga kelgan shaxs pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi 
boshqa hujjatni taqdim etadi;

- aksiyador-yuridik shaxsning vakolatli shaxsi ham uning vakolatini tasdiqlovchi va 
tegishli tarzda rasmiylashtirilgan ishonchnomani taqdim etadi. Yuridik shaxs rahbari 
(birinchi shaxs) aksiyadorlaming umumiy yig'ilishida ishonchnomasiz ishtirok etadi;

- aksiyador-jismoniy shaxsning vakili qo'shimcha ravishda uning vakolatini 
tasdiqlovchi va tegishli tarzda rasmiylashtirilgan ishonchnomani ham taqdim etadi;



- investitsiya aktivlarini ishonchli boshqaruvchining vakolatli shaxsiga uning muhri 
ilova qilingan holda ishonch boshqaruvchisi imzosi bilan firma blankida qo'shimcha 
ishonchnoma taqdim etadi. Ishonchnoma aksiyador va ishonchli boshqaruvchi o'rtasidagi 
ishonch shartnomasi bilan bog'lanishni o'z ichiga olishi kerak;

- sanoq komissiyasi a'zolari aksiyadorlaming umumiy yig’ilishida ishtirok etish 
uchun kelgan shaxsning shaxsini o'zi taqdim etgan hujjat asosida tasdiqlashadi;

- sanoq komissiyasi a'zolari aksiyadorlaming umumiy yig’ilishida ishtirok etish 
uchun kelgan shaxslaming ro'yxatga olish ro'yxati va taqdim etilgan ishonchnomalar 
asosida vakolatlarini tekshiradilar;

- sanoq komissiyasi a'zolari aksiyadorlar-yuridik shaxslaming vakolatli shaxslari va 
jismoniy shaxslaming ishonchli vakillari (raqam, sana, ovoz soni va h.k.) bo'yicha 
ishonchnomalami ro'yxatga olish ro'yxatiga kiritadi.);

- aksiyadorlar va ulaming vakillari ro'yxatga olish ro'yxatiga imzo chekadilar.

25. Hisob-kitob komissiyasi a'zolari taqdim etilgan ishonchnomalar ro'yxatini 
tuzadilar va ro'yxat bilan birga ishonchnomalami alohida papkaga joylashtiradilar.

v) aksiyadorlarga va ulaming vakillariga ovoz berish uchun ovoz berish 
byulletenlarini berish va

umumiy yig'ilishga tayyorgarlik ko'rishda taqdim etiladigan axborot (materiallar)

aksiyadorlar.

26. Ro'yxatga olingan aksiyadorlarga yoki ulaming vakillariga sanoq komissiyasi 
kun tartibidagi masalalar bo'yicha ovoz berish uchun ovoz beradi.

27. Ovoz berish byulletenining shakli va matni jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan 
tasdiqlanadi, aksiyadorlaming navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi jamiyat Kuzatuv 
kengashi tomonidan chaqirilmagan hollar bundan mustasno.

28. 28. Ovoz berish byulletenida quyidagilar bo'lishi kerak: Jamiyatning to'liq firma 
nomi, aksiyadorlar umumiy yig'ilishining sanasi, vaqti va joyi, ovozga qo'yilgan har bir 
masala va uni ko'rib chiqish ketma-ketligi, ovoz berishga qo'yilgan har bir masala 
bo'yicha ovoz berish imkoniyatlari "rozi," Qarshi "yoki" betaraf "(ovoz berishga qo'yilgan 
masalaga "rozi"deb ifodalanadigan kumulyativ ovoz berish bundan mustasno), bu ovoz 
berish byulletenining aksiyador (uning vakili) tomonidan imzolanishi lozimligi 
to'g'risidagi ko'rsatma bo'lishi kerak.

Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash bo'yicha ovoz berish uchun alohida byulleten 
beriladi.

Jamiyatning Kuzatuv kengashi yoki Taftish komissiyasini a'zosini saylash to'g'risida 
ovoz berilgan taqdirda, ovoz berish byulletenida nomzod haqida uning familiyasi, ismi 
va otasining ismi ko'rsatilgan ma'lumotlar bo'lishi kerak.



29. Aksiyadorlar va ulaming vakillari byulletenlami berish jumalida byulletenlami 
qabul qilish uchun imzo chekishadi.

30. Aksiyadorlar va ulaming vakillariga sanoq komissiyasi aksiyadorlar umumiy 
yig'ilishi ishtirokchilariga tarqatiladigan axborot (materiallar) ham taqdim etadi.

g) aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kvorumini aniqlash.

31. Ro'yxatga olish tugallangandan so'ng, hisob-kitob komissiyasi ro'yxatdan o'tgan 
aksiyadorlar yoki ulaming vakillari bo'lgan ovozlami hisoblab chiqadi va umumiy 
yig'ilish kvorumi mavjudligini aniqlaydi.

32. Aksiyadorlaming umumiy yig'ilishi aksiyadorlar umumiy yig'ilishida ishtirok 
etish uchun ro'yxatdan o'tish tugaguniga qadar aksiyadorlar (ulaming vakillari) 
jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalarining jami 50 (ellik) foizidan ko'prog'iga ega bo'lgan 
ro'yxatga olingan taqdirda (kvorumga ega) vakolatli hisoblanadi.

Birlamchi o'z vaqtida joylashtirilmagan aktsiyalar, shuningdek ikkilamchi bozorda 
sotib olish yoki sotib olish natijasida jamiyatning buyurtmasi kvorumni belgilashda 
hisobga olinmaydi.

Agar umumiy yig'ilish kun tartibida jamiyatning imtiyozli aktsiyalari ovoz berish 
huquqiga ega bo'lgan masalalar mavjud bo'lsa, umumiy yig'ilish kvorumi faqat 
jamiyatning oddiy aksiyalarini hisobga olgan holda belgilanadi.

33. Ro'yxatga olingan aksiyadorlar va ulaming vakillarining ovozlarini sanab chiqib, 
kvorum belgilanganidan so'ng sanoq komissiyasi ro'yxatga olish yakunlari va 
aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kvorumi mavjudligi yoki yo'qligi to'g'risidagi bayonnoma 
tuzadi.

Sanoq komissiyasi raisi aksiyadorlaming umumiy yig'ilishini o'tkazish uchun 
ro'yxatga olish natijalarini va kvorumning mavjudligini yoki yo'qligini e'lon qiladi.

34. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishini o'tkazish uchun kvorum bo'lmagan taqdirda 
aksiyadorlaming takroriy umumiy yig'ilishini o'tkazish sanasi e'lon qilinadi. 
Aksiyadorlaming takroriy umumiy yig'ilishini o'tkazishda kun tartibini o'zgartirishga yo'l 
qo'yilmaydi.

Aksiyadorlaming takroriy umumiy yig'ilishi, agar ro'yxatga olish tugallangach, unda 
ishtirok etish uchun aksiyadorlar (ulaming vakillari) ro'yxatga olingan bo'lsa, jamiyatning 
ovoz beruvchi aksiyalarining jami 40 (qirq) foizidan ko'prog'iga ega bo'lgan vakolatli 
hisoblanadi.

Aksiyadorlaming takroriy umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi xabar 
qonunning 62-moddasida nazarda tutilgan muddatlarda va shaklda amalga oshiriladi.

Kvorum yo'qligi munosabati bilan aksiyadorlar umumiy yig'ilishini o'tkazish 
sanasini 20 (yigirma) kundan kam vaqt mobaynida o'tkazishda umumiy yig'ilishda 



ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlar bajarilmagan umumiy yig'ilishda ishtirok 
etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlar reestriga muvofiq belgilanadi.

e) sanoq komissiyasi tomonidan ovoz berish tartibini tushuntirish.

35. Ovoz berishdan oldin, sanoq komissiyasi o'z raisi yoki a'zosi nomidan 
aksiyadorlar umumiy yig'ilishi ishtirokchilarini ovoz berish tartibi va ovoz berish uchun 
saylov byulletenini to'ldirish qoidalari to'g'risida xabardor qiladi.

36. Aksiyadorlar umumiy yig’ilishida ovoz berishga qo'yilgan masalalar bo'yicha 
ovoz berish huquqiga ega:

aksiyadorlar-jamiyatning oddiy aksiyalari egalari;

aksiyadorlar-qonun va jamiyat Ustavida nazarda tutilgan hollarda kompaniyaning 
imtiyozli aksiyalari egalari.

37. Aksiyadorlar umumiy yig’ilishida kun tartibidagi masalalar bo'yicha ovoz berish 
ovoz berish byulletenlari orqali amalga oshiriladi.

Ovoz berish kun tartibidagi har bir masalani muhokama qilgandan keyin o'tkaziladi.

38. Aksiyadorlar umumiy yig’ilishida ovoz berish "jamiyatning bir ovoz beruvchi 
aksiyasi — bir ovoz" tamoyili asosida amalga oshiriladi, jamiyat Kuzatuv kengashi 
a'zolari saylovi bo'yicha kumulyativ ovoz berish hollari bundan mustasno.

39. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash kumulyativ ovoz berish yo'li bilan 
amalga oshiriladi.

kumulyativ ovoz berishda har bir aksiyadorga tegishli ovozlar soni jamiyatning 
Kuzatuv Kengashiga saylanishi kerak bo'lgan shaxslar soniga ko'paytiriladi va aksiyador 
shu tarzda olingan ovozlami bitta nomzod uchun to'liq berishga yoki ulami ikki yoki 
undan ortiq nomzod o'rtasida taqsimlashga haqli.

Eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlar jamiyat Kuzatuv kengashi tarkibiga saylangan 
deb hisoblanadi.

Davlat vakili lavozim bo'yicha jamiyat Kuzatuv kengashi a'zosi hisoblanadi, 
aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan saylanishi (qayta saylanishi) mumkin emas.

e) ovoz berish natijalarini umumlashtirish.

40. Kun tartibidagi barcha masalalar ko'rib chiqilgandan so'ng, sanoq komissiyasi 
a'zolari aksiyadorlar yoki ulaming vakillaridan saylov byulletenlarini yig'adilar va 
ovozlami sanab chiqadilar.

41. Ovoz berishda ovoz beruvchilarga ovoz berishning mumkin bo'lgan 
variantlaridan faqat bittasi qoldirilgan masalalar bo'yicha ovozlar hisobga olinadi. Ushbu 
talabni buzgan holda to'ldirilgan ovoz berish byulletenlari haqiqiy emas deb hisoblanadi 
va ularda mavjud bo'lgan masalalar bo'yicha ovozlar hisoblanmaydi.



Agar ovoz berish byulletenida ovoz berishga qo'yilgan bir nechta masalalar mavjud 
bo'lsa, bir yoki bir nechta savollarga nisbatan qisman ko'rsatilgan talablarga rioya 
qilmaslik ovoz berish uchun ovoz berishning umuman haqiqiy emas deb topilishiga olib 
kelmaydi.

42. Ovoz berish natijalarini sarhisob qilganda, sanoq komissiyasi quyidagilarga amal 
qiladi:

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishini (yig'ilish reglamenti) o'tkazish, yig'ilishning ishchi 
organlarini saylash bo'yicha qarorlar - Prezidium, yig'ilish raisi va kotibi, sanoq 
komissiyasi va kun tartibini tasdiqlash aksiyadorlaming umumiy yig'ilishida ishtirok 
etuvchi aksiyadorlaming oddiy ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Ovoz berish qo'lni 
ko'tarish orqali amalga oshiriladi (ovoz berishsiz).

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi yig'ilish kun tartibiga kiritilmagan masalalar 
bo'yicha qaror qabul qilishga, shuningdek kun tartibiga o'zgartirishlar kiritishga haqli 
emas.

Kun tartibidagi masalalar bo'yicha ovozlami hisoblash jamiyatning aksiyadorlari - 
jamiyatning oddiy aksiyalarining egalari bo'lgan ovozlar sonini jamlash yo'li bilan amalga 
oshiriladi.

Kun tartibida jamiyatning imtiyozli aksiyalari egalari ovoz berish huquqiga ega 
bo'lgan masalalar mavjud bo'lsa, ovozlami hisoblash imtiyozli aksiyalar sonini hisobga 
olgan holda amalga oshiriladi.

Aksiyadorlaming umumiy yig'ilishida ovoz berish huquqiga ega bo'lgan masala 
bo'yicha ovozlami hisoblash, aksiyadorlaming qarorida ovoz berish huquqi — 
jamiyatning oddiy va imtiyozli aksiyalarining egalari birgalikda barcha ovoz berish 
aksiyalarida amalga oshiriladi.

Aksiyadorlaming umumiy yig'ilishida shaxsan ishtirok etish imkoniyati yo'qligi 
sababli aksiyadorlaming umumiy yig'ilishi ishida ishtirok etuvchi aksiyadoming ovozi 
elektron axborotnomani to'ldirish, uni elektron raqamli imzo bilan tasdiqlash va ovoz 
berish yakunlarini sanoq komissiyasi tomonidan taqdim etilgunga qadar elektron pochta 
orqali yuborish orqali amalga oshiriladi.

43. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining ovoz berishga qo'yilgan masala bo'yicha 
qarori aksiyadorlaming ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi — yig'ilishda ishtirok 
etadigan jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalari egalari (oddiy ko'pchilik).

Jamiyat ustav fondida (ustav kapitalida) davlat ulushini shakllantirish yoki 
ko'paytirish to'g'risidagi qaror davlat oldidagi mavjud soliq va boshqa qarzlar hisobidan 
aksiyadorlaming umumiy yig'ilishi tomonidan aksiyadorlaming oddiy ko'pchilik ovozi 
bilan, aksiyadorlaming roziligi (davlatdan tashqari), jamiyatning joylashtirilgan ovoz 
beruvchi aksiyalarining kamida uchdan ikki qismi egalari tomonidan qabul qilinadi



Aksiyadorlaming umumiy уig’ilishida ishtirok etuvchi ovoz beruvchi aksiyalaming 
egalari aksiyadorlaming (malakali ko'pchilik tomonidan) ovozlarining to'rtdan uch qismi 
tomonidan aksiyadorlaming umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi.

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan davlat vakili ishtirokisiz qabul qilingan, 
shuningdek qonun hujjatlarida belgilangan tartibda veto qo'yilgan qarorlar ijro etilishi 
mumkin emas.

44. Ovoz berish yakunlari bo'yicha sanoq komissiyasi ovoz berish natijalari 
to'g'risidagi bayonnomani, shu jumladan aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kvorumi 
mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlami tashkil etadi.

45. Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalariga muvofiq, jamiyat aksiyadorlaming 
umumiy yig'ilishida ishtirok etgan shaxsga, u tomonidan to'ldirilgan xabamomaning 
nusxasi ushbu shaxs hisobidan ishlash imkoniyatini beradi. Saylov byulletenining nusxasi 
sanoq komissiyasi raisi tomonidan tasdiqlanadi.

g) aksiyadorlarga va ularning vakillariga ovoz berish natijalarini yetkazish.

46. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilingan qarorlar, shuningdek 
ovoz berish natijalari aksiyadorlar e'tiboriga qonun hujjatlarida nazarda tutilgan 
muddatlarda va tartibda yetkaziladi.

47. Ovoz berish natijalari ovoz berish o'tkazilgan aksiyadorlaming umumiy 
yig'ilishida e'lon qilinadi, shuningdek ovoz berish natijalari to'g'risidagi hisobotni nashr 
etish orqali aksiyadorlarga umumiy yig'ilish yopilgandan key in yetkaziladi.

z) Jamiyat arxiviga byulletenlarni taqdim etish.

48. Ovoz berish yakunlari to'g'risidagi bayonnoma tuzilgandan so'ng, sanoq 
komissiyasi a'zolari tomonidan imzolanib, aksiyadorlar umumiy yig'ilishi protokolini 
imzolagandan so'ng, sanoq komissiyasi konvertda ovoz berish natijalari to'g'risida 
byulleten va sanoq komissiyasi bayonnomasining bir nusxasini qo'yadi, konvertni 
muhrlaydi va unga aksiyadorlar umumiy yig'ilishini o'tkazish sanasi, vaqti va joyi, 
yig'ilish turi (yillik yoki navbatdan tashqari), muhrlangan byulletenlar jamiyat arxiviga 
saqlash uchun ikki nusxada qabul-o'tkazishning tegishli dalolatnomasini rasmiylashtirib 
beriladi.

Sanoq komissiyasining hujjatlariga qabul qilish to'g'risidagi guvohnomaning bir 
nusxasi ilova qilinadi.

Ovoz berish natijalari to'g'risidagi sanoq komissiyasining bayonnomasining ikkinchi 
nusxasi Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining bayonnomasiga ilova qilinishi kerak.

IV. SANOQ KOMISSIYASI BAYONNOMALARI

49. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan shaxslami 
ro'yxatga olish yakunlari bo'yicha aksiyadorlar umumiy yig'ilishida saylanadigan sanoq 



komissiyasi aksiyadorlaming umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan 
shaxslami ro'yxatga olish natijalari va aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kvorumi mavjudligi 
to'g'risida bayonnoma tuzadi.

50. Sanoq komissiyasining yangi tarkibi aksiyadorlaming umumiy yig'ilishi 
tomonidan birinchi majlisda saylanganidan so'ng sanoq komissiyasi a'zolari o'z tarkibidan 
sanoq komissiyasi raisini saylaydi.

Sanoq komissiyasi raisini saylash tegishli protokol bilan rasmiylashtiriladi.

51. Kun tartibidagi barcha masalalar bo'yicha ovozlami sanab chiqqandan so'ng, 
sanoq komissiyasi ovoz berish natijalari to'g'risida bayonnoma tuzadi.

52. Agar kerak bo'lsa, sanoq komissiyasi boshqa protokollami ham tuzishi mumkin.

53. Sanoq komissiyasining bayonnomalari sanoq komissiyasining barcha a'zolari 
tomonidan imzolanadi va 2 (ikki) nusxada rasmiylashtiriladi.

54. Sanoq komissiyasining bayonnomalari jamiyat joylashgan joydagi sanoq 
komissiyasi hujjatlarida saqlanadi.

Ovoz berish natijalari to'g'risidagi bayonnomaning bir nusxasi byulletenlar bilan 
birga muhrlanadi va jamiyat arxivida saqlanadi.

Ovoz berish natijalari to'g'risidagi bayonnomaning ikkinchi nusxasi aksiyadorlar 
umumiy yig'ilishi bayonnomasiga ilova qilinishi kerak.

55. Sanoq komissiyasi bayonnomalariga sanoq komissiyasiga kelib tushgan yozma 
shikoyat va arizalar ilova qilinadi.

V. SANOQ KOMISSIYASI A ZOLARINING JAVOBGARLIGI

56. Sanoq komissiyasi a'zolari quyidagilarga javobgardirlar:

- aksiyadorlar umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega shaxslarni ro'yxatga 
olish tartibini buzganlik uchun;

- jamiyat aksiyadorlari reestrida mavjud bo'lgan va ovoz berish byulletenlarini qayta 
ishlash vaqtida olingan maxfiy axborotni oshkor qilish uchun;

- ovozlami hisoblashda ma'lumotlarning ishonchliligi uchun.

VI. YAKUNIY QOIDALAR

57. Ushbu Nizom aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan paytdan 
boshlab kuchga kiradi.

58. Ushbu Nizomda amaldagi qonun hujjatlari o'zgarishi va jamiyat Ustaviga 
o'zgartish va (yoki) qo'shimchalar kiritilishi munosabati bilan o'zgartish va/yoki 
qo'shimchalar kiritilishi mumkin.



59. Ushbu Nizomga o'zgartirishlar va/yoki qo'shimchalar aksiyadorlar umumiy 
yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan paytdan boshlab kuchga kiradi.


