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I. UMUMIY QOIDALAR

1. Mazkur Nizom “Chirchiq transformator zavodi” aksiyadorlik jamiyati (keyingi o‘rinlarda 
“Jamiyat” deb yuritiladi) aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi to ‘g‘risidagi Nizom (keyingi o‘rinlarda 
“Nizom” deb yuritiladi) aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining maqomini belgilaydi va ishini tartibga 
soladi, uni o'tkazish va qarorlar qabul qilish tartibini belgilaydi.
2. Nizom O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini 
himoya qilish to ‘g‘risida”gi Qonuni va jamiyat ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan.
3. Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi jamiyatning oliy boshqaruv organi hisoblanadi.
4. Jamiyat aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishini (aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi) 
o‘tkazishi shart.
5. Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi jamiyat ustavida belgilangan muddatlarda, lekin 
moliyaviy yil tugaganidan keyin olti oydan kechiktirmay o‘tkaziladi. Aksiyadorlarning yillik umumiy 
yig'ilishida Jamiyat Kuzatuv kengashini saylash, muddatni uzaytirish, yagona ijroiya organi (keyingi 
o'rinlarda “Bosh director” deb yuritiladi) bilan shartnomani qayta ko'rib chiqish yoki bekor qilish 
imkoniyati to'g'risidagi masalalar hal qilinadi. shuningdek jamiyatning yillik hisobotini, jamiyat 
ijroiya organi va kuzatuv kengashining Milliy rivojlanish strategiyasiga erishish bo‘yicha 
ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to ‘g‘risidagi hisobotlarini va qonun hujjatlariga muvofiq boshqa 
hujjatlarni ko‘rib chiqish.
Yillik umumiy yig'ilishlarga qo'shimcha ravishda o'tkaziladigan aksiyadorlarning umumiy 
yig'ilishlari navbatdan tashqari hisoblanadi.
6. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazish sanasi va tartibi, uni o‘tkazish to ‘g‘risida 
aksiyadorlarni xabardor qilish tartibi, aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazishga tayyorgarlik 
ko‘rishda aksiyadorlarga taqdim etiladigan materiallar (ma’lumotlar) ro‘yxati Jamiyat kuzatuv 
kengashi tomonidan belgilanadi. .

II. AKSIYADORLAR UMUMIY YIG'ILISINING VAKOLATI
7. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining mutlaq vakolatiga quyidagilar kiradi:
- jamiyat ustaviga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish yoki jamiyat ustavini yangi tahrirda tasdiqlash, 
jamiyat ustaviga ustav fondini (ustav kapitalini) ko‘paytirish bilan bog‘liq o‘zgartirish va 
qo‘shimchalar bundan mustasno. jamiyatning va jamiyatning e'lon qilingan aksiyalari 
sonining kamayishi;
-Jamiyatni qayta tashkil etish;
- Jamiyatni tugatish, tugatuvchini (tugatish komissiyasini) tayinlash va oraliq va yakuniy tugatish 
balanslarini tasdiqlash;
- Jamiyat Kuzatuv kengashi va Minoritar aksiyadorlar qo‘mitasi a’zolari sonini belgilash, ularning 
a’zolarini saylash va ularning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish, shuningdek “Kuzatuv 
kengashi to ‘g‘risida”gi va “Kuzatuv kengashi to ‘g‘risida”gi nizomlarni tasdiqlash;
- e'lon qilingan aksiyalarning maksimal miqdorini belgilash;
- Jamiyatning ustav fondini (ustav kapitalini) kamaytirish;
- o'z aktsiyalarini sotib olish;
- jamiyatning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash, jamiyat ijroiya organini shakllantirish, bosh direktorni 
saylash (tayinlash) va uning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish, shuningdek, “Ijroiya organi 
to ‘g‘risida”gi nizomni tasdiqlash;
- “Ichki nazorat to ‘g‘risida”, “Dividend siyosati to ‘g‘risida”, “Manfaatlar to ‘qnashuvi yuzaga kelgan 
taqdirda harakat qilish tartibi to ‘g‘risida”gi qoidalarni tasdiqlash;
- Jamiyat faoliyatining asosiy yo‘nalishlari va maqsadlaridan kelib chiqib, uning aniq shartlarini 
belgilagan holda yillik hisobotni, Jamiyatning yillik biznes-rejasini, shuningdek Jamiyatning o‘rta 
va uzoq muddatli istiqbolga mo‘ljallangan rivojlanish strategiyasini tasdiqlash;
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- har yili mustaqil professional tashkilotlar - maslahatchilarni jalb qilgan holda biznes-jarayonlar va 
loyihalarning jamiyatni rivojlantirish maqsadlariga muvofiqligini tahlil qilish to'g'risida qaror qabul 
qilish;
- kompaniyaning foyda va zararlarini taqsimlash;
- dividendlar to'lanadigan (e'lon qilinadigan) aksiyalarning toifasini (turini), muayyan turdagi 
aksiyaga to'g'ri keladigan miqdorni, dividendlarni to'lash muddati, tartibi va davriyligini belgilash;
- jamiyat Kuzatuv kengashining o‘z vakolatiga kiradigan masalalar, shu jumladan jamiyat 
boshqaruviga qo‘yiladigan qonun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishi yuzasidan 
hisobotlarini eshitish;
- “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to ‘g‘risida”gi O‘zbekiston 
Respublikasi Qonunining 35-moddasida nazarda tutilgan imtiyozli huquqni qo‘llamaslik to ‘g‘risida 
qaror qabul qilish;
- kompaniyaning joriy xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bitimlarni belgilash bo'yicha qarorlar qabul 
qilish;
- auditorlik tashkilotini majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun tayinlash, uning xizmatlari 
uchun to ‘lovning maksimal miqdori va u bilan shartnoma tuzish (bekor qilish) to ‘g‘risida qaror qabul 
qilish;
- aksiyadorlar umumiy yig’ilishi reglamentini tasdiqlash;
- aktsiyalarni bo'lish va birlashtirish;
- jamiyat Kuzatuv kengashiga to ‘lanadigan haq va (yoki) kompensatsiyalarni, shuningdek ularning 
eng yuqori miqdorlarini belgilash;
- “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to ‘g‘risida”gi O‘zbekiston 
Respublikasi Qonunining 8 va 9-boblarida nazarda tutilgan hollarda jamiyatning bitimlari to ‘g‘risida 
qaror qabul qilish;
- qaror qabul qilingan kundagi Jamiyat sof aktivlarining bir foizidan ortiq miqdorida xayriya 
(homiylik) yoki tekin yordam berish to ‘g‘risida qaror qabul qilish;
- sanoq komissiyasiga amaliy yordam ko‘rsatish yoki uning funksiyalarini bajarish uchun mustaqil 
tashkilotni tanlov asosida jalb etish;
- minoritar aksiyadorlar qo‘mitasini saqlash xarajatlarini jamiyat mablag‘lari hisobidan qoplash 
tartibini belgilash (minoritar aksiyadorlar qo‘mitasini tuzishda);
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa masalalarni hal etish.
8. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining vakolatiga taalluqli masalalar jamiyat ijroiya organiga hal 
qilish uchun berilishi mumkin emas.
9. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining vakolatiga taalluqli masalalar jamiyat kuzatuv kengashining 
qaroriga o ‘tkazilishi mumkin emas, qonun hujjatlarida va jamiyat ustavida nazarda tutilgan 
hollar bundan mustasno.

II.UMUMIY YIG'ILISHDA ISHTIROK ETISH HUQUQI. AKSIYACHILAR VA 
ULARNING VAKOLLI VAKILLARINI RO‘ YXATDAN O‘TISHI

10. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etish huquqiga aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi 
rasman e’lon qilingan sanadan uch kalendar kun oldin shakllantirilgan jamiyat aksiyadorlari reestirida 
qayd etilgan aksiyadorlar egalik qiladi.
11. Jamiyat aksiyadorlarining shakllantirilgan reestriga o ‘zgartirishlar faqat ushbu reestr tuzilgan 
sanaga ko‘ra ko‘rsatilgan reestrga kiritilmagan shaxslarning buzilgan huquqlari tiklang an yoki uni 
tuzishda yo‘l qo‘yilgan xatolar tuzatilgan taqdirdagina kiritilishi mumkin, qonun hujjatlarida 
belgilangan tartibda.
12. Jamiyat aksiyadorlarining reestriga kiritilgan aksiyadorlar, ularning vakolatli vakillari, auditorlik 
tashkilotining vakillari, jamiyat kuzatuv kengashi va ijroiya organi a’zolari aksiyadorlarning umumiy
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yig‘ilishida ishtirok etish huquqiga egadirlar. (Jamiyat organlarini saylash bo‘yicha ovoz berish 
bilyutenlariga kiritilgan nomzodlar muhokama qilingan taqdirda, shuningdek jamiyatning yagona ijro 
etuvchi organi tayinlangan taqdirda ham ushbu shaxslarni taklif etish tavsiya etiladi).
13. Umumiy yig‘ilishda ishtirok etish uchun aksiyadorlar yoki ularning vakolatli vakillari yig‘ilish 
o‘tkazish to ‘g‘risidagi bildirishnomada ko‘rsatilgan joyda va vaqtda ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lishi kerak.
14. Umumiy yig‘ilishda ishtirok etish uchun kelgan aksiyadorlarni, jismoniy shaxslarni ro‘yxatga 
olish pasport yoki aksiyadorning shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjat, vakilga nisbatan esa notarial 
tasdiqlangan ishonchnoma ko‘rsatilgan holda amalga oshiriladi.
15. Jamiyatning yuridik shaxs rahbari -  aksiyadori umumiy yig‘ilishda o ‘z vakolatlarini lavozimga 
tayinlash to ‘g‘risidagi huquqiy hujjat va shaxsni tasdiqlovchi hujjat asosida lavozimi bo‘ yicha amalga 
oshiradi.
16. Aksiyador -  yuridik shaxsning vakili, agar uning nomiga tashkilot rahbari yoki uning ta’sis 
hujjatlari bilan bunga vakolat berilgan boshqa shaxs tomonidan imzolangan ishonchnoma mavjud 
bo‘lsa, aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etishi mumkin. ushbu tashkilotning muhri bilan 
tasdiqlangan.
17. Jamiyat aksiyadorlari reestriga muvofiq ro‘yxatga olish ro‘yxati tuziladi.
Ro‘yxatga olish varaqasi jildlangan, raqamlangan, tikilgan va aksiyadorlik jamiyatining muhri bilan 
muhrlangan bo‘lishi kerak.
18. Umumiy yig‘ilishni o‘tkazish davomida aksiyadorlar (ularning vakillari) ro‘yxatga olish 
varaqasini imzolaydilar va jamiyat aksiyadorlari reestriga muvofiq belgilanadigan har bir 
aksiyadorning ovoz beruvchi aksiyalari sonidan kelib chiqqan holda ovoz berish byulletenlari 
to ‘plamini oladilar.
19. Agar yig‘ilish ishtirokchisi bir yoki bir nechta aksiyadorlarning manfaatlarini ifodalash uchun 
ishonchnoma taqdim etsa, unga vakillik qiluvchi aksiyador(lar)ning ovoz berish uchun saylov 
byulletenlari beriladi va ro‘yxatga olish varaqasida aksiyadorning nomi ro‘yxatiga belgi qo‘yiladi.
vakilli aksiyadorning nomi: “ishonchnomasi bo‘y icha___” dan “___” d a n _______ (to‘g ‘ri) ovoz
beruvchi aksiyalar” va vakilning familiyasi, ismi, otasining ismi ko‘rsatiladi.
20. Agar jamiyatning ulushi bir necha shaxsning umumiy ulushida bo‘lsa, u holda aksiyadorlarning 
umumiy yig‘ilishida ovoz berish huquqi ularning xohishiga ko‘ra umumiy ulush ishtirokchilaridan 
biri yoki ularning umumiy vakili tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu shaxslarning har birining 
vakolatlari to'g'ri bajarilishi kerak.

III.AKSIYACHILARNING YILLIK UMUMIY YIG'ILISHIGA TAYYORLASH

21. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rayotganda jamiyat 
kuzatuv kengashi hamda “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish 
to ‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni 65-moddasining o‘n birinchi qismida nazarda 
tutilgan hollarda. Umumiy yig'ilishni chaqiruvchi shaxslar quyidagilarni belgilaydilar:

- umumiy yig'ilish o'tkaziladigan sana, vaqt va joy;
- umumiy yig'ilish kun tartibi;
- umumiy yig'ilishni o'tkazish uchun jamiyat aksiyadorlarining reestri shakllantirilgan sana;
- aksiyadorlar va davlat vakilini umumiy yig‘ilish o‘tkazilishi to ‘g‘risida xabardor qilish tartibi;
- umumiy yig'ilishni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishda aksiyadorlarga taqdim etiladigan 

ma'lumotlar (materiallar) ro'yxati;
- ovoz berish byulletenining shakli va matni;
- aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida, shu jumladan masofadan turib axborot- 

kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ishtirok etish va ovoz berish tartibi.
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22. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining kun tartibiga muayyan masalani (shu jumladan, “turli”, 
“boshqa”, “boshqa” va boshqalar) shakllantirishni o ‘z ichiga olmagan so‘zlarni kiritishga yo‘l 
qo‘yilmaydi.
23. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazish sanasi uni o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul 
qilingan kundan boshlab yigirma bir kundan kam va o‘ttiz kundan ortiq muddatga belgilanishi 
mumkin emas.
24. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o ‘tkazish to ‘g‘risidagi xabar jamiyatning rasmiy veb- 
saytida, ommaviy axborot vositalarida e’lon qilinadi, shuningdek aksiyadorlarga elektron pochta 
orqali yigirma bir kundan kechiktirmay, lekin kamida o ‘ttiz kun oldin yuboriladi, aksiyadorlarning 
umumiy yig'ilishi o'tkaziladigan sanadan.

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risidagi bildirishnomada quyidagilar bo'lishi
kerak:

- kompaniyaning nomi, joylashgan joyi (pochta manzili) va elektron pochta manzili;
- umumiy yig'ilish o'tkaziladigan sana, vaqt va joy;
- jamiyat aksiyadorlari reestri shakllangan sana;
- umumiy yig'ilish kun tartibiga kiritilgan masalalar;
- umumiy yig'ilishni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish chog'ida aksiyadorlarga taqdim 

etiladigan ma'lumotlar (materiallar) bilan aksiyadorlarni tanishtirish tartibi;
- aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida, shu jumladan masofadan turib axborot- 

kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ishtirok etish va ovoz berish tartibi.
Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rish chog‘ida 

aksiyadorlarga taqdim etiladigan ma’lumotlar (materiallar) tarkibiga jamiyatning yillik hisoboti, 
jamiyat ijro organi va Kuzatuv kengashining Jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha 
ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to ‘g‘risidagi hisobotlari hamda auditorlik tashkiloti jamiyatning yillik 
moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini tekshirish natijalari va xulosalari kiradi, Jamiyat kuzatuv kengashi 
ijroiya organi bilan tuzilgan shartnomani uzaytirish, qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish imkoniyati 
to ‘g‘risidagi xulosasi, shuningdek, Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zoligiga nomzodlar to ‘g‘risidagi 
ma’lumotlar, jamiyat ustaviga yoki jamiyatning yangi tahrirdagi ustaviga o‘zgartirish va 
qo‘shimchalar loyihalari, shuningdek umumiy yig‘ilish kun tartibiga doir kuzatuv kengashining 
pozitsiyasi.
Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rishda aksiyadorlarga taqdim 
etilishi zarur bo‘lgan qo‘shimcha ma’lumotlar (materiallar) ro‘yxati qimmatli qog‘ozlar bozorini 
tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organi tomonidan belgilanishi mumkin.

Aksiyadorlarga taqdim etiladigan ma’lumotlar (materiallar) aksiyadorlarning umumiy 
yig‘ilishida ishtirok etuvchi shaxslar, shu jumladan axborot-kommunikatsiya 
texnologiyalaridan foydalangan holda uni o‘tkazishdan oldin va uni o‘tkazish vaqtida ochiq 
bo‘lishi kerak.
25. Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining umumiy kamida bir foiziga egalik qiluvchi aksiyadorlar 
(aksiyadorlar), agar jamiyatning moliyaviy yili tugaganidan keyin o ‘ttiz kundan kechiktirmay, agar 
jamiyat ustavida keyinroq muddat belgilanmagan bo‘lsa; aksiyadorlarning yillik umumiy 
yig‘ilishining kun tartibiga masalalar qo‘yish va Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zoligiga nomzodlar 
ko‘rsatish huquqiga ega, ularning soni ushbu organ a’zolari sonidan oshmasligi kerak.
Aksiyadorlar (aksiyadorlar) jamiyat kuzatuv kengashiga va taftish komissiyasiga (taftish 
komissiyasiga) o‘zlari tomonidan taqdim etilgan nomzodlar ro‘yxatiga yillik umumiy yig‘ilish xabari 
e’lon qilingan kundan e’tiboran uch ish kunidan kechiktirmay o‘zgartirishlar kiritishga haqli. 
aksiyadorlar yig'ilishi.
26. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi kun tartibiga masala uni ko‘tarish sabablari, ushbu masalani 
taqdim etgan aksiyadorlarning (aksiyadorning) nomi (ismi), ularga tegishli bo‘lgan aksiyalarning soni 
va turi ko‘rsatilgan holda yozma shaklda kiritiladi.
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Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zoligiga nomzodlar ko‘rsatish to ‘g‘risida takliflar kiritishda, shu 
jumladan o ‘zini-o‘zi ko‘rsatgan taqdirda, nomzodning nomi, unga tegishli bo‘lgan aksiyalarning soni 
va turi (agar nomzod Jamiyat aksiyadori bo‘lsa), shuningdek, nomzodni ko'rsatgan aksiyadorlarning 
familiyalari (ismlari), ularga tegishli bo'lgan aksiyalarning soni va turi ko’rsatilishi kerak.
27. Jamiyat Kuzatuv kengashi kelib tushgan takliflarni ko‘rib chiqishi va belgilangan muddat 
tugaganidan keyin o ‘n kundan kechiktirmay ularni aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining kun tartibiga 
kiritish yoki ko‘rsatilgan kun tartibiga kiritishni rad etish to ‘g‘risida qaror qabul qilishi shart 
“Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to ‘g‘risida”gi O ‘zbekiston 
Respublikasi Qonuni 63-moddasining birinchi va ikkinchi qismlarida belgilangan tartibda. 
Aksiyadorlar (aksiyador) tomonidan kiritilgan masala aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining kun 
tartibiga kiritilishi kerak, shuningdek ko‘rsatilgan nomzodlar jamiyat kuzatuv kengashiga saylov 
bo‘yicha ovoz berish uchun nomzodlar ro‘yxatiga kiritilishi shart. hollari bundan mustasno:
- aksiyadorlar (aksiyador) tomonidan “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini 
himoya qilish to ‘g‘risida”gi O ‘zbekiston Respublikasi Qonunining 63-moddasi birinchi qismida 
belgilangan muddatga rioya qilmaganligi;
-  aksiyadorlar (aksiyador) “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish 
to ‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 63-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan 
jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalari sonining egasi bo‘lmasa;
-  “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to ‘g‘risida”gi O ‘zbekiston 
Respublikasi Qonunining 63-moddasi uchinchi qismida nazarda tutilgan ma’lumotlar to ‘liq 
bo‘lmasa;
- takliflar O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini 
himoya qilish to ‘g‘risida”gi Qonuni talablariga javob bermasa.
28. Jamiyat Kuzatuv kengashining aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining kun tartibiga masalani yoki 
jamiyat Kuzatuv kengashiga saylov bo‘yicha ovoz berish uchun nomzodlar ro‘yxatiga nomzodni 
kiritishni rad etish to ‘g‘risidagi asoslantirilgan qarori quyidagi manzilga yuboriladi: masalani 
ko‘targan yoki taklif kiritgan aksiyadorlar (aksiyadorlar) u qabul qilingan kundan e’tiboran uch ish 
kunidan kechiktirmay.
Jamiyat Kuzatuv kengashining aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining kun tartibiga masalani yoki 
jamiyat kuzatuv kengashiga saylov bo‘yicha ovoz berish uchun nomzodlar ro‘yxatiga nomzodni 
kiritishni rad etish to ‘g‘risidagi qarori ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.

V. AKTSIYADORLARNING NAVBATDAN TASHQARI UMUMIY YIG'ILISHIGA
TAYYORLASH.

29. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi jamiyat kuzatuv kengashining qarori 
bilan o ‘z tashabbusi, jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining kamida besh foiziga egalik qiluvchi 
aksiyadorning (aksiyadorlarning) yozma arizasi asosida o ‘tkaziladi.
30. Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining kamida besh foiziga egalik qiluvchi aksiyadorning 
(aksiyadorlarning) yozma arizasiga ko‘ra aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini 
chaqirish jamiyat kuzatuv kengashi tomonidan taqdim etilgan kundan e’tiboran o‘ttiz kundan 
kechiktirmay amalga oshiriladi, aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish 
to'g'risida yozma ariza berish.
Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini o‘tkazish to ‘g‘risidagi talabda yig‘ilish kun 
tartibiga kiritiladigan masalalar, ularni kiritish sabablari ko‘rsatilgan holda shakllantirilishi kerak.
31. Jamiyat kuzatuv kengashi ovoz beruvchi aksiyalarining kamida besh foiziga egalik qiluvchi 
aksiyadorning (aksiyadorlarning) talabiga binoan chaqiriladigan aksiyadorlarning navbatdan tashqari 
umumiy yig‘ilishining kun tartibidagi masalalar matniga o ‘zgartirishlar kiritishga haqli emas.
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32. Agar aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirish to ‘g‘risidagi talab 
aksiyadordan (aksiyadorlardan) kelib tushsa, unda yig‘ilishni chaqirishni talab qiluvchi 
aksiyadorning (aksiyadorlarning) nomi (ismi) tegishli bo‘lgan aksiyalarning soni va turi ko‘rsatilgan 
bo‘lishi kerak.
33. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirish to ‘g‘risidagi talab 
aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirishni talab qiluvchi shaxs (shaxslar) 
tomonidan imzolanadi.
34. Jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalarining kamida besh foiziga egalik qiluvchi aksiyadorning 
(aksiyadorlarning) aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirish to ‘g‘risidagi 
talabi berilgan kundan e’tiboran o‘n kun ichida Jamiyat kuzatuv kengashi aktsiyadorlarning 
navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish yoki uni chaqirishni rad etish to'g'risida qaror qabul 
qiladi.
35. Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining kamida besh foiziga egalik qiluvchi aksiyadorning 
(aksiyadorlarning) talabiga binoan aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini 
chaqirishni rad etish to ‘g‘risidagi qaror quyidagi hollarda qabul qilinishi mumkin:
- aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirishni talab qiluvchi aksiyador 
(aksiyadorlar) “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish” 
to ‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 65-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan 
jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalari sonining egasi bo‘lmasa;
- kun tartibiga kiritish uchun taklif qilingan masalalardan birortasi ham aksiyadorlar umumiy 
yig‘ilishining vakolatiga kiritilmagan;
- kun tartibiga kiritish uchun taklif etilgan masala O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik 
jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to ‘g‘risida”gi Qonuni talablariga javob 
bermasa.
36. Jamiyat Kuzatuv kengashining aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirish 
to ‘g‘risidagi qarori yoki uni chaqirishni rad etish to ‘g‘risidagi asoslantirilgan qaror qabul q ilingan 
kundan e’tiboran uch ish kunidan kechiktirmay uni chaqirishni talab qiluvchi shaxslarga yuboriladi. 
Jamiyat kuzatuv kengashining aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirishni 
rad etish to ‘g‘risidagi qarori ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.
“Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to ‘g‘risida”gi O ‘zbekiston 
Respublikasi Qonunida belgilangan muddatda jamiyat kuzatuv kengashi aksiyadorlarning navbatdan 
tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirish to ‘g‘risida qaror qabul qilmagan yoki qaror qabul qilmagan 
taqdirda; uni chaqirishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilingan bo'lsa, aksiyadorlarning navbatdan 
tashqari umumiy yig'ilishi uni chaqirishni talab qiluvchi shaxslar tomonidan chaqirilishi mumkin. 
Bunda aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini tayyorlash va o ‘tkazish bilan bog‘liq xarajatlar 
aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qarori bilan jamiyat mablag‘lari hisobidan qoplanishi mumkin.

VI.UMUMIY YIG'ILISH KVORUMI

37. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi, agar ro‘yxatdan o‘tkazish tugashi vaqtida jamiyatning 
joylashtirilgan ovoz beruvchi aksiyalarining jami ellik foizdan ko‘prog‘iga ega bo‘lgan aksiyadorlar 
(ularning vakillari) ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lsa, vakolatli (kvorumga ega) hisoblanadi. 
Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o ‘tkazish uchun kvorum bo‘lmagan taqdirda, aksiyadorlarning 
takroriy umumiy yig‘ilishini o‘tkazish sanasi e’lon qilinadi. Aksiyadorlarning takroriy umumiy 
yig'ilishini o'tkazishda kun tartibini o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.
38. Aksiyadorlarning takroriy umumiy yig’ilishi o’tkazib yuborilganligini almashtirish uchun 
chaqirilishi, agar ro‘yxatdan o‘tkazish tugashi vaqtida jamiyatning joylashtirilgan ovoz beruvchi 
aktsiyalarining umumiy sonining qirq foizidan ko‘prog‘iga ega bo‘lgan aksiyadorlar (ularning
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vakillari) ovoz berish huquqiga ega bo‘lsa, vakolatli hisoblanadi, unda ishtirok etish uchun ro‘yxatdan 
o‘tgan.
39. Aksiyadorlarning takroriy umumiy yig‘ilishini o‘tkazish to ‘g‘risida xabar berish “Aksiyadorlik 
jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to ‘g‘risida”gi O ‘zbekiston Respublikasi 
Qonunining 62-moddasida nazarda tutilgan muddatlarda va shaklda amalga oshiriladi.
40. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o ‘tkazish sanasi yigirma kundan kam muddat ga kvorum 
yo‘qligi sababli kechiktirilganda umumiy yig‘ilishda qatnashish huquqiga ega bo‘lgan aksiyadorlar 
ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan aksiyadorlar reestriga muvofiq belgilanadi, o'tkazilmagan 
umumiy yig'ilishda.

VII. UMUMIY YIG’ILISHNING ISHCHI GURUHI
41. Umumiy yig‘ilishning ishchi guruhi quyidagilardir: rayosat, sanoq komissiyasi, kotib (kotibiyat).
42. Rayosat va aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining raisi aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida 
saylanadi. Shu bilan birga, Kuzatuv kengashining raisi lavozimi bo'yicha aksiyadorlar umumiy 
yig'ilishi Prezidiumi tarkibiga kiradi.
43. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining raisi yig‘ilish rayosatiga rahbarlik qiladi, yig‘ilishning 
o‘tkazilishini ta ’minlaydi va o‘z vazifalarini lozim darajada bajarish uchun zarur bo‘lgan barcha 
vakolatlarga ega.
44. Umumiy yig‘ilish raisi yig‘ilishning borishiga rahbarlik qiladi, umumiy yig‘ilish ishchi 
organlarining harakatlarini muvofiqlashtiradi, masalalarni muhokama qilish tartibini belgilaydi, 
ma’ruzachilarning so‘zga chiqish vaqtini cheklaydi, yig‘ilish va ovoz berish jarayonida 
tushuntirishlar beradi; zalda tartib mavjudligini nazorat qiladi.
Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining raisi jamiyat boshqaruvi va nazorat organlarining aksiyadorlar 
umumiy yig'ilishida hisobot beradigan hisoboti (hisoboti) shakli va mazmuniga qo'yiladigan 
talablarni belgilaydi, umumiy yig'ilishning muddatini belgilaydi.
Shu bilan birga, boshqaruv organlari o ‘z hisobotlarida moliyaviy barqarorlikni saqlash, mehnat 
unumdorligini, mahsulot raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini oshirish, 
eksport va energiya samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, 
texnik va texnologik yangilash bo‘yicha aniq chora-tadbirlarni belgilab olishi, bu esa ishlab chiqarish 
hajmining oshishiga olib kelishi kerak, aktsiyalarning qiymatida jamiyatning strategik maqsadlari 
sifatida.
Aksiyadorlar va ularning vakillarini aniqlash uchun texnik vositalar, vositalar va boshqa jihozlar 
mavjud bo‘lganda aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi videokonferensaloqa aloqasi orqali o ‘tkazilishi 
mumkin.
Shu bilan birga, aksiyadorlar umumiy yig‘ilishini audio va videoyozuvga hamda internet tarmog‘ida 
translyatsiya qilishga ruxsat berish masalalari aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi raisining vakolatlariga 
kiradi.
45. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining raisi umumiy yig‘ilish bayonnomasi va qarorlarini 
imzolaydi.
46. Jamiyat kuzatuv kengashi ovozlarni sanab chiqish, aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok 
etish uchun aksiyadorlarni ro‘yxatga olish, shuningdek ovoz berish byulletenlarini berish uchun 
umumiy yig‘ilish tomonidan miqdoriy va shaxsiy tarkibi tasdiqlanadigan sanoq komissiyasini 
tuziladi.
47. Sanoq komissiyasining tarkibi uch kishidan kam bo‘lishi mumkin emas. Jamiyat Kuzatuv 
kengashining, yagona ijro etuvchi organining a’zolari, shuningdek ushbu lavozimlarga nomzod 
sifatida ko‘rsatilgan shaxslar sanoq komissiyasi a’zosi bo‘la olmaydi.
48. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ovoz berish “jamiyatning bitta ovoz beruvchi ulushi -  bitta 
ovoz” tamoyili bo‘yicha amalga oshiriladi (jamiyat kuzatuv kengashi a’zolarini saylash bo‘yicha 
kumulyativ ovoz berish hollari va nazarda tutilgan boshqa hollar bundan mustasno).
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Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini videokonferensaloqa rejimida o‘tkazishda aksiyadorlar va 
ularning vakillari tomonidan elektron pochta orqali (elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan holda) 
ovoz berishga yo‘l qo‘yiladi.
49. Saylov byulletenlari bo‘yicha ovoz berishda saylovchilarga ovoz berishning mumkin bo‘lgan 
variantlaridan faqat bittasi qoldirilgan masalalar bo‘yicha ovozlar hisoblanadi. Yuqoridagi talabni 
buzgan holda to ‘ldirilgan ovoz berish byulletenlari haqiqiy emas deb topiladi va ulardagi masalalar 
bo‘yicha berilgan ovozlar hisobga olinmaydi.
Jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishida ishtirok etgan shaxsga o‘zi to ‘ldirgan saylov 
byulletenining nusxasini o ‘z hisobidan tayyorlash imkoniyati beriladi.
50. Agar saylov byulletenida ovoz berishga qo‘yilgan bir nechta savol bo‘lsa, bir yoki bir nechta 
savollar bo‘yicha yuqorida ko‘rsatilgan talabga rioya qilmaslik saylov byulletenining umuman 
haqiqiy emas deb topilishiga olib kelmaydi.
51. Sanoq komissiyasi o‘z vazifalarini bajarish doirasida yig‘ilishning mustaqil doimiy ishchi organi 
hisoblanadi va Kuzatuv kengashining taklifiga binoan aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan 
saylanadi.
52. Sanoq komissiyasining vakolat muddati aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan u 
saylangan paytdan e’tiboran aksiyadorlarning tegishli yig‘ilishi tomonidan sanoq komis siyasining 
yangi tarkibi saylangan (yoki qayta saylangan) paytgacha hisoblanadi ( yillik yoki navbatdan 
tashqari).
53. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rishda Sanoq komissiyasi 
Kuzatuv kengashi nomidan quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:
- aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan aksiyadorlar ro‘yxatini 
tuzadi;
- ovoz berish byulletenlarini va umumiy yig'ilishning boshqa materiallarini chiqaradi va yuboradi, 
berilgan (yuborilgan) saylov byulletenlarining hisobini yuritadi.
54. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida aksiyadorlarning oldingi umumiy yig‘ilishida saylangan 
sanoq komissiyasi quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:
- aksiyadorlarni (ularning vakillarini) umumiy yig‘ilishda ishtirok etish uchun ro‘yxatga oladi;
- ishonchnomalar va ular tomonidan berilgan huquqlarning hisobini yuritadi;
- ovoz berish byulletenlarini va umumiy yig'ilishning boshqa ma'lumotlarini (materiallarini) 
chiqaradi;
- aksiyadorlar umumiy yig‘ilishida kvorum mavju dligini belgilaydi.
55. Aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishida aktsiyadorlarning tarkibi tasdiqlangan hisob komissiyasi:
-  aksiyadorlar umumiy yig‘ilishida kvorum mavjudligini belgilaydi;
- aksiyadorlar (ularning vakillari) umumiy yig‘ilishda ovoz berish huquqini amalga oshirishi 
munosabati bilan yuzaga kelgan masalalarga oydinlik kiritadi;
- ovozga qo‘yilgan masalalar bo‘yicha ovoz berish tartibini tushuntiradi;
- ovoz berishning belgilangan tartibini va aksiyadorlarning ovoz berishda ishtirok etish huquqlarini 
ta ’minlaydi;
- ovozlarni sanab chiqadi va ovoz berish natijalarini umumlashtiradi;
- ovoz berish natijalari to'g'risida bayonnoma tuzadi;
- ovoz berish byulletenlarini arxivga topshiradi.

VIII.UMUMIY YIG'ILISHNI O'TKAZISH TARTIBI

55. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazish tartibi ushbu Nizomga muvofiq aksiyadorlarning 
har bir umumiy yig‘ilishida tasdiqlanadi.
56. Kuzatuv kengashining raisi umumiy yig‘ilishning sanoq komissiyasini, rayosatini va kotibini 
(kotibiyat -  yirik aksiyadorlik jamiyatlari uchun tavsiya etiladi) saylashni taklif qiladi.
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57. Aksiyadorlarning tashabbusi bilan chaqiriladigan umumiy yig‘ilish rayosati tarkibini tasdiqlash 
bo‘yicha ovoz berish jamiyat ustavida belgilangan tartibda o‘tkaziladi.
58. Umumiy yig‘ilishni o‘tkazish tartibi yig‘ilishning boshlanishi va kutilayotgan tugashini, nutq 
so‘zlash va tanaffuslar davomiyligini, kun tartibidagi masalalarning ketma-ketligini, kun tartibidagi 
masalalar bo‘yicha ma’ruzachilarning familiyalari va lavozimlarini, ovoz berish va uni e’lon qilish 
tartibini nazarda tutadi. natijalar.
59. Yig‘ilishda yuzaga keladigan dolzarb masalalarni raislik qiluvchi asosiy tamoyilga asoslanib, o‘zi 
hal qiladi: har bir ishtirokchi aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida muhokama etilayotgan masala 
yuzasidan belgilangan muddatda so‘zlash huquqidan foydalanishi mumkin.
60. Kun tartibidagi masalalarni muhokama qilishda ishtirok etishni xohlovchilar umumiy yig‘ilish 
kotibiyatiga muhokama qilinadigan masalani ko‘rsatgan holda yozma ariza beradilar.
61. Kun tartibidagi barcha masalalarni muhokama qilib bo‘lgach, rais aksiyadorlarning umumiy 
yig‘ilishini yopiq deb e’lon qiladi.

IX.AKSIYADORLAR UMUMIY YIG'ILISHI BAYONOTI

62. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining bayonnomasi aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi yopilganidan 
keyin o‘n kundan kechiktirmay ikki nusxada tuziladi. Ikkala nusxa ham umumiy yig'ilish raisi va 
umumiy yig'ilish kotibi tomonidan imzolanadi.
63. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi bayonnomasida ko’rsatiladi:
- aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi o‘tkaziladigan sana, vaqt va joyi;
- jamiyatning ovoz beruvchi aktsiyalari egalari - aksiyadorlarning umumiy ovozlari soni;
- umumiy yig'ilishda ishtirok etayotgan aksiyadorlarning ovozlari soni;
- umumiy yig'ilishning raisi (rayosati) va kotibi, yig'ilish kun tartibi.
Aksiyadorlar umumiy yig’ilishi bayonnomasida chiqishlarning asosiy qoidalari, ovozga qo’yilgan 
masalalar va ular bo’yicha ovoz berish natijalari, yig’ilish tomonidan qabul qilingan qarorlar bo’lishi 
kerak.

X.AKSIYADORLAR UMUMIY YIG'ILISHI QARORLARINING IJROSI

64. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi qarorlarining bajarilishini nazorat qilish, agar qarorda boshqacha 
qoida nazarda tutilgan bo‘lmasa va yig‘ilish bayonnomasida aks ettirilmagan bo‘lsa, jamiyat kuzatuv 
kengashi tomonidan amalga oshiriladi.
65. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qarorlari umumiy yig‘ilishda hozir bo‘lgan va hozir 
bo‘lmagan barcha aksiyadorlar uchun ularga tegishli qismida majburiydir.

XI.YAKUNIY QOIDALAR

66. Nizom talablarini buzganlikda aybdor shaxslar belgilangan tartibda javobga tortiladilar.
67. Agar Nizomning ayrim moddalari O ‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga 
va/yoki Jamiyat Ustaviga zid bo‘lsa, ushbu moddalar o ‘z kuchini yo‘qotadi va ushbu moddalar bilan 
tartibga solinadigan masalalarda mazkur Nizom normalariga amal qilish lozim. Nizomga tegishli 
o'zgartirishlar kiritilgunga qadar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi va/yoki 
Jamiyat Ustavi.
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