
“Oʻzagrosugʻurta” AJ aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yigʻilishi 

KUN TARTIBI 

(30.06.2022 y.) 

 

1. Sanoq komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash. 

2. Aksiyadorlar umumiy yigʻilishining reglamentini tasdiqlash. 

3. “Oʻzagrosugʻurta” AJ Boshqaruvi raisining 2021 yil biznes-rejasining asosiy 

koʻrsatkichlarining bajarilishi va Jamiyat rivojlanish strategiyasiga erishish boʻyicha koʻrilayotgan 

chora-tadbirlar yuzasidan hisobotini tasdiqlash. 

4. “Oʻzagrosugʻurta” AJ Kuzatuv kengashining 2021 yil yakunlari boʻyicha oʻz vakolat 

doirasiga kiradigan masalalar yuzasidan hisobotini eshitish. 

5. “Oʻzagrosugʻurta” AJning 2021 yil moliya-xoʻjalik faoliyatini tekshirish yakunlariga 

koʻra Jamiyatning taftish komissiyasi xulosasini eshitish. 

6. Jamiyatning korporativ boshqaruv tizimi va korporativ boshqaruv Kodeksi 

tavsiyalariga rioya qilinishining 2021 yil yakunlari boʻyicha mustaqil baholanishi natijalari yuzasidan 

hisobotini eshitish. 

7. “Oʻzagrosugʻurta” AJning 2021 yil yakunlari boʻyicha yillik hisoboti, buxgalterlik 

balansi, foyda va zarari hisoblari boʻyicha hisobotini tasdiqlash va auditorlik tekshiruvi xulosalarini 

tasdiqlash. 

8. “Oʻzagrosugʻurta” AJning 2021 yil yakuni boʻyicha sof foydasini taqsimlash va 

dividend toʻlash tartibini tasdiqlash. 

9. Aksiyadorlar yoki uning qonuniy huquqiy vorisi, yoxud merosxoʻri da’vo qilish uchun 

belgilangan muddatda talab qilib olinmagan dividendlarini Jamiyat ixtiyoriga oʻtkazish. 

10. Jamiyatning 2022 yil uchun yillik biznes-rejasini tasdiqlash. 

11. Jamiyatning Ijroiya organi a’zolarini saylash. 

12. “Oʻzagrosugʻurta” AJ Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash. 

13.  “Oʻzagrosugʻurta” AJ taftish komissiyasini tugatish.  

14. “Oʻzagrosugʻurta” AJning Strategiya va investitsiyalar, Tayinlovlar va haq toʻlash 

hamda Korruptsiyaga qarshi kurashish va etika qoʻmitalarini tashkil etish va ularning Nizomlarini 

tasdiqlash. 

15. “Oʻzagrosugʻurta” AJ tomonidan jamiyatning affillangan shaxslari bilan kelgusida 

jamiyatning kundalik xoʻjalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy 

yigʻilishigacha boʻlgan davrda tuzilishi mumkin boʻlgan bitimni (bitimlarni) hamda yirik bitim 

(bitimlar) roʻyxatini aniqlash va tasdiqlash. 

16. “Oʻzagrosugʻurta” AJ Ustavini yangi tahrirda tasdiqlash. 

17. “Oʻzagrosugʻurta” AJ “Kuzatuv kengashi toʻgʻrisida”gi Nizomini yangi tahrirda 

tasdiqlash. 

18. “Oʻzagrosugʻurta” AJ “Ijroiya organi toʻgʻrisida”gi Nizomni yangi tahrirda tasdiqlash. 

19. “Oʻzagrosugʻurta” AJ Kuzatuv kengashi a’zolariga mukofot toʻlash tartibi 

toʻgʻrisida”gi Nizomini yangi tahrirda tasdiqlash. 

20.  “Oʻzagrosugʻurta” AJ tashkiliy tuzilmasini yangi tahrirda tasdiqlash. 

21. Jamiyatning kelgusida, keyingi yillik umumiy yigʻilishigacha boʻlgan davrda, 

ehtimoliy homiylik (hayriya) va boshqa begʻaraz yordam koʻrsatish (olish)ga bogʻliq boʻlgan 

xarajatlarni tasdiqlash, shu jumladan, Kuzatuv kengashiga, homiylik (hayriya) yoki begʻaraz yordam 

koʻrsatish (olish) boʻyicha shartlarini belgilash hamda bu borada qaror qabul qilish vakolatini berish. 

22. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi “Iqtisodiyotda davlat 

ishtirokini yanada qisqartirish va xususiylashtirishni jadallashtirishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar 

toʻgʻrisida”gi Qarorining ijrosini ta’minlash bilan bogʻliq masalalarni koʻrib chiqish. 

 


