
EMITENTNING NOMI 

To‘liq: 
“O‘zbekiston temir yo‘llari” 

aksiyadorlik jamiyati 

Qisqartirilgan: “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ 

Birja tikerining nomi:  

ALOQA MA’LUMOTLARI 

Joylashgan yeri: 

O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent 

shahri, Mirobod tumani, Taras 

Shevchenko ko‘chasi,7-uy. 

Pochta manzili: 

100060, O‘zbekiston Respublikasi, 

Toshkent shahri, Mirobod tumani, 

Taras Shevchenko ko‘chasi,7-uy. 

Elektron pochta manzili: info@uzrailway.uz 

Rasmiy veb-sayti: www.railway.uz 

MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT 

Muhim faktning raqami: 06 

Muhim faktning nomi: 

Emitentning yuqori boshqaruv 

organi tomonidan qabul qilingan 

qaror 

Umumiy yig‘ilish turi: Navbatdan tashqari 

Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi:   06.11.2019 y. 

Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana: 06.11.2019 y. 

Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy: Toshkent shahri 

№ 
Ovoz berishga qo‘yilgan 

masalalar 

Ovoz berish yakunlari 

yoqlash qarshi betaraflar 

% soni % % soni % 

1. Qo'shimcha aktsiyalar 

chiqarish orqali "O'zbekiston 

temir yo'llari" AJ ustav 

kapitalini oshirish to'g'risida 

qaror qabul qilish. 

100 

13 128 783 818 

 

 0 0 0 0 

2. "O'zbekiston temir yo'llari" AJ 

aksiyalarining qo'shimcha 

chiqarilishini tasdiqlash 

to'g'risida qaror qabul qilish. 

100 

13 128 783 818 

0 0 0 0 

№ 

 
Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorning to‘liq bayoni: 

mailto:info@uzrailway.uz
http://www.railway.uz/


1. "O'zbekiston temir yo'llari" AJning 65,992,839 dona oddiy, ro'yxatdan o'tgan, 

sertifikatlanmagan aksiyalari miqdorida, bitta aksiyalarning nominal qiymati 430 

so'm bo'lgan, 28 376 920 770 so'm miqdorida qo'shimcha aktsiyalarini chiqaring. 

Aksiyalar davlat ulushini ko'paytirish hisobiga xususiy obuna orqali joylashtiriladi. 

Hozirda o'tkazilgan 235.11 so'mlik aktivlarning umumiy miqdorining qolgan qismi 

aksiyalarning keyingi chiqarilishida davlat ulushi sifatida hisobga olinadi. Ushbu 

emissiya aksiyalari nominal qiymati 430 so'mga joylashtiriladi. Agar ushbu 

emissiya aksiyalari ushbu emissiya aksiyalarining umumiy sonining 60 foizidan 

kam miqdorida joylashtirilsa, emissiya haqiqiy emas deb hisoblanadi. Aksiyalarni 

joylashtirishda anderrayterlar ishtirok etmaydi. Qo'shimcha emissiya aksiyalari 

davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab bir yil ichida joylashtiriladi. 

65,992,839 dona aksiyalar DavAktivga belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan 

holda yozma ravishda uyushmagan birjadan tashqari bozorda bitimlar tuzish orqali 

joylashtiriladi. Agar emissiya haqiqiy emas deb topilsa, aksiyalar uchun to'lov 

sifatida olingan mablag'lar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qaytariladi. 

Ushbu aksiyalar emissiyasi "O'zbekiston temir yo'llari" AJ ustav kapitaliga 100 

foiz davlat ulushining nominal qiymati bo'yicha 28.376.921.000 so'm miqdorida 

"GENERAL AVIATION FUEL SUPPLIES" MChJning 28.376.921.000 so'm 

miqdorida o'tkazish yo'li bilan to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar 

Mahkamasining 2019 yil 12 iyuldagi P-586-sonli buyrug'i va Davlat aktivlarini 

boshqarish agentligining Toshkent shahar hududiy boshqaruvining 2019 yil 16 

avgustdagi 54 k-PO-son buyrug'i. 

2. "O'zbekiston temir yo'llari" AJ aksiyalarining qo'shimcha chiqarilishi to'g'risidagi 

qaror ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 

  

Ijro etuvchi organ rahbarining F.I.O.:                                        Xasilov Xusnutdin Nuriddinovich 

Bosh hisobchi F.I.O.:                                                                  Xodjayev Ulugbek Rustamovich 

Veb-saytda ma’lumot joylashtirishga  

vakolatli shaxsning F.I.O.:                                                          Atajanov Kamal Atavayevich 

 

Aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar boshqarmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


