«Конденсат» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу
туралы ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы, 090301, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы,
Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172 үй мекенжайында орналасқан «Конденсат»
акционерлік қоғамы 09.08.2018 ж. директорлар Кеңесінің шешіміне сəйкес
акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылатыны туралы
хабарлайды.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы
«Конденсат» АҚ директорлар Кеңесі болып табылады.
«Конденсат» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылғы
18 қыркүйекте сағат 11.00-де келесі мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан
Республикасы, 090301, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы,
М.Б. Ықсанов к-сі, 172 үй. Акционерлерді тіркеу сағат 10.00-де басталады.
Көпшілік жиналмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы жоғарыда
көрсетілген мекенжай бойынша 2018 жылғы 19 қыркүйекте сағат 11.00-де
қайтадан өтеді. «Конденсат» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға
құқығы бар акционерлер тізімі 2018 жылғы 14 қыркүйекте жасалады. «Конденсат»
АҚ акционерлері жалпы жиналысының күн тəртібі:
1.Жаңа несие желісінің шарттарымен қарыз сомасын 7 120 000 000 (жеті
миллиард бір жүз жиырма миллион) теңгеге ұлғайту жолымен 29.05.2015 ж №40CM-L/05-01 несие желісін ашу туралы келісімге сəйкес «Қазақстанның Даму Банкі»
АҚ-мен жасалған ірі мəмілеге өзгеріс енгізу туралы.
2.«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен қосымша келісімдер жасасу туралы:
04.06.15 ж. №ДЗИ120-L/05-01, №ДЗИ123-L/05-01, №ДЗИ129-L/05-01, №ДЗИ130L/05-01 жылжымайтын мүлікті кепілге салу шарттарына,
- 04.06.15 ж. №ДЗИ121-L/05-01, №ДЗИ122-L/05-01, №ДЗИ128-L/05-01,
№ДЗИ131-L/05-01 жылжымалы мүлікті кепілге салу шарттарына.
3.«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен 04.06.15ж. №ДЗИ124-L/05-1, №ДЗИ125L/05-01 болашақта күшіне енетін жылжымалы мүлікті кепілге салу шарттарын бұзу
туралы.
Күн тəртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлер де келесі
мекенжай бойынша таныса алады: БҚО, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б.
Ықсанов к-сі, 172 үй.
Анықтама телефоны: (7112) 933384 (қосымша 1318)

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Конденсат».
Акционерное общество «Конденсат», находящееся по адресу: Республика
Казахстан, 090301, ЗападноКазахстанская область, Бурлинский район, город
Аксай, ул. Иксанова М.Б., д.172, в соответствии с решением Совета директоров от
09.08.2018 года, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров является
Совет директоров АО «Конденсат».
Внеочередное общее собрание акционеров АО «Конденсат» состоится 18
сентября 2018 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, 090301,
Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, ул. Иксанова
М.Б., д.172. Начало регистрации акционеров – 10.00 часов.
В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров будет
проведено 19 сентября 2018 года в 11.00 часов по вышеуказанному адресу. Дата
составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров АО «Конденсат» - 14 сентября 2018 года. Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров АО «Конденсат»:
1.О внесении изменения в крупную сделку с АО «Банк развития Казахстана»
по привлечению займа в соответствии с Соглашением об открытии кредитной
линии №40-CM-L/05-01 от 29.05.2015г. путем увеличения суммы займа на
условиях новой кредитной линии на сумму 7 120 000 000 (семь миллиардов сто
двадцать миллионов) тенге.
2.О заключении с АО «Банк развития Казахстана» Дополнительных
соглашений:
- к Договорам залога недвижимого имущества от 04.06.15г. №ДЗИ120-L/0501, №ДЗИ123-L/05-01, №ДЗИ129-L/05-01, №ДЗИ130-L/05-01,
- к Договорам залога движимого имущества от 04.06.15г. №ДЗИ121-L/05-01,
№ДЗИ122-L/05-01, №ДЗИ128-L/05-01, №ДЗИ131-L/05-01
3. О расторжении с АО «Банк развития Казахстана» Договоров залога
движимого имущества, поступающего в будущем от 04.06.15г. №ДЗИ124-L/05-1,
№ДЗИ125-L/05-01.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня по
адресу: ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Иксанова М.Б., д.172.
Телефон для справок: (7112) 933384 (доб.1318)

