
Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ  акционерлік қоғамның  
бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес акционерлер  
мен инвесторлардың мүдделерін қозғайтын оқиғалар туралы ақпарат  
(«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мәміле жасау туралы шешім қабылдауы) 
 
1) Оқиға болған күн: 2018 ж. 18 қыркүйек.  
 
2) Оқиға  туралы ақпарат:  
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мәміле жасау туралы «Конденсат» АҚ шешім 
қабылдауы: 
 

 Жаңа несие желісінің шарттарымен 7 120 000 000 (жеті миллиард бір жүз 
жиырма миллион) теңгеге қарыз сомасын ұлғайту жолымен 2015 жылғы 29 
мамырдағы №40-CM-L/05-01 несие желісін ашу туралы келісімге сәйкес 
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі - Банк) несие тарту бойынша ірі 
мәмілеге өзгеріс енгізу туралы; 
 

 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен 04.06.2015ж. №ДЗИ120-L/05-01, №ДЗИ123-
L/05-01, №ДЗИ129-L/05-01, №ДЗИ130-L/05-01  жылжымайтын мүлік кепілінің 
шарттарына, 04.06.2015ж. №ДЗИ121-L/05-01, №ДЗИ122-L/05-01, №ДЗИ128-L/05-
01, №ДЗИ131-L/05-01  жылжымалы мүлік кепілінің шарттарына  қосымша 
келісімдер жасасу туралы; 
 

 «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-мен 04.06.2015ж. №ДЗИ124-L/05-1, №ДЗИ125-L/05-
01 болашақта түсетін жылжымалы мүлікті кепілге салу шарттарын бұзу туралы; 

 

 
Информация о событии, затрагивающем интересы акционеров и 
инвесторов, в соответствии с уставом, а также проспектом выпуска ценных 
бумаг акционерного общества (принятие решения о заключении крупных 
сделок с АО «Банк Развития Казахстана») 
 
1) Дата события: 18 сентября 2018 г. 
 
2) Информация о событии:  
Принятие АО «Конденсат» решения о заключении крупных сделок  
с АО «Банк Развития Казахстана»:  
 

 О внесении изменения в крупную сделок с АО «Банк Развития Казахстана»                   
по привлечению займа в соответствии с Соглашением об открытии кредитной 
линии №40-CM-L/05-01 от 29.05.2015 г. путем увеличения суммы займа на 
условиях новой кредитной линии на сумму 7 120 000 000 (семь миллиардов сто 
двадцать миллионов) тенге;  
 

 О заключении с АО «Банк Развития Казахстана» Дополнительных соглашений       
к Договорам залога недвижимого имущества от 04.06.2015г. №ДЗИ120-L/05-01, 
№ДЗИ123-L/05-01, №ДЗИ129-L/05-01, №ДЗИ130-L/05-01, к Договорам залога 
движимого имущества от 04.06.2015 г. №ДЗИ121-L/05-01, №ДЗИ122-L/05-01, 
№ДЗИ128-L/05-01, №ДЗИ131-L/05-01; 

 

 О расторжении с АО «Банк Развития Казахстана» Договоров залога движимого 
имущества, поступающего в будущем от 04.06.2015 г. №ДЗИ124-L/05-1, 
№ДЗИ125-L/05-01.  


