18.09.2018 ж. «Конденсат» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат
1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны:
2018 жылғы 18 қыркүйек, 11 сағ. 00 мин, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172;
2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген
сұрақтар:
1. 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.
2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен
- 04.06.2015ж.
№ДЗИ120-L/05-01,
№ДЗИ123-L/05-01,
№ДЗИ130-L/05-01 жылжымайтын мүлік кепілінің шарттарына,
- 04.06.2015ж.
№ДЗИ121-L/05-01,
№ДЗИ122-L/05-01,
№ДЗИ131-L/05-01 жылжымалы мүлік кепілінің шарттарына
Қосымша келісімдер жасасу туралы.

№ДЗИ129-L/05-01,
№ДЗИ128-L/05-01,

3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен 04.06.2015ж. №ДЗИ124-L/05-1, №ДЗИ125-L/0501 болашақта түсетін жылжымалы мүлікті кепілге салу шарттарын бұзу туралы.
3) Акционерлердің жалпы жиналысында, дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін)
көрсете отырып, қабылданған шешімдер:
Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешілді:
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен Банктің шарттары бойынша 11% жылдық сыйақы
мөлшерлемесімен 10 жыл мерзімге 7 120 000 000 (жеті миллиард жүз жиырма миллион)
теңге мөлшерінде жаңа несие желісінің шарттарымен несие тарту бойынша ірі мәмілеге
өзгеріс енгізу
және Келісімшарт бойынша «Конденсат» АҚ-ның Банк алдындағы
міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде осы шешімнің №1 қосымшасына
сәйкес «Конденсат» АҚ-ның мүлкін Банкке кепілге беру.
Бірінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:
«Қолдады» - 5 044 062
«Қарсы» - жоқ
«Қалыс қалған» - жоқ
Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешілді:
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен жобаларға сәйкес қосымша келісімдер жасасу:
- 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.
Екінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:
«Қолдады» - 5 044 062
«Қарсы» - жоқ
«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша шешілді:
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен 04.06.2015ж. №ДЗИ124-L/05-1, №ДЗИ125-L/05-01
болашақта түсетін жылжымалы мүлікті кепілге салу шарттарын бұзу.
Үшінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:
«Қолдады» - 5 044 062
«Қарсы» - жоқ
«Қалыс қалған» - жоқ
4) Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ

Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием
акционеров АО «Конденсат" 18.09.2018 г.
1) Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
18 сентября 2018 года, 11 час. 00 мин, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172;
2) Вопросы, включенные
акционеров:

в

повестку

дня

внеочередного

общего

собрания

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 29.05.2015 г. 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 04.06.2015г.: №ДЗИ120-L/05- 01,
№ДЗИ123-L/05-01, №ДЗИ129-L/05-01, №ДЗИ130-L/05-01,
- к Договорам залога движимого имущества от 04.06.2015г.: №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 04.06.2015г.: №ДЗИ124-L/05-1,
№ДЗИ125-L/05-01.

3) Решения, принятые
(результатов) голосования:

общим

собранием

акционеров,

с

указанием

итогов

По первому вопросу повестки дня решили:
Внести изменения в крупную сделку с АО «Банк Развития Казахстана» по привлечению займа
в соответствии с Соглашением об открытии кредитной линии №40-СМ-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 сроком на 10 лет со ставкой вознаграждения
11% годовых на условиях Банка и передаче в залог Банку имущества АО «Конденсат»
согласно приложению № 1 к настоящему решению, в качестве обеспечения исполнения
обязательств АО «Конденсат» перед Банком по Соглашению.
Итоги голосования по первому вопросу:
«За» - 5 044 062
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
По второму вопросу повестки дня решили:
Заключить с АО «Банк Развития Казахстана» Дополнительные соглашения:
- к Договорам залога недвижимого имущества от 04.06.2015г. №ДЗИ120-L/05- 01, №ДЗИ123L/05-01, №ДЗИ129-L/05-01, №ДЗИ130-L/05-01,
- к Договорам залога движимого имущества от 04.06.2015г. №ДЗИ121-L/05-01, №ДЗИ122-L/0501, №ДЗИ128-L/05-01, №ДЗИ131-L/05-01.
Итоги голосования по второму вопросу:
«За» - 5 044 062
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
По третьему вопросу повестки дня решили:
Расторгнуть с АО «Банк Развития Казахстана» Договоры залога движимого имущества,
поступающего в будущем от 04.06.2015г. №ДЗИ124-L/05-1, №ДЗИ125-L/05-01.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«За» - 5 044 062
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
4) Иные сведения по решению акционерного общества: нет.

