
 
 
 
Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып 
табылмайтын эмитенттің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай 
шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар 
және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу 
туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы 
баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті 
сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып 
табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдауға уәкілеттік 
берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат («Қазақстан Даму Банкі» АҚ 
мәміле жасау туралы шешім қабылдауы) 
 
1) Оқиға болған күн: 2020 ж. 18 наурыз.   
 
2) Оқиға туралы ақпарат:  
 
"Конденсат" АҚ Директорлар Кеңесінің "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-мен ірі 
мәмілелер жасау туралы шешім қабылдауы, атап айтқанда: 
1. 2018 жылғы 16 қазандағы №43-СМ-L/05 кредиттік желісін ашу туралы келісімге 
қосымша келісім және 2015 жылғы 29 мамырдағы №40-СМ-L/05-01 кредиттік желісін 
ашу туралы келісімге Қосымша келісім, қоғам үшін төлемдер бойынша кейінге 
қалдыру шарттарын көздейтін; 
2. 26.06.2015ж. № ДБЗИ158-L/05-01 банктік қарыз шартына қосымша келісім, банктік 
қарыз шарттары бойынша Қоғамның банк алдындағы (АҚШ долларымен) берешегін 
біріктіруді көздейтін 08.10.15 ж. ДБЗИ №256-L/05-01  , 17.11.15ж. ДБЗИ №302-L/05-
01  , 28.12.15 ж. ДБЗИ №360-L/05-01, 26.06.15ж. ДБЗИ №158-L/05-01; 
3. 30.09.2016 ж. № ДБЗИ178-L/05 банктік қарыз шартына қосымша келісім, банктік 
қарыз шарттары бойынша Қоғамның банк алдындағы (теңгемен) берешегін 
біріктіруді көздейтін 23.06.16 ж. ДБЗИ №92-L/05,  23.11.16ж. ДБЗИ №221-L/05, 
30.11.16 ж. ДБЗИ №224-L/05, 15.03.17 ж. ДБЗИ №42-L/05, 28.03.17 ж. ДБЗИ №47-
L/05, 30.09.16ж. ДБЗИ №178-L/05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или 
соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным 
обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных 
сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: 
являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется 
заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением 
имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от 
размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на 
дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о 
заключении таких сделок (принятие решения о заключении крупной сделки с 
АО «Банк Развития Казахстана») 
 
1) Дата события: 18 марта 2020 г. 
 
2) Информация о событии:  
 
Принятие Советом директоров АО «Конденсат» решения о заключении крупных 
сделок с АО «Банк Развития Казахстана», а именно:  
1. Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии №43-
СМ-L/05 от 16 октября 2018 года и Дополнительного соглашения к Соглашению об 
открытии кредитной линии №40-СМ-L/05-01 от 29 мая 2015 года, 
предусматривающих отлагательные условия для Общества по выплатам; 
2. Дополнительного соглашения к договору банковского займа №ДБЗИ158-L/05-01 
от 26.06. 2015г., предусматривающее объединение задолженности Общества 
перед Банком (в долларах США) по договорам банковского займа ДБЗИ №256-L/05-
01 от 08.10.15г., ДБЗИ №302-L/05-01 от 17.11.15г., ДБЗИ №360-L/05-01 от 
28.12.15г., ДБЗИ №158-L/05-01 от 26.06.15г.; 
3. Дополнительного соглашения к договору банковского займа №ДБЗИ178-L/05 от 
30.09.2016г., предусматривающее объединение задолженности Общества перед 
Банком (в тенге) по договорам банковского займа ДБЗИ №92-L/05 от 23.06.16г., 
ДБЗИ №221-L/05 от 23.11.16г., ДБЗИ №224-L/05 от 30.11.16г., ДБЗИ №42-L/05 от 
15.03.17г., ДБЗИ №47-L/05 от 28.03.17г., ДБЗИ №178-L/05 от 30.09.16г. 
 
 


