
25.06.2020 ж. «Конденсат» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат 

 
1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 

2020 жылғы 25 маусым, 11 сағ. 00 мин, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172;  
2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген 

сұрақтар:  
1. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ – мен (бұдан әрі-Банк) ірі мәмілелер, атап 

айтқанда: 29.05.2015 ж. №40-СМ-L/05-01 кредиттік желілерін ашу туралы келісімдерге 77 
068 995,00 (жетпіс жеті миллион алпыс сегіз мың тоғыз жүз тоқсан бес) АҚШ доллары 
сомасына жылдық 8,5% - бен және 14 184 833 619,77 ( он төрт миллиард бір жүз сексен 
төрт миллион сегіз жүз отыз үш мың алты жүз он тоғыз) теңге 77 тиын сомасына 7,0% 
жылдық сыйақы мөлшерлемесімен, 11 жыл мерзімге және  16.10.2018 ж.№43-СМ-L/05  10 
жыл мерзімге жылдық 11%-бен 7 120 000 000 (жеті миллиард бір жүз жиырма миллион) 
теңге сомасына (бұдан әрі-Келісім), Жоғарыда көрсетілген келісімдер бойынша өзінің 
барлық міндеттемелерін қоғамның банк алдында тиісінше орындауын қосымша 
қамтамасыз ету ретінде банкке кепіл ретінде бес автожанармай құю станциясы мен бес 
пәтерді беру бойынша жылжымайтын мүлік кепілінің шарттарын жасасу туралы. 

2. Қоғам келісімдер бойынша Банк алдындағы өзінің барлық міндеттемелерін 
орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, мүлікті соттан тыс сатуға Банкке 
келісім беру туралы. 

 
Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешілді:  
1. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ – мен (бұдан әрі-Банк) ірі мәмілелер, атап 

айтқанда: 29.05.2015 ж. №40-СМ-L/05-01 кредиттік желілерін ашу туралы келісімдерге 77 
068 995,00 (жетпіс жеті миллион алпыс сегіз мың тоғыз жүз тоқсан бес) АҚШ доллары 
сомасына жылдық 8,5% - бен және 14 184 833 619,77 ( он төрт миллиард бір жүз сексен 
төрт миллион сегіз жүз отыз үш мың алты жүз он тоғыз) теңге 77 тиын сомасына 7,0% 
жылдық сыйақы мөлшерлемесімен, 11 жыл мерзімге және  16.10.2018 ж.№43-СМ-L/05  10 
жыл мерзімге жылдық 11%-бен 7 120 000 000 (жеті миллиард бір жүз жиырма миллион) 
теңге сомасына (бұдан әрі-Келісім), Жоғарыда көрсетілген келісімдер бойынша өзінің 
барлық міндеттемелерін қоғамның банк алдында тиісінше орындауын қосымша 
қамтамасыз ету ретінде банкке кепіл ретінде бес автожанармай құю станциясы мен бес 
пәтерді (осы Хаттамаға №1 қосымша) беру бойынша жылжымайтын мүлік кепілінің 
шарттарын жасасу. 

 
 
Бірінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы: 
«Қолдады» - 5 058 270 
«Қарсы» - жоқ 
«Қалыс қалған» - жоқ 
 
 
Екінші сұрақ бойынша шешілді: 
Қоғамның Банк алдындағы барлық міндеттемелерін Шарттар бойынша 

орындамағаны немесе тиісінше орындамаған жағдайда, мүлікті соттан тыс сатуына 
Банкке келісім беру. 

 
 
Екінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:  
«Қолдады» - 5 058 270 
«Қарсы» - жоқ 
«Қалыс қалған» - жоқ 

 
 
 
 
 
 



Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием 
акционеров АО «Конденсат" 25.06.2020 г. 

 
  1) Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 

25 июня 2020 года, 11 час. 00 мин, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172; 
 
2)Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания 

акционеров: 
 

1.О заключении с АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) крупных сделок, а 
именно: дополнительных соглашений к Соглашениям об открытии кредитных линий №40-
СМ-L/05-01 от 29.05.2015 г. на сумму 77 068 995,00 (семьдесят семь миллионов 
шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять) долларов США под 8,5% годовых и 
14 184 833 619,77 (четырнадцать миллиардов сто восемьдесят четыре миллиона  
восемьсот тридцать три тысячи  шестьсот девятнадцать) тенге 77 тиын под 7,0% годовых, 
сроком на 11 лет и №43-СМ-L/05 от 16.10.2018 г. на сумму 7 120 000 000 (семь 
миллиардов сто двадцать миллионов) тенге под 11% годовых, сроком на 10 лет (далее – 
Соглашения), Договоров залога недвижимого имущества по предоставлению имущества 
Общества, а именно пяти автозаправочных станций и пяти квартир, в залог Банку в 
качестве дополнительного обеспечения надлежащего исполнения Обществом перед 
Банком всех своих обязательств по вышеуказанным Соглашениям. 

           2.О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих 
обязательств перед Банком по Соглашениям. 
 

По первому вопросу повестки дня решили: 
1. Заключить с АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) крупные сделки, 

а именно: дополнительные соглашения к Соглашениям об открытии кредитных линий 
№40-СМ-L/05-01 от 29.05.2015 г. на сумму 77 068 995,00 (семьдесят семь миллионов 
шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять) долларов США под 8,5% 
вознаграждения и 14 184 833 619,77 (четырнадцать миллиардов сто восемьдесят четыре 
миллиона  восемьсот тридцать три тысячи  шестьсот девятнадцать) тенге 77 тиын под 
7,0% вознаграждения, сроком на 11 лет и №43-СМ-L/05 от 16.10.2018 г. на сумму 7 120 
000 000 (семь миллиардов сто двадцать миллионов) тенге под 11% вознаграждения, 
сроком на 10 лет (далее – Соглашения) и Договоры залога недвижимого имущества, по 
предоставлению имущества Общества, а именно пяти автозаправочных станций и пяти 
квартир (приложение №1 к настоящему Протоколу), в залог Банку в качестве 
дополнительного обеспечения надлежащего исполнения Обществом перед Банком всех 
своих обязательств по вышеуказанным Соглашениям. 

По первому вопросу: 
«За» - 5 058 270 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
 
 
По второму вопросу решили:                                                                                            

Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств 
перед Банком по Соглашениям. 

 
 
По второму вопросу: 
«За» - 5 058 270 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 


