
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. 25 маусым.  
 
2) Оқиға  туралы ақпарат:  
«Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен үлкен 
мәмілелер жасау туралы шешім қабылдауы, атап айтқанда: 
- 29.05.2015 ж. №40-СМ-L/05-01 кредиттік желілерді ашу туралы келісімдерге 
қосымша келісімдер және  16.10.2018 ж.№43-СМ-L/05 , Банкке мүлікті қосымша 
қамтамасыз ету ретінде, атап айтқанда  бес автожанармай құю станциясы мен бес 
пәтер беруді көздейді. 
- қоғам мүлкін, атап айтқанда бес автожанармай құю станциясы мен бес пәтерді 
беру бойынша жылжымайтын мүлік кепілінің шарттары,барлық өз міндеттемелерін 
қоғамның банк алдында тиісінше орындауын қосымша қамтамасыз ету ретінде, 
соның ішінде келісімдер бойынша негізгі борышты қайтару, ұсынылған жобаларға 
сәйкес келісімдерде көзделген сыйақылар, комиссиялар, тұрақсыздық айыптары 
мен өзге де төлемдерді төлеуді қарастырады.. 

 

 
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 крупных сделок 
с АО «Банк Развития Казахстана») 
 
1) Дата события: 25 июня 2020 г. 
 
2) Информация о событии:  
Принятие Советом директоров АО «Конденсат» решения о заключении крупных 
сделок с АО «Банк Развития Казахстана», а именно:  
- дополнительных соглашений к Соглашениям об открытии кредитных линий №40-
СМ-L/05-01 от 29.05.2015 г. и №43-СМ-L/05 от 16.10.2018 г.,  предусматривающих 
предоставление в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения 
имущества, а именно пяти автозаправочных станций и пяти квартир. 
- договоров залога недвижимого имущества по предоставлению имущества 
Общества, а именно пяти автозаправочных станций и пяти квартир, в качестве 
дополнительного обеспечения надлежащего исполнения Обществом перед Банком 
всех своих обязательств по вышеуказанным Соглашениям в том числе, по возврату 
основного долга по Соглашениям, уплате вознаграждений, комиссий, неустоек и 
иных выплат, предусмотренных Соглашениями. 
 



 


