
 

«КОНДЕНСАТ» АҚ ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН 
ОРНАЛАСТЫРУ ТУРАЛЫ 

"Конденсат" Акционерлік қоғамы, орналасқан 
мекенжайы:  Қазақстан Республикасы, Батыс 
Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай 
қаласы, Иксанова М. көшесі, 172 (бұдан әрі – 
Қоғам"), Қоғамның директорлар Кеңесі 2017 
жылғы 03 тамызда Қоғамның жай 
акцияларын Қоғам акционерлері арасында 
орналастыру туралы шешім қабылдағаны 
жайында хабарлайды. Қоғам өз 
акционерлеріне келесі шарттармен Қоғамның 
жай акцияларын сатып алу басымдық 
құқығын пайдалануын ұсынады:    

Орналастырылатын (сатып өкізілетін) 
бағалы қағаздардың саны мен түрі - 
Қоғамның  1 400 000 дана жай акциялары. 

Қоғам акцияларының шығарылымы 
мемлекеттік тіркеуден өткен күні – 
Қоғамның жай акциялары Қоғамның 
хабарланған ҰСН KZ1C52340011 (2017 
жылғы 19 маусымдағы № А5234  Бағалы 
қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
туралы куәлігі) жай акциялары саны шегінде 
орналастырылады. Қоғамның акциялар 
шығарылымы проспектінің көшірмесі 
Қоғамның  www.condensat.kz  корпоративтік 
web-сайтында орналасқан, сондай-ақ, ол 
құжатпен Қазақстан Республикасы, Батыс 
Қазақстан облысы, Орал қаласы, 
Д.Нурпеисова көшесі, 15/1 мекенжайындағы 
Қоғамның Корпоративтік хатшысының 
офисінде танысуға болады.  

Орналастырылатын жай акцияларды сатып 
алу басымдық құқығы бар акционерлер 
тізімі, Қоғамның бағалы қағаздар 
ұстаушылары тізілімі жүйесінің деректері 
негізінде 2017 жылы 03 тамыз күнінің басына 
(00 сағат 00 минут), яғни Қоғамның 
директорлар кеңесі Қоғамның жай 
акцияларын Қоғам акционерлері арасында 
орналастыру туралы шешім қабылдаған 
күннің басына (бұдан әрі – "Тізілім тіркелген 
күн") тіркелген.  

Орналастырылған жай акциялар санының 
орналастырылатын жай акциялар 
санына ара-қатынасы - 3,285714285714286 
(бұдан әрі – " k коэффициенті"). Әрекет 
етуші акционерлердің басымдық сатып алу 

О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОСТЫХ АКЦИЙ АО 
«КОНДЕНСАТ» 
 
Акционерное общество "Конденсат" с местом 
нахождения: Республика Казахстан, Западно-
Казахстанская область, Бурлинский район, 
г.Аксай, ул.Иксанова М., 172, (далее – 
"Общество") сообщает о принятии «03» августа 
2017 года Советом директоров Общества 
решения о размещении простых акций 
Общества среди своих акционеров. Общество 
предлагает своим акционерам воспользоваться 
правом преимущественной покупки простых 
акций Общества на следующих условиях: 
 
 
Количество и виды размещаемых 
(реализуемых) ценных бумаг – 1 400 000 штук 
простых акций Общества. 
 
Дата государственной регистрации выпуска 
акций Общества – простые акции Общества 
размещаются в пределах количества 
объявленных простых акций Общества НИН 
KZ1C52340011 (Свидетельство о 
государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг от 19 июля 2017 года №А5234). Копия 
проспекта выпуска акций Общества размещена 
на корпоративном web-сайте 
Общества www.condensat.kz, с которой также 
можно ознакомиться в офисе корпоративного 
секретаря Общества по адресу: Республика 
Казахстан, Западно-Казахстанская область, 
г.Уральск, ул.Д.Нурпеисовой, 15/1.  
 
 
 
Список акционеров, имеющих право 
преимущественной покупки размещаемых 
простых акций, зафиксирован на основании 
данных системы реестров держателей ценных 
бумаг Общества по состоянию на начало даты 
(00 часов 00 минут) «03» августа 2017 года, т.е. 
даты принятия Советом директоров Общества 
решения о размещении простых акций 
Общества среди акционеров Общества (далее – 
"Дата фиксации реестра"). 
 
 
Соотношение количества размещенных 
простых акций к количеству размещаемых 
простых акций – 3,285714285714286 (далее – 
"Коэффициент k"). Количество акций, которое 
существующие акционеры вправе приобрести в 

http://www.condensat.kz/


шеңберінде сатып алуға құқығы бар акциялар 
саны, Тізілім тіркелген күні олардың 
иелігіндегі жай акциялар санын k 
коэффициентіне бөлу арқылы анықталады. 
Егер бөлген кезде бөлшек саны шықса, онда 
математикалық дөңгелектеу әдісімен бүтін 
сан қолданылуы тиіс.  

Орналастыру бағасы – бір жай акцияға 100 
теңге. Орналастыру бағасы Қоғамның жай 
акцияларын осы орналастыру шеңберінде 
сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай 
болып есептеледі.   

Акционер басымдықпен сатып алу құқығына 
сәйкес орналастырылатын жай акцияларды 
сатып алуға өтінім беруге болатын мерзім, 
акцияларды орналастыру туралы 
хабарландыру жарияланған күннен 
бастап отыз күнтізбелік күн (бұдан әрі – 
"Мерзім")  құрайды. 

Орналастырылатын жай акцияларды сатып 
алу шарттары – Тізілім тіркелген күні,  Қоғам 
акционерлері - жай акция ұстаушылары 
арасында орналастыру келесі тәртіпте 
жүзеге асырылады: 

 әрекет етуші акционерлер иелігінде 
бар Қоғамның жай акциялары санына 
үйлесімді көлемде тең шарттармен 
Орналастыру бағасы бойынша Мерзім ішінде 
Қоғамның орналастырылатын жай 
акцияларын сатып алуға өтінім беруге құқығы 
бар; 

 сатып алу басымдық құқығы бойынша 
сатып алынатын акциялар төлемі, оларды 
сатып алуға өтінім берген күннен бастап 30 
күнтізбелік күні ішінде акционермен 
жүргізіледі; 

 түскен өтінімдерді іс жүзінде орындау 
және акцияларды акционерлерге сатып алу 
басымдық құқығы бойынша тапсыру, 
акционерлер тарапынан акцияларға төлем 
жүргізілгеннен кейін және акционер «Бағалы 
қағаздар бірыңғай тіркеушісі» АҚ-дағы 
акцияның есептелгені туралы бұйрық 
ұсынылған соң (төлемнен кейін екі жұмыс күні 
ішінде) Қоғаммен жүзеге асырылады; 

 сатып алуға өтінім берген күннен 
бастап 30 күн мерзімі өткен соң акция төлем 
жүргізілмеген жағдайда, өтінім жарамсыз 
болып есептеледі; 

 акционерлер арасында акциялар 

рамках преимущественной покупки, 
определяется путем деления количества 
простых акций, находящихся в их собственности 
на Дату фиксации реестра, на Коэффициент k. 
Если при делении получается дробное число, то 
применению подлежит целое число, с 
осуществлением округления математическим 
методом. 
Цена размещения – 100 тенге за одну простую 
акцию. Цена размещения является единой для 
всех лиц, приобретающих простые акции 
Общества в пределах данного размещения. 
 
 
Срок, в течение которого акционер может 
подать заявку на приобретение размещаемых 
простых акций в соответствии с правом 
преимущественной покупки, 
составляет тридцать календарных дней с даты 
публикации объявления о размещении акций 
(далее – "Срок"). 
 
Условия приобретения размещаемых простых 
акций – размещение осуществляется среди 
акционеров – держателей простых акций 
Общества, на Дату фиксации реестра в 
следующем порядке: 
 
 действующие акционеры имеют право в 
течение Срока подать заявку на приобретение 
размещаемых простых акций Общества на 
равных условиях пропорционально количеству 
имеющихся у них простых акций Общества по 
Цене размещения; 
 
 оплата акций, приобретаемых по праву 
преимущественной покупки, осуществляется 
акционером в течение 30 календарных дней с 
даты подачи заявки на их приобретение; 

 
 
 фактическое исполнение поступивших 
заявок и передача акций акционерам по праву 
преимущественной покупки осуществляются 
Обществом после оплаты акций со стороны 
акционеров и предоставления (в течение двух 
рабочих дней после оплаты) акционером 
приказа о зачислении акций на его счет в АО 
«Единый регистратор ценных бумаг»; 
 
 в случае неоплаты акций по истечении 30-
дневного срока с даты подачи заявки на их 
приобретение, заявка считается 
недействительной; 
 
 после размещения акций среди 



сатып алу басымдық құқығы бойынша 
орналастырылған соң осы орналастыру 
аясында акцияларды орналастыру аяқталған 
болып есептеледі. 

Акционерлермен өтінім беру келесі тәртіпте 
жүргізіледі: 

 акционерлер – жай акция 
ұстаушылары өтінімді Қоғамға табыс етілгені 
жөнінде хабарланатын тапсырыс хатымен 
жолдайды немесе тікелей Қоғамға (2017 
жылғы 22 тамызға дейін - Корпоративтік 
хатшы А.Н. Григорьеваға, мекенжайы: 
Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан 
облысы, Орал қаласы, Д.Нурпеисова көшесі, 
15/1, телефон 8 7112 933384, қ.1318, 
электрондық 
поштасы grigoryeva.a@condensat.kz, 2017 
жылғы 22 тамыздан кейін - Корпоративтік 
хатшы м.а. О.В. Медведеваға, мекенжайы: 
Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан 
облысы, Орал қаласы, Д.Нурпеисова көшесі, 
15/1, телефон 8 7112 933384, қ.1318 (1422) 
электрондық 
поштасы medvedeva.o@condensat.kz) 
ұсынады.  

 Корпоративтік хатшы әр өтінімде 
қабылданған күнін және уақытын белгілейді, 
қабылданған өтінімді арнайы журналда 
тіркеуге алады; 

 одан әрі акционерлер қабылданған 
өтінімдер негізінде Қоғам мен өтінім берген 
акционерлер арасында бағалы қағаздарды 
сатып алу-сату шарттарын жасайды. 

Акционерлер өтінімі Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 13 
ақпандағы № 31 Қаулысымен бекітілген 
Акционерлік қоғам акционерлерінің бағалы 
қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын 
іске асыру және одан бас тарту 
қағидаларының талабы есебімен әзірленуі 
тиіс.  

Акция сатып алу өтінімінің үлгісі келесі 
сілтеме бойынша орналасқан 

http://www.condensat.kz/fileadmin/template/img/
aok/doks_aksionery/OB_2017-08-03-forma-
1.pdf 

 

акционеров по праву преимущественной покупки 
размещение будет осуществлено путем 
подписки среди неограниченного круга 
инвесторов. 
 
Подача заявок осуществляется акционерами в 
следующем порядке: 
 
 акционеры – держатели простых акций 
направляют заявки Обществу заказным письмом 
с уведомлением о его вручении либо 
предоставляют лично непосредственно в 
Общество (до «22» августа 2017 года - 
корпоративному секретарю Григорьевой А.Н., 
адрес: Республика Казахстан, Западно-
Казахстанская область, г.Уральск, 
ул.Д.Нурпеисовой, 15/1, 8 7112 933384, вн.1318, 
адрес электронной почты 
grigoryeva.a@condensat.kz, «22» августа 2017 
года и позже – и.о.корпоративного секретаря 
Медведевой О.В., адрес: Республика Казахстан, 
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, 
ул.Д.Нурпеисовой, 15/1, 8 7112 933384, вн.1318 
(1422), адрес электронной почты  
medvedeva.o@condensat.kz; 
 
 
 в каждой Заявке Корпоративный 
секретарь указывает дату и время приема 
заявки и регистрирует принятые заявки в 
специальном журнале; 
 
 на основании принятых заявок от 
акционеров в дальнейшем заключаются 
договоры купли-продажи ценных бумаг между 
Обществом и акционерами, подавшими заявки. 

 
Заявки акционеров должны быть составлены с 
учетом требований Правил реализации права 
акционеров акционерного общества на 
преимущественную покупку ценных бумаг и 
отказа от него, утвержденных постановлением 
Правления Национального Банка  Республики 
Казахстан от 13 февраля 2012 года № 31. 
 
 
Для ознакомления с формой заявки на 
приобретение акций пройдите по ссылке 
http://www.condensat.kz/fileadmin/template/img/aok
/doks_aksionery/OB_2017-08-03-forma.pdf  
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