
Акционерлік қоғамның мүлкін осы акционерлік қоғам активтерінің бес және 
одан да артық пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге)  

беру туралы ақпарат 
 

Ақпарат түрі: Акционерлік қоғамның мүлкін қайта кепілге беру туралы 
 
Кепіл мүлкінің түрі: Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес 
тіркелуі тиіс 
 
1. акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта 

кепілге беру) туралы шешімді қабылдаған күні: 2018 жылғы 
   18 қыркүйек   

 
2. акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) тағайындалған 

күні   ( Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кепілі тіркелуі 
тиіс мүлікке қатысты) – кепілге беру (қайта кепілге беру) шартын тіркеу күні: 
2018 жылғы 24 қазан   

 
Ұсынылған валюталар саны: 1 

 
3.1. мүліктің валюталық құны: KZT – Теңге 

 
      акционерлік қоғамның кепілге берілетін (қайта кепілге берілетін) мүлкінің құны: 

21 002 474 774 теңге 

 
4. акционерлік қоғамның кепілге берілетін (қайта кепілге берілетін) мүлкін соңғы 

бағалау күні егер мұндай бағалауды жүргізу Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес талап етілсе): 02.10.2017 ж. 

       
5. акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта 

кепілге беру) туралы шешімді қабылдау күнінде кепілге берілетін (қайта 
кепілге берілетін) мүлік құнының осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы 
құнына пайыздық арақатынасы: 39%       

 
 

Информация о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного 
общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов 

данного акционерного общества 
 
Вид информации: О передаче в перезалог имущества акционерного общества 
 
Вид имущества залога: подлежит регистрации в соответствии с 
законодательными актами РК 
 

1. дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог 
(перезалог) имущества акционерного общества: 18 сентября  2018 г. 

 
2. дата возникновения права залога (перезалога) имущества акционерного 

общества (в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в 
соответствии с законодательными актами Республики Казахстан)  – дата 
регистрации договора о залоге (перезалоге): 24 октября 2018 г. 

 
Количество заявленных валют: 1  

 



3.1. Валюта стоимости имущества: 
       KZT – Тенге  
       
      стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог 

(перезалог):    21 002 474 774 тенге  
     
4.    дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в 

залог (перезалог) (в случае, если проведение такой оценки требуется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан): 02.10.2017 г. 

        
5.    процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог 

(перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества на 
дату принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог 
(перезалог) имущества акционерного общества: 39%   


