
Акционерлік қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан 
да артық  пайызын құрайтын мөлшердегі қарызды акционерлік қоғамның 
алуы туралы ақпарат (2018 жылғы 19 қарашадағы № ДБЗИ 189-L/05 банктік 

қарыз шартының шеңберінде) 
 
 
 
1. акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні:         

2018 ж. 15 қараша  
 

2. акционерлік қоғамның қарызды алу күні туралы шарттың жасалған күні:  
    2018 ж. 19 қараша 
 
3. Ұсынылған валюталар саны: 1 
 
4. акционерлік қоғамның қарызының валютасы: KZT –Теңге 

 
5. акционерлік қоғам алған қарыздың шартта белгіленген жалпы мөлшері:  

6 200 000 000 теңге 
 

6. акционерлік қоғамның қарызды алу күні: 2018 ж. 19 қараша 
 

7. шартта белгіленген сома мөлшерінде қарыз алудың мөлшері (акционерлік 
қоғамның қарыз валютасында):  6 200 000 000 теңге 

 

8. акционерлік қоғам қарызды алу мақсаты: Банктің қаражатымен қоғамның 
меншікті қаражатын өтеуді қосқанда, құрылыс монтаж  жұмыстарын жүргізуге, 
жабдықты тасымалдауға және сатып алуға «К5 экокласты мотор отынын 
өндіру» Инвестициялық жобасының екенші кезеңін қаржылындыру 

 

9. акционерлік қоғам алған қарыздың мөлшеріне акционерлік қоғам органының 
қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні акционерлік қоғамның меншікті 
капиталының мөлшеріне пайыздық арақатынасы: 36,80% 

 

10. Қарызды алу бойынша жасалған мәміле бір мезгілде ірі мәміле болып 
табылама: Иә  

 

11. Қарызды алу бойынша жасалған мәміле, оны жасау кезінде акционерлік қоғам 
мүдделілігі  бар мәміле болып табылама: Жоқ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Информация о получении акционерным обществом займа в размере, 

составляющем двадцать пять и более процентов от размера  
собственного капитала акционерного общества (в рамках Договора 

банковского займа №ДБЗИ 189-L/05 от 19 ноября 2018 г.)  
 
 
1. Дата принятия органом акционерного общества решения о получении займа:   

15 ноября 2018 г. 
 
2. Дата заключения договора о получении акционерном обществом займа: 

19 ноября 2018 г. 
 

3. Количество заявленных валют: 1   
 

4. Валюта займа акционерного общества: KZT – Тенге 
 

5. Общий размер займа акционерного общества, определенный договором:   
6 200 000 000 тенге  

 
6. Дата получения акционерном обществом займа: 19 ноября 2018 г.  

 
7. Размер полученного займа в пределах суммы, определенной договором              

(в валюте займа акционерного общества):  6 200 000 000 тенге 
 

8. Цель получения акционерном обществом займа: финансирование 2-го этапа 
Инвестиционного проекта «Производство моторных топлив экокласса К5»  на 
проведение строительно-монтажных работ, транспортировку и приобретение 
оборудования, включая возмещение средствами Банка собственных средств  
общества  

 

9. Процентное соотношение размера полученного акционерным обществом 
займа к размеру собственного капитала акционерного общества на дату 
принятия решения о получении займа: 36,80% 
 

10. Сделка по получению займа, является одновременно крупной сделкой: Да 
 

11. Сделка по получению займа, является одновременно сделкой, в совершении 
которой акционерным обществом имеется заинтересованность: Нет 

 
 


