
Акционерлік қоғамы ірі мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат 
(16.10.2018 ж  №43-СМ-L/05 несие желісін ашу шарты шегінде                      

№ДБЗИ-239-L/05 банктік қарыз келісімі) 

Жасалған ірі мәміле АҚ меншіктік капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан да 
жоғары пайызды құрайтын мөлшеріндегі қарызды (займ) алу бойынша мәмілесі 
болып саналады ма?: жоқ 
 
Акционерлік қоғамның ірі мәміле шартында бағалы қағаздар нарығында банктік құпия, 
сақтандыру құпиясын, коммерциялық құпияны және өзге де құпиялар жөнінде, 
Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат 
бар ма? (акционерлік қоғам ірі мәміле жасау туралы ақпаратты орналастырғанда тек 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі 
бойынша ақпарат жарияланады): иә 
 
1.  мәміле жасалған күн: 2018 жылғы 28 желтоқсан 

 
 Келісім-шарт нөмірі: ДБЗИ-239-L/05 

 
2.   мәміле мәні:  

2018 жылғы 16 қазандағы №43-CM-L/05 несие желісін ашу шарты шегінде  10 жылдық 
мерзімге жылына 11% сыйақы мөлшерлемесімен  912 516 000 теңге  00 тиын 
сомасына банктік қарыз беру. 
 

 
мәміле тараптарының атауы: 2 

 
1) 1. БСН: 921040000053 

2. «Конденсат» Акционерлік Қоғамы 
 

2) 1. БСН: 010540001007, Резидент 
2.  «Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік Қоғамы 

   
Ұсынылған валюталар саны: 1 
 
3.1. мүліктің валюталық құны: KZT 
Акционерлік қоғам органы мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні мәміле мәні 

болып табылатын мүліктің құны:  912 516 000,00 
 
 

4. акционерлік қоғам органы мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 2018 
жылғы 28 желтоқсан 

      
5. ақша және (немесе) алғашқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы 

қағаздар мәміле мәні болып табылған жағдайларды қоспағанда мәміле мәні 
болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні: жоқ  
 

6. Белгілеген күн бойынша акционерлік қоғам органының келісім жасау туралы 
шешімі, мүлік құнының пайыздық көрсеткішінің, келісім пәні болып табылатын, 
акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына ара қатынасы: 1,66% 
 

7. Осы мәміле, оны жасау кезінде акционерлік қоғам мүдделілігі бар мәміле болып 
табылама: Жоқ 
 

8. Мәміле туралы өзге де мәліметтер: Жоқ 
 

 
 
 



Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок  
(договор банковского займа №ДБЗИ-239-L/05 в рамках  

Соглашения об открытии кредитной линии №43-СМ-L/05 от 16.10.2018г.) 
 
Является ли совершенная крупная сделка - сделкой по получению займа в размере, 
составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала 
АО: Нет 
 
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую 
тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики 
Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом 
крупной сделки публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а 
также иная информация по решению акционерного общества): Да  
 

1. Дата заключения сделки: 28 декабря 2018 г. 
 
              Номер договора:  ДБЗИ-239-L/05 
 

2. Предмет сделки:  
Предоставление банковского займа на сумму 912 516 000 тенге 00 тиын сроком 
на 10 лет со ставкой вознаграждения 11% годовых в рамках Соглашения об 
открытии кредитной линии №43-СМ-L/05 от 16.10.2018 г. 
 

 
контрагент(ы) сделки: 2 
 
1) 1. БИН: 921040000053  
      2. Акционерное общество «Конденсат»   
      
 
2) 1. БИН: 010540001007, Резидент 
      2. Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» 
 
Количество заявленных валют:   1 

 
3.1. Валюта стоимости имущества:   KZT - Тенге   
       
      Стоимость имущества, являющегося предметом сделки на дату принятия органом 

акционерного общества решения о совершении сделки:  912 516 000,00 
                    
4. Дата принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки: 
   28 декабря 2018 г. 
       
5. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки, за 

исключением случаев, когда предметом сделки являются деньги и (или) 
выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги): нет 

       
6. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом 

сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату 
принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:  1,66% 

              
7. Данная сделка является также сделкой, в совершении которой обществом 

имеется заинтересованность: нет 
 

8. Иные сведения о сделке: нет 


